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INTRODUÇÃO  

 

A Associação Paredes pela Inclusão Social (APPIS) assumiu uma dinâmica ímpar nos seus mais de 10 anos de 
existência que resultou da aprovação de diversas candidaturas. De uma equipa de 7 pessoas (4 cooptadas da 
Câmara Municipal de Paredes) em setembro de 2018 passou a contar com mais 4 técnicos que foram contratados 
no âmbito da aprovação da candidatura de Paredes Educa – Construir Mais Sucesso (PECMS) (uma das técnicas que 
integrou o PECMS já fazia parte da equipa da APPIS).  

No ano de 2018 a APPIS participou nos seguintes projetos europeus:  

EU CAN  

SWOT 

OUTDOOR LEARNING 

MAKE PEACE 

DIMIEYE 

PETYRE 

THE FEASIBLE INCLUSION 

A candidatura do projeto Arrisca-te ao Sucesso que terminou em maio de 2018 teve continuidade até abertura de 
novo procedimento concursal o que veio a ocorrer em novembro tendo sido submetida uma nova candidatura.  

Tivemos ainda oportunidade de ter aprovação a 2 das 5 candidaturas submetidas ao Cuida-te do Instituto 
Português do Desporto e da Juventude.  

A partir de setembro com a aprovação do projeto Paredes Educa – Construir Mais Sucesso, foi possível reforçar a 
equipa da APPIS com 4 técnicos, como referido anteriormente, e iniciar uma intervenção diferenciadora no 1.º 
ciclo, nos 1.ºs e 2.ºs anos em todas as escolas do concelho de Paredes e nos Agrupamentos de Lordelo e Vilela nos 
2.º e 3.º ciclos.  

Para se agrupar a informação deste excecional ano de trabalho da APPIS dividiu-se este relatório em 4 partes:  

Documento 1:  
Parte A - Projetos Nacionais e Iniciativas Locais 
Parte B – Projetos europeus  
Documento 2:  
Parte C – Projeto Paredes Educa – Construir Mais Sucesso  
Documento 3:  
Parte D – Contas  
 
Este agrupamento deve-se ao facto de 8 dos técnicos da APPIS (3 cooptados da Câmara Municipal de Paredes) 
estarem afetos a 100% na candidatura Paredes Educa – Construir Mais Sucesso.  
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1. PROJETO EPIS 

 

O projeto EPIS é um projeto de combate ao insucesso e ao abandono escolares, através da remediação de fatores 
de risco e da potenciação de fatores promotores de sucesso, promovido pela Associação dos Empresários pela 
Inclusão Social (EPIS), de cobertura nacional e gerido localmente de acordo com as sinergias de cada território.  

O concelho de Paredes foi o primeiro concelho a aplicar a metodologia EPIS em 2007 tendo nessa data iniciado o 
projeto em todas as escolas com 3.º ciclo do concelho de Paredes.  

Em 2010/2011/2012 desenvolveu-se um piloto do 2.º ciclo no Agrupamento de Escolas de Cristelo com 
continuidade no 7.º ano.  

A partir 2015 tem presença em 4 escolas: Escola Básica da Sobreira e Escolas Básicas e Secundárias de Lordelo, 
Rebordosa e Vilela.  

Resumo dos alunos acompanhados no ano letivo 2017/2018: 

2.º ciclo  

2017/2018   

3.º ciclo  

2017/2018 
Tânia 

Ferreira 
Marisa 

Leal 
Lina 

Batista 
Patricia 

Pinto  Total  
  

Tânia 
Ferreira 

Sobreira  Rebordosa Lordelo Vilela     Sobreira  

N.º de alunos 
acompanhados  

34 37 47 43 161 
  

N.º de alunos 
acompanhados  

9 

Transitaram  31 37 44 43 155   Transitaram  5 

Não 
Transitaram  

3 0 3 (6.º 
ano) 0 6 

  
Não 
Transitaram  

4 

% de sucesso  91% 100% 94% 100% 96%   % de sucesso  56% 
 

Histórico da presença no terreno:  

De 2007 a  2010 – 3.º ciclo em todas as escolas (9) de Paredes  

2010/2012 – piloto do 2.º ciclo EB2/3 de Cristelo  

2012/2015 – 2.º ciclo  nas escolas (6) básicas + 3.º ciclo escolas secundárias (3) 

A partir de 2015 – 2.º ciclo em 4 escolas  
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No âmbito do projeto EPIS foram realizadas as seguintes ações:  

Ação  Objetivos Local/Destinatários/ Calendarização 

 

Scoring  

- Sinalização de alunos de risco 
para o insucesso e abandono 
escolar, tendo em conta as 
dimensões aluno,\família, escola 
e território. 

Alunos do 2º ciclo  

Ao longo do 1º Período  

Escola Básica de Sobreira – 75 scorings 

Escola Básica e Secundária  de Lordelo – 94 scorings  

Escola Básica e Secundária  de Rebordosa – 75 scorings 

Escola Básica e Secundária  Vilela – 65 scorings 

 

 
Capacitação 

individual 
e/ou em 

grupo para o 
sucesso 

escolar de 
alunos da 

Carteira EPIS 

- Combater o insucesso e o 
abandono escolar dos alunos do 
2º e 3º ciclo, através da 
prevenção / remediação de 
fatores de risco nos alunos e 
promoção de fatores de 
proteção, trabalhando com eles 
ao nível da Motivação, Debate de 
Crenças, Treino de Resolução de 
Problemas, Hábitos e Métodos de 
Estudo, Gestão do Tempo, Treino 
de Competências Sociais, Gestão 
da Crítica, Auto controlo da 
Ansiedade, entre outros. 
 

Alunos da carteira de proximidade EPIS 

Ao longo de todo o ano letivo 

Escola Básica de Sobreira- 43 alunos - 34 alunos de 2.º 
ciclo e 9 de 3.º ciclo 

Escola Básica e Secundária  de Lordelo – 38 alunos, na 
plataforma EPIS embora efetivamente tenham sido 

acompanhados 47 

Escola Básica e Secundária  de Rebordosa –23 alunos, 
na plataforma EPIS embora efetivamente tenham sido 

acompanhados 37 

Escola Básica e Secundária  Vilela – 27 alunos, na 
plataforma EPIS embora efetivamente tenham sido 

acompanhados 43 

 

 
Gestão da 

Plataforma 
Informática 

EPIS 

- Atualizar dados e registos;  
- Comparar alunos de carteira 
EPIS com os restantes alunos da 
escola;  
-Monitorizar resultados 
escolares. 

Comunidade Escolar/ Ao longo de todo o ano letivo   
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Articulação 

com a Escola 

- Participar em Conselhos de 
turma e reuniões de 
Encarregados de Educação;  
- Reunir com os Diretores de 
turma; 
- Partilha de resultados com a 
Direção da Escola. 

Escolas /Ao longo de todo o ano letivo 

 

 
Encaminhame

ntos para a 
rede social 

- Encaminhar situações de risco 
ou de respostas às necessidades 
do aluno/família através de 
sinergias e articulação com a rede 
social do concelho  
(Unidades Hospitalares, Centros 
de Saúde, Ação Social da Câmara 
Municipal de Paredes, Segurança 
Social, Centros Sociais e 
Paroquiais, IPSS, Associações 
locais, entre outras);  
- Acompanhamento de alunos e 
famílias às referidas instituições 
quando necessário. 
 

Alunos e famílias/Ao longo de todo o ano letivo 

Escola Básica de Sobreira – 0 

Escola Básica e Secundária de Lordelo - 0  

Escola Básica e Secundária de Rebordosa - 3 

Escola Básica e Secundária Vilela - 0 

 

 

Reuniões 
Mediadores 

Norte/Monito
rização EPIS 

 
- Apresentação de resultados;  
- Monitorização metodológica;  
- Atualização de procedimentos;  
- Formação contínua;  
- Partilha de boas práticas.  

 

 

Mediadores EPIS 

Oliveira do Bairro 7/02/2018 
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Expedição 
EPIS 

- Seleção de alunos a participar 
na expedição EPIS de 2 a 6 de 
julho de 2018 sob o tema “Ano 
Europeu do Património Cultural”. 
 
Participação em várias atividades 
lúdicas e de cariz pré-profissional 
ao longo de 5 dias com o tema. 
 
Os alunos selecionados serão 
monitorizados em termos de 
rendimento escolar devendo 
apresentar uma evolução positiva 
comparativamente ao ano letivo 
anterior (poderão ter no máximo 
2 negativas).  
  
 

Alunos de 9º ano 
 

Aluno Selecionado para a Expedição: 
António Ribeiro Pinto - Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos 

da Sobreira – 9.º B 
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No que se refere às bolsas estudo EPIS 2018, concorram os alunos de Paredes como se descreve abaixo:  

Escola  
Aluna Turma 

Categoria da bolsa a que 
concorre  

Curso a que concorreu 

Escola EB2.3/S de 
Lordelo 

Rafael José Neto 
Coelho Pinto  

12º B Categoria  17  Lusófona Turismo 

Escola EB2.3/S de 
Lordelo 

 Liliana Andrade 
Gonçalves 

12º B Categoria 17  Lusíada Direto 

Escola EB2.3/S de 
Lordelo 

 Cristiana Filipa da 
Silva Rocha 

12º B Categoria 17  ISLA - Recursos 
Humanos 

Escola EB2.3/S de 
Rebordosa  

Natércia Filipa Santos 
Barbosa 

10º VG (Técnico de 
Multimédia) 

Categoria  5 
Não se aplica 

Escola EB2.3/S de 
Rebordosa 

Fabiana Santos 
12º RA /nº 8 
(Técnico de 

Turismo) 
Categoria  19  

Línguas e culturas 
estrangeiras na ESE 
(Escola Superior de 
Educação do Porto) 

Escola EB2.3 de 
Sobreira 

António Ribeiro 
Pinto  

9.º B Categoria 5  Não se aplica 

Escola EB2.3 de 
Sobreira 

Laura Regina 
Ribeiro Martins  

9.º D  Categoria 5  Não se aplica 

Escola EB2.3/S de 
Vilela 

Sofia Silva Barros 9º VD Categoria 5 Não se aplica 

Escola EB2.3/S de 
Vilela 

Rui Miguel Neto 
Oliveira 

9ºVD Categoria 5 Não se aplica 

Escola EB2.3/S de 
Vilela 

Tiago Silva Barros 12º VB Categoria 19 Ciências Biomédicas  

(Universidade da Beira 
Interior) 

Escola EB2.3/S de 
Vilela 

Roberto Alexandre 
Ferreira 

12º VB Categoria 19 Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores 

(Instituto Superior de 
Engenharia do Porto)  
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Sofia Silva Barros  - aluna do concelho de Paredes que terminou o 9.º ano com média 4,16 e que está a frequentar 
o 10.º ano na Escola Básica e Secundária de Vilela, em Vilela venceu uma bolsa da CATEGORIA 5. Fundação Amélia 
de Mello. Mérito académico de alunos do 9.º ano de escolaridade nos em escolas de todo o país. 

Premiados com 1 bolsa de 400€, durante 3 anos, 8 alunos de escolas de todo o país que tenham terminado o 9.º 
ano de escolaridade com sucesso em 2017/2018 e que estejam a iniciar estudos no 10.º ano de escolaridade, ou 
equivalente, em 2018/2019. A candidatura, processo de seleção e atribuição de bolsas são feitos em nome do 
aluno, com apoio da escola a que pertencem. A bolsa será atribuída nominalmente ao aluno e é intransmissível.  
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A intervenção da APPIS/EPIS nas escolas permitiu dinamizar as seguintes ações: Internet Segura, Motivação, 
Métodos de Estudo e “Faz-te aos Testes”. Esta intervenção é designada APPIS/EPIS porque os conteúdos das 
sessões promovidos pela EPIS foram adaptados aos contextos locais e às necessidades de intervenção detetadas.  

Ação Descrição Beneficiários 

Internet 
Segura 

- Comemorar o dia da Internet 
Segura;  
- Clarificar acerca da utilização da 
internet e alertar para perigos 
inerentes à sua utilização;  
- Potenciar fatores protetores de 
internet segura. 

Escola Básica e Secundária de Lordelo  

Alunos do 6º ano do 2º ciclo – 4 turmas  

6.º A – 20 alunos  

6.º B – 27 alunos 

6.º C – 28 alunos 

6.º D – 19 alunos  

Durante o mês de fevereiro de 2018 

Total participantes: 94 

 

Escola Básica e Secundária de Rebordosa 

Alunos do 5º ano do 2º ciclo / Total participantes: 60 

5ºRA; 5ºRB; 5ºRC; 5ºRD; 5.º RE 

5 a 9/2/2018 

Escola Básica e Secundária de Vilela  

Alunos do 5º ano do 2º ciclo 

5ºVA; 5ºVB; 5º VC – 06/02/2018 

Total  Participantes: 67 

 

Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Sobreira  

6/02/2018 e 08/2/2018 

Alunos de 6.º anos (Turmas A, B, C, D e E)  

Total 124 participantes  
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Ação Descrição Beneficiários 

Motivação - Motivar os alunos para as 
atividades escolares, apoiá-los na 
definição e alcance dos seus 
objetivos, bem comos sensibilizar 
os alunos para a importância da 
escola nas suas vidas. 

Escola Básica e Secundária de Rebordosa 

19 janeiro a 23 de março  

3 sessões na turma do 5.º RC  

Total de participantes 48 alunos  

 

 

 

 

Ação Descrição Beneficiários 

Faz-te aos 
Testes  

Ação de 
Sensibilização/Informação cujos  
objetivos são os seguintes: 
- Sensibilizar os alunos para a 
existência de diferentes atitudes 
face ao estudo e às provas de 
aferição; 
- Esclarecer os alunos acerca da 
melhor estratégia para lidar com 
a situação das provas finais. 

 
Escola Básica e Secundária de Vilela 

 
5º VA – 26 alunos a 30/05/2018 (1 sessão) 

5º VB – 19 alunos a 04/06/2018 (1 sessão) 

5º VC – 23 alunos a 30/05/2018 (1 sessão) 
 

 N.º de participantes: 68 participantes 
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2. PROJETO “ARRISCA-TE AO SUCESSO!” 

 

O projeto “Arrisca-te ao sucesso!” é tutelado pelo SICAD (Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências) e tem como principal missão ser um importante instrumento na adoção de estilos de vida 

saudáveis, na construção de projetos de vida sustentáveis, na capacitação e autonomia familiares e na integração 

socioprofissional, dando resposta às lacunas existentes ao nível do concelho de Paredes. 

O projeto é promovido pela Associação Paredes pela Inclusão Social em parceria com o Município de Paredes, 

articulando com diferentes instituições da área social do concelho e de territórios limítrofes. 

Os públicos-alvo do projeto que se destacam são o grupo de consumidores de substâncias ilícitas, os consumidores 

com problemas ligados ao álcool, os agregados familiares em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de 

violência doméstica e alunos do 2º e 3º ciclos das escolas do concelho, com idades compreendidas entre os 10 e os 

20 anos.  

O primeiro projeto decorreu de junho de 2013 a maio de 2015 e no final do período foi renovado por mais dois 

anos permitindo dar seguimento ao acompanhamento que estávamos a realizar com os utentes. A partir de maio 

de 2018 o projeto entrou numa vertente de continuidade até à abertura de novo procedimento concursal o que 

veio a verificar-se em agosto. Aguarda-se a aprovação da nova candidatura.  

Os objetivos do Arrisca-te ao Sucesso são os seguintes:  

1. Promover a diminuição de comportamentos de risco;   

2. Promover competências de empregabilidade; 

3. Promover competências pessoais e sociais; 

4. Promover o desenvolvimento de competências de planeamento e gestão doméstica; 

5. Promover o desenvolvimento de competências parentais responsáveis; 

6. Promover a reintegração da população abrangida pelo projeto no mercado de trabalho; 

7. Fomentar a prática da horticultura tradicional ou biológica; 

8. Aquisição de rotinas e hábitos de trabalho relacionados com a atividade de marcenaria; 
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9. Criação de um instrumento que assegure a ligação entre a oferta e procura de emprego utilizando a Internet 
(espaço web). 

10. Recolha de dados no meio natural de vida dos indivíduos com comportamentos aditivos e adições. 

Durante o ano de 2018 foram sinalizados utentes por diversas instituições da rede social destacando-se as 
seguintes: Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de Paços de Ferreira, Equipa Multidisciplinar de Apoio 
aos Tribunais, protocolos de RSI da Misericórdia de Paredes, Lordelo, Rebordosa e Baltar, CPCJ, Centros de Saúde, 
Centro Hospital do Tâmega e Sousa, Ação Social do Município de Paredes, RLIS e Juntas de Freguesia. 

 

Desde o início da intervenção no ano de 2014 até ao final de 2018 foram intervencionados num total de 472 

utentes consumidores de substâncias psicoativas. 

Durante o ano de 2018 integraram pela primeira vez o projeto “Arrisca-te ao Sucesso” 70 utentes, dos quais 25 são 

indivíduos consumidores de substâncias ilícitas e 45 indivíduos com problemas ligados ao álcool. Destes novos 

utentes acompanhados 22 são do sexo feminino e 48 do sexo masculino.  

Abaixo se apresentam resultados estatísticos referentes aos novos utentes de 2018.  
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No âmbito do projeto têm lugar as seguintes ações:  

Outras Ações  Objetivos Local/Destinatários/ Calendarização 

 

  Acompanhamento 
de Utentes no 

Gabinete de Apoio 
Psicossocial no 

âmbito do projeto 
“Arrisca-te ao 

Sucesso” 

 
Prevenção de comportamentos de recaída; 
-Diminuição de comportamentos de risco; 
- Desenvolvimento de respostas de 
proximidade com a rede social; 
- Modificação de atitudes pessoais e sociais; 
- Reinserção social e profissional. 

CTIMM, Juntas de Freguesia, CPCJ, 
Biblioteca Municipal, RLIS, RSI 

Paredes, Rebordosa e Lordelo, Centro 
Socioeducativo da Parteira, CRI Porto 

Oriental, Unidade de Alcoologia de 
Matosinhos e Estação de Tratamento 

de Paços de Ferreira 

-Utentes consumidores de substâncias 
ilícitas e problemas ligados ao álcool 

- Utentes em situação de 
vulnerabilidade social e violência 

doméstica 

Utentes que integraram o projeto 
durante o ano de 2018: 70 

Utentes intervencionados no ano de 
2018: 472  

Visitas Domiciliárias - Aprofundamento do conhecimento, por 
parte dos técnicos, das condições 
habitacionais dos utentes do projeto e quais 
as reais necessidades e situações problema 
com as quais se debatem.  

Domicílios dos utentes pelo concelho 

Todo o ano 

Utentes consumidores de substâncias 
ilícitas e problemas ligados ao álcool 

32 visitas domiciliárias 

  II Atelier  

“Renovação e 
Restauro”  

 

E   

II Exposição do Atelier 
“Renovação e 

- Promover a renovação e reciclagem de 
peças de mobiliário com vista à capacitação 
de utentes consumidores de substâncias 
ilícitas e problemas ligados ao álcool, em 
situação de vulnerabilidade social e violência 
doméstica. 

Na sequência deste programa foi promovida 
uma exposição do mobiliário desenvolvido, 
trabalhado e restaurado no atelier, no hall 

Utentes consumidores de substâncias 
ilícitas e problemas ligados ao álcool 

 

10 participantes 

 

Atelier: 2/01/2018 a 2/05/2018 
(Centro Tecnológico da Indústria da 
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Restauro” de entrada da Câmara Municipal de Paredes.  Madeira e Mobiliário) 

 

Exposição: Durante o mês de maio 
Inauguração:  Dia 2 de maio às 15h00 

no hall do Município de Paredes  

II Atelier  

“Horta à Porta”  

 

- Fomentar a prática da horticultura; 
- Promover a aquisição de competências pré-
profissionais relacionadas com a agricultura. 
 

 

Utentes consumidores de substâncias 
ilícitas e problemas ligados ao álcool 

10 participantes 

 

Atelier: 12/04/2017 a  30/05/2018 
(Centro Tecnológico da Indústria da 

Madeira e Mobiliário) 

 

    Empregabilidades - Sensibilizar os empresários para a 
necessidade que existe na criação de 
oportunidades de emprego e/ou estágio 
para estes indivíduos sendo que, em 
inúmeros casos, esse é o passo final e que se 
encontra em falta para que o seu processo 
de reintegração e reinserção se finalize.  

Empresários 

Salão Nobre da  

Câmara Municipal de Paredes  

27/05/2018 
 

12 participantes  

Portal de Emprego - Pretendeu-se, com esta plataforma, 
estimular as rotinas de procura de emprego 
e tornar acessíveis as ofertas concelhias e 
dos concelhos adjacentes, facilitando-se 
dessa forma o processo de procura de 
emprego e formação adequadas aos utentes 
do projeto e aos seus familiares. 

Portal Online 

Utentes consumidores de substâncias 
psicoativas e problemas de álcool 

437 utilizadores 
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3. PROJETO “CUIDA-TE” – TEATRO DEBATE E UNIDADE MÓVEL   

 

A iniciativa surge na sequência da candidatura por parte da APPIS ao programa CUIDA-TE do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P., tendo como principal objetivo trabalhar na área da saúde juvenil e na promoção de 
estilos de vida saudáveis. 

O programa é direcionado aos jovens entre os 12 e os 25 anos, professores, pais, dirigentes associativos, 
profissionais de saúde e outros que desenvolvem atividades nesta área dirigidas aos jovens, com o objetivo de 
educar para a saúde, promovendo a aquisição de conhecimentos e competências nesta área, de forma global e 
integradora, inter-relacionando as suas diferentes componentes: somáticas, psico-afetivas e sociais. 

Medida 1 – Unidades Móveis: Esta medida tem como principal objetivo criar um serviço de proximidade junto da 
população mais jovem. As Unidades Móveis, devidamente apetrechadas e com uma equipa técnica especializada 
na área da saúde juvenil, deslocam-se para realizar o atendimento e aconselhamento aos/às jovens, bem como 
realizar ações de sensibilização. 

Medida 3 – Teatro debate 

Esta medida promove ações de Teatro debate sobre tema de interesse dos Jovens relacionadas com a promoção 
da sua saúde, que estimulam a reflexão e o debate sobre problemas que querem discutir. As peças de Teatro 
Debate disponíveis são as seguintes:  

 "Nem muito simples, nem demasiado complicado” cuja temática é a Sexualidade Juvenil;  
 "IN Dependências" cuja temática são as Dependências;  
 "Macacos e Pombos" cuja temática é o  Bullying;  
 " O corpo é que paga" cuja temática é a Nutrição e exercício físico; 
 " Só de vez em quando " cuja temática é o tabaco. 

A APPIS candidatou-se às medidas 1 e 3 discriminadas acima, tendo efetuado no total 5 candidaturas, das quais 2 
foram aprovadas: Medida 1 – Unidade Móvel e Medida 3 – Teatro Debate. O tema da intervenção foi a 
sexualidade.  

Durante a manhã do dia 13/12/2018 foi realizada a sessão do Teatro Debate "Nem muito simples, nem demasiado 
complicado” nas instalações do Centro de Formação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário para as turmas do 
ensino secundário da Escola Secundária de Vilela tendo beneficiado da ação um total de 100 participantes.  

A entidade responsável pela implementação da medida Teatro Debate é a Usina. Segundo informações obtidas 
junto da USINA este espetáculo é realizado por um conjunto de atores desde 2002 altura em que a Presidente da 
Comissão de Luta Contra a Sida, Maria Manuel Magro trouxe este espetáculo criado pela Entrée de Jeux para 
Portugal. Mais tarde, com a extinção da comissão criou-se a Associação Usina para dar continuidade ao trabalho 
que desde 2008  tem uma parceria com o IPDJ. Desde 2002 a Usina fez centenas de apresentações em escolas por 
todo o país. Poderão encontrar mais informação em usina.pt. Também estão lá as sinopses e vídeos de 
apresentação. 

Quanto à medida 1 – Unidade Móvel a mesma terá lugar em 2019. 
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4. ACADEMIAS DE CONHECIMENTO  

 

No ano de 2018 a Fundação Calouste Gulbenkian abriu candidaturas às Academias de Conhecimento que visam 
distinguir e apoiar financeiramente projetos que se destinem, através do desenvolvimento individual de 
competências, a preparar crianças e jovens para as mudanças que ocorrem na sociedade.  

Tendo como objetivos qualificar para o futuro investindo em pessoas que farão a mudança pretende-se promover 
as seguintes competências:  

Adapatabilidade 
Autoregulação 
Comunicação 
Pensamento Crítico 
Resiliência  
 

Para o efeito é possível utilizar-se metodologias de referência tendo a APPIS elaborado uma candidatura e 
escolhido a metodologia de referência “Anos Incríveis”.  

Os programas Anos Incríveis, desenvolvidos por Carolyn Webster-Stratton, em Seattle, são programas de 
intervenção baseados em evidência, direcionados para pais, para educadores e para a criança. Estes programas 
têm como principais objetivos promover a competência social, emocional e académica das crianças, assim como 
prevenir e reduzir problemas de comportamento, de forma precoce e eficiente. Utilizam uma abordagem 
colaborativa, centrada na promoção de práticas educativas positivas, utilizando como metodologias de intervenção 
o modelamento por vídeo e a prática de estratégias nas sessões (role-play). A eficácia dos programas Anos Incríveis 
tem sido amplamente demonstrada na prevenção e intervenção precoce em problemas de comportamento nas 
crianças de idade pré-escolar. 

Infelizmente a candidatura não foi aprovada.  
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5. INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA PREVENTIVA  

 

Ao nível da intervenção socioeducativa o eixo da prevenção é um eixo de extrema importância porque permite 
atuar antes do surgimento de situações problemáticas pelo que a intervenção da APPIS tem procurado trabalhar 
diferentes problemáticas enquadradas nesse âmbito.   

 

5.1 Combate à Violência no Namoro  

 

A APPIS durante o ano de 2018 desenvolveu diferentes ações com vista à prevenção da violência no namoro. 
Estando a APPIS no terreno em contato com jovens entendeu que esta problemática deveria ser prioritária, tendo 
desenvolvido um trabalho com caráter de continuidade como se descreve de seguida:  

5.1.1 Namorar É Bom, Bom! e “Amar-te e Respeitar-te” 

 

Namorar é Bom, Bom! foi um projeto que visou debater com os alunos do 3.º ciclo a problemática da violência no 
namoro e que  desenvolveu em diferentes momentos:  
Durante o 1.º período foram realizados workshops em todas as escolas do 3.º ciclo para os delegados de turma; no 
dia 23 de março os delegados de turma e os alunos da Escola da Sobreira poderam participar na iniciativa “Amar-te 
e Respeitar-te” que consiste:- Apresentação de um  livro por técnico da empresa Betweien e pelo músico Jimmy P; - 
Exibição da peça de teatro “Amar-te e Respeitar-te” com 2 atores (25 minutos); - Performance musical (Jimmy P 
canta 3 músicas do projeto); - Sessão de autógrafos.  

No 3.º período os delegados de turma fazem autonomamente uma sessão para a turma sobre a temática com base 
na participação no workshop e no evento Amar-te e Repeitar-te.  
 
Este projeto foi desenvolvido pelo Município de Paredes em parceria com Associação Paredes pela Inclusão Social. 

 

5.1.2 Simpósio - Antes só do que mal acompanhados: Prevenção da Violência no Namoro 

 

Simpósio que se realizou no dia 22 de maio no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes e que contou com um 
painel de oradores na área da violência, com o objetivo consciencializar profissionais da área da educação e da 
saúde, jovens e a comunidade em geral para o fenómeno da violência no namoro. 
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Apôs as aberturas oficiais, foi partilhada a experiência da participação no projeto Namorar e Bom, Bom! por 
delegados de turma de 3.º ciclo da Escola Básica e Secundária de Lordelo e pela mediadora Lina Batista sendo que 
se seguiu o enquadramento da violência no namoro feito pela Associação de Apoio à Vitima - Gabinete de Paços de 
Ferreira na voz da Dr.ª Marlene Fonseca. A comunicação acerca da intervenção do Estado na prevenção da 
violência no namoro, foi da responsabilidade da Dr.ª Susana Mota da Comissão para a Igualdade de Género. O 
Instituto Português do Desporto e da Juventude partilhou a experiência do projeto Namorar com Fair Play através 
da Dr.ª Adelaide Ferreira e para finalizar o simpósio foi possível ouvir o Prof. Dr. José Pinto da Costa que nos 
presenteou com uma brilhante intervenção sob o tema: “Dos Fatores de Risco ao Impacto na Vítima”.  

Este Simpósio resultou de uma parceria entre a Associação Paredes pela Inclusão Social, o Município de Paredes e 
o Instituto de Desenvolvimento.  

 

5.2 Prevenção do Bullying  

 

Outra das temáticas eleita em 2018 pela APPIS como estratégica no trabalho com jovens foi a prevenção do 
bullying. O bullying é um comportamento indesejado e agressivo entre as crianças em idade escolar que envolve 
um desequilíbrio de poder real ou aparente. O comportamento é repetido ou tem o potencial de ser repetido ao 
longo do tempo. As crianças que sofrem bullying e/ou que intimidam os outros podem ter problemas sérios e 
duradouros. 

Para ser considerado bullying, o comportamento deve ser agressivo e incluir: 
 
    Um Desequilíbrio de Poder: Crianças que intimidam usam seu poder - como força física, acesso a informações 
embaraçosas ou popularidade - para controlar ou prejudicar os outros. Desequilíbrios de poder podem mudar ao 
longo do tempo e em diferentes situações, mesmo que envolvam as mesmas pessoas. 
     Repetição: comportamentos de bullying acontecem mais do que uma vez ou têm o potencial de acontecer mais 
do que uma vez. 
 
O bullying inclui ações como fazer ameaças, espalhar rumores, atacar alguém física ou verbalmente e excluir 
alguém de um grupo de propósito. 

Para promover a reflexão e o debate sobre esta temática foram realizadas as seguintes ações:  

 

5.2.1  Ação de sensibilização: Bullying – violência na escola 

 

Esta ação de sensibilização visou sensibilizar os alunos para o fenómeno do Bullying: exploração das suas formas, 
causas e fatores que facilitam a ocorrência; enumeração dos intervenientes no fenómeno: vítima, agressor e 
testemunhas; e a enumeração de sinais e sintomas reveladores da sua existência e promover de estratégias para 
lidar com o Bullying. 
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Esta ação teve lugar nas seguintes escolas:  

Escola Básica e Secundária de Rebordosa: 6.º RA; 6.º RB; 6.º RC; 6.º RD, 6.º RE (durantes os meses de fevereiro e 
março de 2018) - 70 participantes  

Escola Básica de Sobreira: 20/02/2018; 22/02/2018 e 01/03/2018 (5.º A, B, C, D e 6.º A) - 123 participantes  

Escola Secundária de Vilela: 6ºVA - 24 participantes- 27/02/2018;  6ºVB - 26 participantes – 1/03/2018; 6ºVC - 18 
participantes – 6/03/2018 -  68 participantes                                                                                                            

 

5.2.2 Concurso "Respeito é bom e eu gosto!" 

 

Esta ação consubstanciou-se num desafio lançado aos alunos do 2º ciclo para criarem um logotipo e/ou slogan 
para a campanha anti-bullying. O melhor logotipo e/ou slogan foi escolhido por um júri, constituído para o efeito, 
com vista a ser usado nas campanhas/sessões que a APPIS dinamiza. Nas utilizações destes meios haverá 
referência aos autores. Foram escolhidos um slogan e um logotipo e atribuída uma menção honrosa. Este trabalho 
decorreu nas Escolas Básicas e Secundárias de Lordelo, Vilela e Rebordosa durante o mês de maio e os trabalhos 
foram apresentados e distribuídos em forma de cartazes por diferentes locais do concelho de Paredes, a partir de 
um patrocínio do Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal.  
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5.3 Protocolo de adesão à Rede Norte de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 

 

A Câmara Municipal de Paredes aderiu, no dia 29 de maio de 2018, à Rede Norte de Apoio e Proteção a Vítimas de 
Tráfico de Seres Humanos no sentido de trabalhar conjuntamente com os restantes parceiros da rede na 
consciencialização, prevenção e combate desta problemática social. Nesta sessão, que foi também uma sessão 
formativa participaram os técnicos da APPIS para que futuramente se possam desenvolver ações com vista à 
sinalização, assistência e integração das vítimas deste flagelo. Foram formadores a Dr.ª Marta Pereira da 
Associação para o Planeamento da Família (APF) e o Representante da Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – 
Inspetor Rui Zilhão.  
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Saliente-se que o Tráfico de Seres Humanos (TSH) constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos 
humanos. É um fenómeno complexo, na maioria dos casos transnacional, de natureza oculta e em permanente 
mudança. Na sua base está o crime organizado, as questões de género, as vulnerabilidades e fragilidades das 
populações exploradas. As estimativas apontam para milhões de pessoas vítimas de TSH em todo o mundo e são as 
mulheres e as crianças que apresentam uma maior vulnerabilidade à situação. 

Atualmente tem um impacto económico comparável ao do tráfico de armas e de droga. Segundo dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU), o TSH geral cerca de 24 mil milhões de euros por ano e o número de 
vítimas ascende a mais de 2,4 milhões de pessoas por ano. A complexidade deste crime dificulta a obtenção de 
resultados eficazes ao nível da intervenção, seja no âmbito dos processos judiciais seja na proteção e assistência às 
vítimas. 

 

5.4 Programa de promoção de competências 100% CLEAN  

 

Esta ação insere-se no âmbito do projeto Arrisca-te ao Sucesso e é desenvolvida pela Associação Paredes pela 
Inclusão Social em parceria com o Município de Paredes. Os objetivos deste programa são os seguintes: 
- Promover comportamentos assertivos e práticas saudáveis;  
- Desmistificar mitos e crenças sobre comportamentos aditivos;  
- Refletir sobre consequências do consumo de drogas. 
 

A ação foi desenvolvida como se segue:  

Escola Básica e Secundária de Lordelo - 94 participantes de 6º ano – durante o 3.º período letivo  

Escola Básica e Secundária de Rebordosa – 60 participantes de 6.º ano – 12/02 a 05/04/2018 

Escola Básica e Secundária de Vilela – 68 participantes 6ºVA - 24 participantes- 30/01/2018; 6ºVB - 26 participantes 
– 1/02/2018; 6ºVC - 18 participantes – 02/02/2018.  

 

5.5 Programa de Competências Pessoais e Sociais  

 

Este programa teve 4 sessões, aconteceu no Agrupamento de Escolas de Lordelo, decorreu durante os meses de 
maio e junho de 2018 e dirigiu-se individualmente às 4 turmas de 5.º ano.  

O programa funciona do seguinte modo: são apresentados nas aulas de Educação para a Cidadania as regras do 
Regulamento Interno que se pretendem trabalhar com os alunos. Na turma, todos os alunos e individualmente são 
responsáveis por registar de semana a semana na ficha de “detetive” as ocorrências de “infração”, apontando a 
regra que se infringiu, quantos a infringiram, onde e em que dia mas nunca identificando o/a colega que o fez. Para 
além disto são apresentadas histórias/problema, onde entram as regras que pretendemos trabalhar e os alunos, 
em grupo, procuram encontrar soluções. 
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Foram envolvidos 98 participantes.  

 

5.6 Sensibilização em Igualdade de Género   

 

Esta atividade foi solicitada pelas professoras de duas turmas do 1º ano do Centro Escolar nº1 de Lordelo e 
envolveu 44 participantes. Teve como objetivo sensibilizar e preparar as crianças para a prática da cidadania, para 
a diversidade e igualdade de oportunidades e para a paridade entre os sexos.  
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6. CAPACITAÇÃO FAMILIAR 

 

A capacitação familiar constitui uma parte fundamental do trabalho da APPIS, quer pelo acompanhamento 
individualizado prestado às famílias, quer pelas sessões e programas desenvolvidos que têm as famílias como 
público alvo. A capacitação familiar é realizada no âmbito dos diferentes projetos que a APPIS desenvolve mas 
aborda problemáticas diferenciadas de acordo com os públicos alvo.  

SESSÕES PARA 
FAMILIAS 

Objetivos Local/Destinatários/ Calendarização 

 

 
Acompanhamento 

das famílias dos 
alunos da Carteira 

EPIS 

Acompanhar e treinar competências 
com as famílias dos alunos da carteira 
EPIS com vista à promoção do sucesso 
escolar dos alunos. 

Escola Básica de Sobreira 

Escola Básica e Secundária de Lordelo  

Escola Básica e Secundária de Rebordosa 

Escola Básica e Secundária Vilela 

Pais e encarregados de educação  

Ao longo do ano letivo 

 

 CHEGADA A UMA 
NOVA ESCOLA 

Seminário 

 

Esta ação insere-
se no âmbito do 
projeto EPIS e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes 

- Abordar a temática da chegada a 
uma nova escola e o papel dos pais na 
adaptação à transição entre escolas, 
com vista à promoção do sucesso 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 de janeiro de 2018 

 Escola Básica de Sobreira 

5 participantes  
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 LÁ EM CASA 
MANDAMOS NÓS! 

- ESTRATÉGIAS 
DISCIPLINARES 

Seminário 

Esta ação insere-
se no âmbito do 
projeto EPIS e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes 

- Estimular a aquisição de estratégias 
disciplinares e de monitorização dos 
comportamentos dos jovens: reforço 
positivo, reforço negativo, extinção, 
custo de resposta, punição e contrato 
comportamental. 

 

 

10/04/2018 
Centro Escolar n.º 1 de Lordelo 

8 participantes 
20/04/2018  

Centro Escolar nº2 de Lordelo 
3 participantes 

 
2/02/2018   

Escola Básica de Sobreira 
4 participantes  

 
16/01/2018 

Escola Secundária de Vilela 
38 participantes 

 

 

 ENTRE A FAMÍLIA 
E A ESCOLA 

Seminário 

Esta ação insere-
se no âmbito do 
projeto EPIS e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes 

- Envolver os pais na promoção do 
desenvolvimento e sucesso escolar 
dos filhos. 
- Promover uma relação mais próxima 
entre a família e a escola. 
 
 

 

16/01/2018 
Escola Básica e Secundária de Lordelo 

11 participantes  
 

29/01/2018 
Escola Básica de Sobreira 

6 participantes  
 

15 de janeiro 2018 
Escola Secundária de Vilela 

23 participantes 
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PARENTALIDADE 

POSITIVA 
 

Programa de 
promoção de 
competências  

Esta ação insere-
se no âmbito do 

projeto Arrisca-te 
ao Sucesso e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes 

 -Aumentar o conhecimento dos pais 
sobre o desenvolvimento, a 
aprendizagem e o modo como a 
família pode promover o 
desenvolvimento e o sucesso escolar; 
- Promover nos pais ideias, atitudes e 
competências potenciadoras de 
desenvolvimento e de sucesso escolar; 
- Fomentar relações de apoio entre os 
pais, de forma a potenciar sistemas de 
suporte que apoiem os pais nos seus 
papéis parentais. 

82  participantes 

9 grupos 

Locais de realização: 

Centro Social de S. Pedro, Sobreira 

Obra Social e Assistencial de Sobrosa 

Biblioteca Municipal de Paredes 

02/01/2018 a 04/12/2018 
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 GESTITUDE  

5 Sessões 

Programa de 
promoção de 
competências  

Esta ação insere-
se no âmbito do 

projeto Arrisca-te 
ao Sucesso e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes  

- Promover o desenvolvimento de 
competências de planeamento e 
gestão doméstica; 
- Estimular o planeamento anual e 
mensal do orçamento familiar; 
- Apoiar na estruturação da 
distribuição de tarefas domésticas 
com implicação de todos os membros 
da família; 
- Incutir a poupança como meio para o 
investimento; 
- Planear a concretização de objetivos 
a longo prazo. 
 

88  participantes 

9 grupos 

Locais de realização: 

Centro Social de S. Pedro, Sobreira 

Obra Social e Assistencial de Sobrosa 

Biblioteca Municipal de Paredes 

02/01/2018 a 23/11/2018 

PROMOVE-TE! 

 5 Sessões 

Programa de 
promoção de 
competências  

Esta ação insere-
se no âmbito do 

projeto Arrisca-te 
ao Sucesso e é 

desenvolvida pela 
Associação 

Paredes pela 
Inclusão Social em 

parceria com o 
Município de 

Paredes  

- Promover a autoestima e 
assertividade; 
- Fomentar estratégias de resolução 
de conflito; 
- Desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais; 
- Estimular a cidadania e participação 
cívica. 

74  participantes 

8 grupos 

Locais de realização: 

Centro Social de S. Pedro, Sobreira 

Obra Social e Assistencial de Sobrosa 

Biblioteca Municipal de Paredes 

02/01/2018 a 23/12/2018 
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7. ATIVIDADES DECORRENTES DE PARCEIRAS  

 

7.1 Feira da Saúde e Bem Estar  

 

7.2 Invista  

Pa
rc

er
ia

 M
un

ic
íp

io
 

Pa
re

de
s 

 e
 C

LD
S 

 

InVista – Feira 
do Emprego, 

Formação e do 
Empreendedor

ismo 

A Câmara Municipal de Paredes organizou em parceria com o 
CLDS – Horizontes de Inclusão uma Feira do Emprego, Formação 
e Empreendedorismo de Paredes onde se pretende que sejam 
divulgadas ofertas de emprego, promovido o empreendedorismo 
e demonstradas as diferentes ofertas ao nível escolar, 
profissional e académico pelas quais os jovens poderão optar. A 
APPIS foi parceira desta iniciativa.  

12, 13 e 14 de abril  

Pavilhão Municipal 
de Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa
rc

er
ia

 M
un

ic
íp

io
 

Pa
re

de
s 

e 
CL

D
S 

Feira da Saúde 
e Bem Estar 

 

A Câmara Municipal de Paredes organizou em parceria com o 
CLDS – Horizontes de Inclusão uma Feira da Saúde e Bem Estar 
que teve lugar no Pavilhão Municipal de Paredes. Com esta Feira 
de Saúde e Bem Estar pretende-se que a população tenha acesso a 
informação acerca da prevenção da saúde e a alguns rastreios e 
diagnósticos, bem como atividades diversas do âmbito da 
promoção de comportamentos saudáveis. A APPIS foi parceira 
desta iniciativa. 

6, 7 e 8 de abril 
2018  

Pavilhão Municipal 
de Paredes  
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PARTE B - PROJETOS EUROPEUS 
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8. PROJETO “EU CAN - EUROPEAN COUNTER AND ALTERNATIVES NARRATIVES NETWORK” 

 

 

Enquadramento Geral 

Na Europa de hoje, o discurso de ódio é uma das formas mais frequentes de intolerância, discriminação e 

xenofobia. 

Todos os dias assistimos a uma mistura tóxica entre o discurso de ódio, notícias falsas e “factos alternativos” 

ameaçando seriamente a liberdade do ser humano e a cultura de democracia. 

 

Objetivos 

Revelar o quanto as interpretações subjetivas da realidade social revelam preconceitos implícitos que levam à 

discriminação e à criação de situações de violência contra grupos minoritários com ênfase nos imigrantes e 

refugiados; 
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Recolher as narrativas dos imigrantes e refugiados acerca das situações de discriminação e violência em que se 

encontram envolvidos; 

Criar ferramentas educacionais que equipem as comunidades locais para responder aos problemas da intolerância 

e discriminação contra estes grupos. 

 

Resultados esperados 

Durante o projeto EU CAN irão ser produzidos recursos no âmbito da prevenção da radicalização e combate à 

intolerância. Os recursos produzidos serão os seguintes: 

"Campanha Narrativa Contra e Alternativa" onde os trabalhadores sociais / juvenis e os profissionais das ONG’s 

estarão envolvidos no combate ao discurso do ódio e estigmatização dos "imigrantes" através da educação em 

direitos humanos, remoção de conteúdo odioso, contra a narrativa estereotipada e os preconceitos que levam à 

discriminação, promovendo o diálogo intercultural e a compreensão mútua; 

Produzir vídeos educacionais destinados a ajudar imigrantes e refugiados a compreender a diferença cultural na 

UE; 

Curso de formação transnacional com o objetivo de melhorar ferramentas e técnicas de ONG’s contra o 

radicalismo. 

 

Duração 

O projeto teve início a 1 de janeiro de 2018 e irá terminar a 15 de julho de 2019. O projeto EU CAN enquadra-se no 

âmbito das candidaturas ao Programa “Europe for Citizens Strand- Democratic engagement and civic participation 

– Measure Network of Towns” e é a primeira vez que uma autarquia nacional, Paredes, lidera um projeto desta 

tipologia. 

 

Parceiros 

Portugal: Município de Paredes (entidade promotora), Associação Paredes pela Inclusão Social 

Bulgária: Associação Walktogether 
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Roménia: Associação Monomyths 

Grécia: Penthesileia 

Macedónia: Município de Demir Kapjia 

Espanha: Município de Guadassuar, Associação Xano Channel 

Albânia: Município de Lezhe 

Itália: Município de Viareggio, Associação Koine 

Bélgica: Alphabet Formation 

Lituânia: Associação Apkabink Europa 

As reuniões internacionais deste projeto, durante o ano de 2018, decorreram em Paredes (de 9 a 11 de abril), em 

Valência (18 a 21 de junho) e em Bucareste (de 24 a 28 de Setembro).   

 

Financiamento  

O montante global do projeto é 150.000 € e a APPIS receberá 5.760 €.  
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9. PROJETO “SWOT - SKILLS FOR WORK OPPORTUNITIES IN TOURISM AND ENO-GASTRONOMY” 
 

 

 

O projeto “Skills for Work Opportunities in Tourism and Eno-gastronomy” é uma parceria estratégica co-financiado 

pelo programa Erasmus+.  

 

Enquadramento Geral 

O setor do turismo representa quase 25 milhões de empregos na Europa (cerca de 11% do emprego total). Este 

setor proporciona emprego quer a trabalhadores altamente qualificados, quer a trabalhadores menos qualificados. 

Oferece oportunidades de trabalho tanto para os profissionais que entram no mercado de trabalho pela primeira 

vez como para as pessoas que voltam ao mercado de trabalho. É o maior empregador de trabalhadores migrantes, 

trabalhadores em part-time, bem como mulheres trabalhadoras e jovens. 

 

Objetivos 

O projeto SWOT tem os seguintes objetivos: 

Melhorar a cooperação entre as empresas que operam no âmbito do turismo e da enogastronomia para 

proporcionar aos alunos uma formação orientada para o mercado; 

Desenvolver junto dos alunos oportunidades de aprendizagem baseadas nas características do mercado 

profissional; 

Aumentar a eficácia das suas aprendizagens. 
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Resultados esperados 

De forma a responder às necessidades identificadas, o projeto propõe-se ao seguinte: 

Criação de plataforma online para promoção de WBL (Work-based learning) nas áreas do turismo e 

enogastronomia. Esta plataforma online será organizada em diferentes seções: 

Banco de dados internacionais de estágios. 

Repositório de aulas em vídeo em formato e-learning nos campos de turismo e enogastronomia. 

Repositório de testemunhos em vídeo e entrevistas desenvolvidas por estudantes do ensino profissional e 

empresários que participam nesta experiência WBL, no setor de turismo e enogastronomia, local ou internacional 

ou pessoalmente ou online, destacando os benefícios, as competências adquiridas, o impacto em termos de 

empregabilidade e as mais-valias para as empresas. 

Definição de diretrizes para a organização de iniciativas internacionais de WBL (Work-based learning) no âmbito do 

turismo e enogastronomia. 

 

As diretrizes para a organização de uma oferta formativa internacional de qualidade serão organizadas como um 

pacote de ferramentas fáceis de usar para efetivamente planear, organizar, acompanhar e avaliar experiências 

WBL e estágios internacionais no campo do turismo e enogastronomia a serem implementados a níveis nacional ou 

internacional, localmente ou online. 

 

Duração 

O projeto terá a duração de 2 anos de setembro de 2017 a agosto de 2019. 

 

Parceiros 

Roménia : Casa Corpului Didactic Mures (entidade promotora) 

Portugal: Associação Paredes pela Inclusão Social 

Espanha: Associação Xano Channel 
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Chipre: A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd 

Itália: Associação cultural Pixel e a Cia Firenze Servizi srl  

 

Reuniões 

A segunda reunião internacional do projeto SWOT decorreu nos dias 9 e 10 de julho de 2018 em Paredes, sendo 

APPIS a entidade responsável pela organização logística da mesma. 

 

Financiamento 

O montante global do projeto é de 154.440€ e a APPIS receberá um total de 21.085€. 
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10. PROJETO “OUTDOOR LEARNING AGAINST SCHOOL FAILURE AND ABSENTEEISM” 

 

Enquadramento Geral 

O projeto “Outdoor Learning Against school failure and absenteeism” resulta de uma candidatura ERASMUS + KA2 

e pretende trabalhar as temáticas do abandono escolar precoce, da falta de motivação dos alunos, das altas taxas 

de abandono e insucesso escolares devido ao desinvestimento por parte dos pais no percurso académico dos filhos 

e a ausência de planeamento de objetivos, sobretudo a longo prazo.  

 

Objetivos 

Os objetivos principais do projeto são promover a diminuição do abandono e insucesso escolares, através de 

estratégias informais e uso eficaz de clubes escolares de eTwinning para aumentar o sentimento de pertença à 

escola e o sucesso académico, bem como, sensibilizar os pais destes alunos para a importância do investimento na 

educação dos mesmos. Para além disso, pretende-se ainda a partilha de boas práticas e metodologias inovadoras 

que auxiliem a comunidade escolar no combate a esta problemática do insucesso e abandono escolares.  

 

Resultados esperados 
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Os participantes envolvidos serão 120 professores que serão dinamizadores das estratégias informais de combate 

ao insucesso. Localmente serão ainda envolvidos cerca de 50% dos alunos em risco de insucesso bem como 

aproximadamente 800 famílias desses estudantes (no total dos 4 países que constituem o consórcio).  

 

Duração do projeto 

O projeto teve início em outubro de 2018 e terá a duração de 2 anos.  

 

Parceiros 

Estes temas serão trabalhados nos diferentes países envolvidos no consórcio designadamente:  

Turquia: Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu (entidade promotora); 80.Yil Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Roménia: Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus; Inspectoratul Scolar Judetean Maramures 

Portugal: Associação Paredes pela Inclusão Social  

Grécia: Directorate of Secondary Education of Magnesia; 20 Geniko Lykeio Neas Ionias Magnisias 

 

Financiamento 

O montante global do projeto é de 82.180 €  e a APPIS receberá 13.580 €. 
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11. PROJETO “MAKE PEACE: BUILDING RESILIENCE THROUGH YOUTH EMPOWERMENT” 

 

 

Enquadramento Geral 

Nos últimos anos, as sociedades europeias tornaram-se mais polarizadas. A tolerância em relação a opiniões 

políticas e religiosas estão em declínio, enquanto os crimes contra as minorias aumentam. Os ataques terroristas 

em Paris, Bruxelas, Barcelona e outras cidades europeias deixaram claro que o extremismo violento é uma ameaça 

à segurança e proteção europeia. Embora o terrorismo radical aconteça em qualquer idade, os jovens são o grupo 

mais vulnerável pois tentam encontrar um sentido de pertença e/ou identidade. Isto torna-os mais suscetíveis às 

propagandas extremistas. O projeto visa construir jovens resilientes no que se refere ao problema do extremismo e 

da radicalização. 

 

Objetivos 

Aumentar o conhecimento das estratégias de recrutamento dos extremistas para aconselhar e alertar os jovens; 

Adquirir conhecimentos e estratégias contra a radicalização; 
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Analisar diferentes tipos de narrativas e contra narrativas como método para reforçar a resiliência; 

Planear iniciativas e intervenções para enfrentar o problema a nível internacional e global, levando os jovens a 

serem atores ativos no combate à violência e à defesa dos seus direitos. 

 

Resultados esperados 

No final do projeto, é esperado que os participantes melhorem as suas habilidades e conhecimentos sobre a 

radicalização e do extremismo nos jovens, melhorando as atitudes pacíficas e a serem proativos em difundi-la.  

Pretende-se, também, que os indivíduos desenvolvam competências interculturais, espírito inclusivo, bem como o 

sentido de responsabilidade pela prevenção do terrorismo. 

 

Duração do projeto: 

O projeto teve início a 1 de fevereiro e terminou a 30 de junho de 2018. O curso de formação envolveu 23 

participantes europeus e teve lugar em Paredes de dia 6 a 11 de maio de 2018. 

 

Parceiros 

Portugal: Associação Paredes pela Inclusão Social (entidade promotora) 

Espanha: Associação Xano Channel 

Bélgica: Alphabet Formation 

Lituânia: Unique Projects 

Itália: Cultura e Dintorni  

Grécia: Penthesileia 

 

Financiamento 
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O montante total aprovado em candidatura foi de 15.885 €. Tendo em conta que só foi possível a participação de 

um dos dois participantes Belgas previstos, o valor máximo a receber será de 15.610 €. Aguarda-se a aprovação do 

relatório final para apurar o valor final. 
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12. PROJETO “DIMEYE - DIGITAL MENTORING FOR YOUTH EMPLOYMENT” 

 

Enquadramento do projeto 

Atualmente há mais de 15 milhões de jovens (entre os 16-24 anos de idade), desempregados na UE. A sua 

transição da educação para o mercado de trabalho tem-se revelado difícil. Enquanto a sociedade moderna é 

caracterizada pelo uso generalizado da internet e das redes sociais os jovens não sabem como potenciar esses 

recursos no acesso ao emprego. Os nativos digitais têm uma vantagem competitiva para encontrar um emprego se 

usarem canais de comunicação e redes socias apropriadas e criarem uma poderosa reputação digital, mas também 

estão expostos a muitos riscos de segurança e privacidade associados ao uso dos “média sociais”, relevantes no 

contexto de procura de emprego. 

 

Objetivos: 

Criar a sua própria identidade digital, criando oportunidades de integração de empregos ao nível transnacional; 

Tornar os jovens participantes mentores digitais dos jovens das suas comunidades locais; 

Permitir o uso inovador das TIC e redes sociais, para diminuir o desfasamento digital que separa os internautas dos 
restantes cidadãos. 
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Resultados esperados 

No final do curso de formação, todos os participantes se transformarão em mentores digitais. O “digital 

mentoring” oferece às pessoas uma oportunidade única de receber suporte digital personalizado. Ao contrário das 

aulas estruturadas, o “mentoring” permite que as pessoas guiem a sua própria aprendizagem e satisfaçam as suas 

necessidades individuais. 

 

Duração do projeto: 

O projeto teve a duração total de 5 meses, sendo que o curso de formação envolveu 22 participantes europeus e 

teve lugar em Xátiva dia 23 a 29 de maio de 2018. Participaram 3 jovens paredenses.  

 

Parceiros 

Espanha: Associació Empresarial L'alqueria Projectes Educatius 

Itália: Cultura e Dintorni  

Portugal: APPIS - Associação Paredes por Inclusão Social  

Reino Unido: FilmWorks Trust  

Roménia: Asociatia Dialoguri Europene  

Grécia: Penthesilea 

Bélgica: Alphabet Formation 

 

Financiamento 

O montante global previsto para a APPIS é de 825 € que visa a participação de 3 formandos no curso de formação, 
mas aguarda-se a aprovação do relatório final para apurar o saldo. 
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13. PROJETO “PETYRE: PEACE EDUCATION BY TACKLING YOUTH RADICALIZATION AND EXTREMISM” 

 

 

Enquadramento Geral 

O projeto “Peace Education by Tackling Youth Radicalization and Extremism” é um curso dirigido a jovens 

trabalhadores co-financiado pelo programa Erasmus+ e promovido pela Associação Xano Channel, sendo a APPIS 

(Associação Paredes pela Inclusão Social) uma das entidades parceiras. Este curso envolveu a participação de 22 

jovens trabalhadores e líderes provenientes de Espanha, Alemanha, Itália, Roménia, Lituânia, Portugal, Holanda, 

Bélgica e Irlanda. 

 

Objetivos 

Consciencializar os jovens acerca do fenómeno da radicalização/ terrorismo e analisar as suas causas e estratégias 
de recrutamento; 

Aumentar o conhecimento dos participantes acerca das ferramentas e competências para prevenir o extremismo 
jovem (por exemplo, negociações, testemunhos, etc…); 

Aprender e testar as abordagens centradas nos jovens na criação de metodologias educativas de combate ao 
extremismo; 

Promover a cooperação entre as organizações ligadas à juventude e outros intervenientes neste assunto. 

  

 

Resultados Esperados 



                                                                                                RELATÓRIO E CONTAS 2018 

Edifício Paços do Concelho, Parque José Guilherme 4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800/59 Fax: 255 782 155 Email: associacaoappis@gmail.com 
Contribuinte N.º  508 294 789 
            47 
 

No final do curso de formação, os participantes adquiriram competências técnicas e reforçaram as suas 

competências profissionais no seu trabalho com jovens. Além disso melhoraram as competências sociais, como 

trabalhar em equipa, as competências interculturais, aprendendo a aprender e treinando a aprendizagem 

autodirigida.  

Todos os participantes desenvolveram atitudes, como ter uma mente “mais aberta”, serem capazes de reconhecer 

e superar estereótipos e preconceitos, sendo mais empáticos e conscientes da exclusão social de jovens, 

discriminação e questões de ódio, respondendo proactivamente aos problemas da juventude. 

 

Parceiros 

Espanha: Xano Channel 

Alemanha: Jugendsozialwerk Nordhausen e.V. 

 Itália: Cultura e Dintorni 

 Roménia: Asociatia Monomyths 

 Lituânia: Unique Projects 

Portugal: Associação Paredes pela Inclusão Social 

Holanda: The Youth Company 

Bélgica: Alphabet Formation 

Irlanda: Eurobug 

 

Duração 

Este curso decorreu em Xátiva (Valência) de 15 a 21 de outubro de 2017.  

 

Financiamento 

O financiamento foi rececionado apenas em fevereiro de 2019 no valor 550 € o que permitiu a participação de 2 
paredenses na referida ação: um jovem e um técnico que trabalha com jovens.  
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14. PROJETO “THE FEASIBLE INCLUSION: SHARING OF GOOD PRACTICES FOR INTEGRATION AND 
TERRITORIAL COHESION” 

 

 Enquadramento Geral 

O projeto “The feasible inclusion: a sharing of good practices for integration and territorial cohesion” foi financiado 

pela Região Emilia-Romagna ao abrigo da Lei Regional 6/2004. Este projeto baseou-se no fato de que, 

recentemente, devido à crise económica que envolveu a Europa e os diferentes países, alguns grupos da população 

- incluindo jovens estrangeiros e jovens com deficiência – estão expostos a uma maior e mais acentuada 

vulnerabilidade no domínio da educação/formação e no acesso ao mundo do trabalho. 

Este projeto internacional, desenvolvido graças ao trabalho conjunto dos diferentes parceiros estrangeiros, 

consubstanciou uma oportunidade concreta de consolidar um pensamento cada vez mais aberto à cooperação 

internacional, como base fundamental para difusão de um sentido efetivo de pertença à União Europeia, e de 

promoção da cidadania, especialmente no que se refere à população em situação de maior vulnerabilidade social, 

como é o caso da população portadora de deficiência.  
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Objetivos 

A partir da análise do nível atual de inclusão e integração, o projeto tem como objetivo analisar diferentes 

experiências e abordagens europeias. A trajetória do projeto deve concluir com reuniões técnicas abertas às partes 

interessadas e cidadãos. Tem ainda o objetivo de oferecer uma oportunidade para a reflexão sobre o estado-da-

arte, estímulo à pesquisa e promoção de novos caminhos de integração/ inclusão. 

 

Resultados esperados 

Foi importante investigar nos territórios das parcerias as experiências reais e atuais da integração de jovens alunos 

estrangeiros, dos alunos com necessidades educativas especiais e jovens com deficiência, no contexto escolar (com 

especial atenção para os últimos dois anos de ensino secundário), universidade e mundo do trabalho.  

No âmbito deste projeto os diferentes parceiros fizeram um trabalho de investigação que visava uma comparação 

acerca da inclusão/integração de jovens com deficiência, dificuldades de aprendizagem e estrangeiros. 

Os resultados dos trabalhos realizados pelos diferentes parceiros foram apresentados numa reunião internacional 

em Bologna em que participaram 4 jovens paredenses que estiveram envolvidos no projeto. 

No caso português foram realizadas 6 entrevistas, 3 a trabalhadores portadores de deficiências, 1 a uma diretora 

de uma instituição de acolhimento de deficientes, 1 a uma professora do ensino especial e outra a uma estudante 

universitária com deficiência. Com os conteúdos das entrevistas e com a investigação efetuada foi produzido um 

vídeo, que foi apresentado na reunião internacional.  

 

Duração do projeto 

O projeto decorreu de janeiro a dezembro de 2018 tendo tido lugar nos dias 29, e 30 de novembro e 1 de 

dezembro de 2018 a reunião internacional em Bolonha.   

 

Parceiros 

Itália: Município de Zola Pedrosa (entidade promotora) 

Portugal: Município de Paredes 
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Bósnia: Centro de Educação para pessoas com deficiência da cidade de Tuzla 

 

Financiamento 

Este projeto não contemplou transferências de verbas. O financiamento, gerido inteiramente pela Região Emilia-
Romagna permitiu a participação de 4 jovens paredenses na reunião de Bolonha sem qualquer encargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


