
 

  

   
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTENAVE 

Atelier, Associação de Solidariedade 

A Artenave Atelier – Associação de 
Solidariedade, do pólo de Moimenta da 
Beira da Rede Construir Juntos, que integra 
o CRC IN(for)DEMO, na rede de CRC, 
dinamizador do Cluster "Formação para o 
Desenvolvimento Regional e Local" é uma 
das 14 instituições de Solidariedade Social 
que participa no projecto QUAL_IS - 
Qualificar a Intervenção Social e Outros 
Projectos, no grupo de Vila Real. 

Os objectivos deste projecto visam: 

1. Apoiar as organizações na 
construção de um percurso de 
qualificação organizacional; 

2. Promover a qualificação e formação 
dos Dirigentes e Técnicos das 
organizações do Terceiro Sector; 

 

3. Sensibilizar as organizações 
participantes para a importância do 
empowerment dos Stakeholders; 

 

4. Promover a realização de um Auto-
diagnóstico em cada uma das 
organizações no sentido de 
averiguar as suas necessidades e 
respectivas áreas de intervenção de 
forma a desenvolver processos de 
inovação e de melhoria contínua; 

 
5. Promover a elaboração de Planos 

de Melhoria organizacional com 
base no auto-diagnóstico realizado; 

 
6. Desenvolver mecanismos de 

articulação e encaminhamento dos 
colaboradores das entidades com 
mais baixas qualificações; 

 
7. Promover o trabalho em rede, o 

intercâmbio e a aprendizagem 
inter-organizacional; 

 
8. Criar uma Plataforma Informática 

enquanto instrumento potenciador 
do intercâmbio de experiências. 

A Metodologia do Projecto Qual_IS - 
Norte assenta permanentemente em 
processos e estratégias participativas não 
só de todos os colaboradores das 
organizações, como de todos os seus 
intervenientes (utilizadores, parceiros, 
fornecedores, entre outros). Este princípio 
está visível ao longo de todo o projecto, 
através da constituição do Conselho da 
Qualidade no seio das organizações e do 
Focus Group constituído por dirigentes e 
técnicos, estruturas destinadas a promover 
a participação, a aprendizagem mútua e o 
trabalho em rede.  

Neste contexto são legítimas as 
expectativas da ARTENAVE das quais se 
destacam : 
 Melhorar a sua capacidade de auto 

análise, conhecimento e produção de 
diagnóstico; 

 
 Melhorar a sua capacidade de 

envolvimento de todos os stakeholders; 
 

 Melhorar a sua capacidade de pensar, 
planificar e actuar estrategicamente; 

 

 Melhorar a sua capacidade de 
monitorização e de avaliação de impacto; 

 

 Melhorar a sua capacidade de propor 
novas respostas, mais adequadas e 
coerentes com os resultados; 

 

 Melhorar a sua capacidade de contribuir 
para a definição de propostas e políticas 
concretas de acção; 

 

 Instituir uma equipa organizada para o 
processo de qualificação; 

 

 Apostar claramente na formação dos 
recursos humanos, na adequação dos 
recursos materiais e financeiros, e na 
criação de métodos de intervenção e 
documentação ajustados às necessidades 
dos utilizadores dos serviços; 

 

 Tornar-se mais autónoma e participativa, 
sem perder a sua identidade 
organizacional e o respeito pelas 
necessidades específicas dos seus 
clientes. 

Carlos Caixas  

       (Director Geral da Artenave) 

 
Contactos: 

Alagoa, 3620-339, Moimenta da Beira 
Tel. 254 583 522 ; 254 583 107 

Fax. 254 588 242  

e-mail : atelier@artenave.org 
http://www.artenave.org 
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IAC -  25 ANOS A PENSAR      

NA CRIANÇA 
 

 

 
O Instituto de Apoio à 

Criança, cujo lema é a defesa e a 
promoção dos Direitos da Criança, 
comemorou o seu 25º aniversário 
assinalando este momento, com a 
publicação da 3ª edição do Guia 
dos Direitos da Criança, o que já 
vinha sendo uma necessidade face 
aos recentes diplomas entretanto 
publicados sobre a matéria e que 
abandonam a ideia de que a criança 
é “propriedade” dos pais. 

 
Esta edição revista e 

actualizada pelas Dr.ª Ana Perdigão 
e Dr.ª Ana Sotto-Mayor Pinto, reúne 
informação imprescindível para a 
defesa da criança e do seu bem-
estar. 

 
Trata-se de uma obra de 

superior interesse para todos os 
profissionais ligados às 
problemáticas da infância e da 
adolescência. Contudo, como 
salientam as autoras, “Esta terceira 
edição também pretende chegar a 
pais, educadores ou outras pessoas 
não familiarizadas com as 
especificidades da linguagem 
jurídica, explicando as leis, através 
de uma linguagem simples e 
prática, possibilitando a todos os 
interessados nesta temática uma 
consulta facilitada”. 

 
Como sintetiza de forma 

admirável a Dr.ª Manuela Ramalho 
Eanes, “Nas mãos dos seus 
utilizadores, este Guia dos direitos 
da Criança é uma semente que tudo 
pode prometer, um fruto que 
alimentará a criança, a fará crescer 
com mais dignidade, alegria e bem-
estar”.  
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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

http://www.artenave.org/
http://www.artenave.org/


 

  

PÓLO MEDIADOR NACIONAL 
IAC-FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS 

 
Rua Padre Manuel da Nóbrega, 38 -1º 

3000-320 COIMBRA 
 

Tel: 239 82 12 80 | Fax: 239 83 75 33 
E-mail: iaccoimbra@net.sapo.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acções de Formação 
 

Intervir com famílias multiproblemáticas pobres : 
estratégias de sucesso  
Data: 2,8 e 9 de Outubro de 2009 
Local: Câmara Municipal de Condeixa – Loja Social  
Tel: 239 941 046 
E-mail: rede-social@cm-condeixa.pt 
 

 Cursos 
 

Os Sistemas de Protecção de Menores e a Intervenção 
Centrada na Família 
Data: 2,3, 9 e 10 de Novembro de 2009 
Local: Associação de Investigação e Debate em Serviço Social 
Tel: 225 093 289 
E-mail: aidssp26@gmail.com 
 

 Encontros  

 
 De Sim e de Não se faz a Educação  
Data: 23 e 24 de Outubro de 2009 
Local: Fundação Bissaya Barreto - Coimbra 
Tel: 239 800 400 
Site: www.fbb.pt  
 
II Encontro da Pessoa Excepcional do Algarve 
Data: 24 de Outubro de 2009 
Local: EMA – Albufeira 
Tel: 289 561 637 
Site: www.apexa.org 
 
 Encontro Nacional da Rede Construir Juntos 
subordinado ao tema “Comportamentos violentos por 
parte dos jovens em contexto familiar e escolar” 
Data: 12 de Novembro de 2009 
Local: IPJ de Moscavide 
 

 Seminários  
 

Imigração e Tráfico de Seres Humanos  
Data: 18,19 e 20 de Novembro de 2009 
Local: Hotel Júpiter – Portimão 
Contacto : 281 325 763 / 96 10039169 
E-mail: gmail.sul@apav.pt 
 

 Workshops  
 

Mais saber… menos riscos  
Associação Chão dos Meninos 
Data : 30 de Outubro, 6 e13 de Novembro de 2009 
Contacto : 266 777 255 
E-mail: geral@chaodosmeninos.org 
 

 Concursos 
 

 
 

- Concurso Nacional –  Mascote APEXA 

- 2º Concurso Nacional de Pintura e Fotografia - 

Reabilitar Através da Arte. 
Site: www.apexa.org. 
 

 

 
 

 Acções desenvolvidas e reuniões Temáticas 

do Pólo de Coimbra 
 

  Apresentação da Candidatura ao Programa Escolhas, 
4ª Geração, no IPJ em Coimbra, no dia 8 de Setembro; 
 

  Reuniões no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação 
Formação da Rede Social do concelho de Coimbra, durante 
o mês de Setembro; 
 

   Reunião da Comissão Alargada da CPCJ, a 17 de 
Setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Coimbra; 
 

  Colóquio “Maus Tratos Infantis”, promovido pelo 
Centro Social de Quimbres que decorreu no Agrupamento 
de Escolas de S. Silvestre no dia 23 de Setembro. O IAC foi 
representado pela Dr.ª. Carina Dias, que abordou o tema 
“Maus Tratos e o papel da Escola”. 
 

   Reunião da Rede Europeia Anti-Pobreza, em Coimbra, no 
dia 24 de Setembro, com a apresentação do Eixo 2, do 
POPH. 
 

 Outras reuniões 
 

  Reunião de divulgação da Rede Construir Juntos, que 
decorreu no dia 15 de Setembro, em Portalegre promovida 
pelo Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 
da Cruz Vermelha Portuguesa, com a colaboração do IAC – 
Projecto de Rua; 
 

 Datas a não esquecer 
 

17 de Outubro -  Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza. 
 20 de Novembro - Dia Internacional das Crianças / 20º 
Aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. 
03 de Dezembro – Dia Mundial das Pessoas com 
Deficiência. 
10 de Dezembro – Dia Mundial dos Direitos Humanos. 
 

 Legislação de Interesse 
 

 Lei nº103/2009 de 11 de Setembro sobre 
Apadrinhamento Civil. 

 Lei nº85/2009 de 27 de Agosto sobre escolaridade 
obrigatória. 

 Lei nº113/2009 de 17 de Setembro que estabelece 
medidas de protecção contra a exploração e abuso 
sexual de crianças. 

 

 Apelo – Construir Juntos. Um mote. Um desafio. 
 Colabore enviando notícias, artigos, sugestões.  

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS 

mailto:iaccoimbra@net.sapo.pt
mailto:rede-social@cm-condeixa.pt
mailto:aidssp26@gmail.com
http://www.fbb.pt/
http://www.apexa.org/
mailto:gmail.sul@apav.pt
mailto:gmail.sul@apav.pt

