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1. INTRODUÇÃO 
 

É sabido que, atualmente, as empresas/organizações/instituições dependem de trabalhadores que se 
envolvam e entusiasmem com o trabalho, gerando ideias criativas e inovadoras, em prol de um serviço 
de qualidade prestado junto dos seus destinatários. Contudo, para que os trabalhadores o consigam fazer, 
é fulcral que se encontrem num estado de bem-estar e satisfação no local de trabalho.  

Neste sentido, o Centro Juvenil de S. José aposta na conceção de um projeto de transformação do 
ambiente de trabalho num ambiente mais saudável, garantindo assim que este seja um local onde os 
trabalhadores se sentem bem e para onde querem vir diariamente. Este projeto prevê a implementação 
de ações que permitirão aumentar não só o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores, mas também a 
sua produtividade, e reforçar as relações interpessoais, tornando o Centro Juvenil de S. José num 
ambiente melhor para todos.  

O presente documento pretende assumir um papel orientador neste processo de transformação, 
espelhando detalhadamente os seus objetivos, etapas, ações e atividades desenvolvidas e resultados 
alcançados.  

Em suma, com a conceção e implementação do projeto Por um Ambiente de Trabalho Saudável, o Centro 
Juvenil de S. José ambiciona fazer a diferença junto de quem por si passa. Se os trabalhadores desta 
Instituição centenária se encontrarem com elevados níveis de bem-estar e satisfação, provavelmente, o 
mesmo acontecerá com os seus destinatários de intervenção: as crianças e jovens, as famílias e demais 
comunidade.   
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ 
 

O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins 
lucrativos, originária das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das Capuchinhas, 
desde 1915. Dedicada ao acolhimento e inserção social de crianças e jovens sem o apoio familiar essencial 
ou em risco de exclusão social, tem por missão Intervir para reintegrar, centrando-se nas necessidades da 
criança/jovem, principal razão de existência desta Instituição. 

O Centro Juvenil de S. José é atualmente detentor de três respostas sociais: uma Casa de Acolhimento, 
uma Creche (situada em Felgueiras), e um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental.  

Paralelamente, desenvolve igualmente uma atividade económica secundária, de modo a devolver algum 
equilíbrio/sustentabilidade financeira à IPSS: um Hostel (Alojamento Local).  

A Casa de Acolhimento (CA) é uma resposta social que prevê o acolhimento residencial de 40 crianças e 
jovens, dos 6 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade de ordem familiar, social e/ou escolar cuja 
medida de promoção e proteção determine um acolhimento superior a seis meses. Contudo, não se exclui 
a possibilidade de uma redução do Acordo de Cooperação para a Casa de Acolhimento, tendo em conta 
a média anual do número de utentes acolhidos nesta resposta social.  

A Creche Rosas Amorim Vieira (CRAV), protocolada com o ISS, I.P. em 03/05/2011 e inaugurada em março 
de 2012, é uma resposta social com capacidade para receber 42 crianças, dos 4 aos 36 meses. Tem como 
missão contribuir para o desenvolvimento bio-psico-motor e sociomoral das crianças, potenciando o seu 
crescimento individualizado de forma saudável, tranquila e criativa, permitindo ainda uma interação 
próxima entre família e creche, com o objetivo de salvaguardar os seus direitos fundamentais. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), resposta social protocolada com o ISS, 
I.P. em 31/10/2018, e aberta ao público em 03/12/2018, é um serviço de apoio especializado às famílias 
com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial, 
através do desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias. Prevê o 
acompanhamento de 80 famílias, distribuídas pelas seguintes modalidades de intervenção: preservação 
familiar (20 famílias), reunificação familiar (30 famílias) e ponto de encontro familiar (30 famílias). 

O Projeto Family First – Home Sessions, propôs, até 31 de dezembro de 2022, a criação de um espaço 
encenado, concebido à semelhança de uma habitação, onde as famílias foram convidadas a representar 
as mais variadas situações-problema que ocorrem no quotidiano do sistema familiar. Neste espaço 
simulado, foram realizadas diversas atividades, onde as famílias realizaram as atividades per si, com vista 
à mudança de estilos parentais e adequação dos mesmos. A estrutura deste Projeto assentou na 
realização de sessões ajustadas à realidade de cada sistema familiar, para que houvesse uma intervenção 
ao nível das emoções, valores e comportamentos. A autonomia das famílias foi fomentada ao longo deste 
processo, decorrente de atividades desenvolvidas com o objetivo de viabilizar a independência e 
responsabilidade face aos seus desafios e necessidades.  

A Tipografia viu deliberada a sua origem em 1921. Até dezembro de 2022, data de encerramento da sua 
atividade, foram vários os passos concedidos para a instalação e melhoria das condições desta resposta, 
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dada a importância que teve no cumprimento da missão do CJSJ, principalmente enquanto fonte de 
receita e enquanto escola que foi para os jovens acolhidos na Casa de Acolhimento. Prestou serviços como 
a impressão offset, impressão digital, desdobráveis, catálogos, flyers, etiquetas, livros, envelopes, cartões, 
faturas/recibos/guias, inlays e estampas fotográficas. 

Por último, o Hostel, atividade económica criada em 2013, localiza-se no edifício da sede da Instituição, 
no coração de Guimarães, possibilitando o acesso a vários pontos de interesse turístico a pé: Castelo de 
Guimarães, Paço dos Duques, Largo do Toural, Universidade do Minho, Parque da Cidade, Largo da 
Oliveira e o Centro Cultural Vila Flor. A tipologia dos quartos é individual, dupla e múltipla e as refeições 
servidas são o pequeno-almoço, o almoço e o jantar. Este alojamento local dispõe ainda de um parque de 
estacionamento, Wi-Fi, lavandaria e um ringue desportivo.  
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
‒ Zelar e garantir o bem-estar e a satisfação dos recursos humanos do CJSJ  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
‒ 100% dos trabalhadores participam no diagnóstico do ambiente de trabalho 
‒ 70% das ações definidas são implementadas 
‒ 60% dos trabalhadores participam nas ações definidas 
‒ 50% dos trabalhadores percecionam uma melhoria no ambiente de trabalho 
‒ 60% dos trabalhadores mostram-se satisfeitos com o CJSJ 

 

4. AVALIAÇÃO / DIAGNÓSTICO 

A avaliação diagnóstica constitui uma das fases mais importantes para qualquer projeto ou plano de 
intervenção, pois permite-nos conhecer e perceber melhor o ponto de partida para uma intervenção mais 
direcionada e assertiva, junto dos destinatários.  

A presente avaliação teve como objetivo avaliar as práticas implementadas na IPSS para a construção de 
locais de trabalho saudáveis, bem como avaliar os riscos psicossociais e seu impacto na saúde e bem-estar 
do trabalhador. 

 
4.1. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS  

Para esta avaliação, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Checklist de Boas Práticas para a Construção de Locais de Trabalho Saudáveis (CBPCLTS); 
b) Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COSPOQ-II). 

A CBPCLTS tem como objetivo ser, simultaneamente, uma lista de verificação e um instrumento 
orientador da reflexão e impulsionador das boas práticas e da promoção de locais de trabalho saudáveis. 
A checklist avalia três dimensões, através de 25 questões respondidas com uma escala de likert de 4 
pontos (1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Concordo; 4 – Concordo Totalmente), e contempla 
ainda uma questão aberta. 

O COSPOQ-II é uma ferramenta/método internacionalmente aceite para avaliação dos riscos psicossociais 
e do seu impacto na saúde e bem-estar do trabalhador, e pretende assumir-se como um incentivo ao 
desenvolvimento das boas práticas neste contexto. O questionário avalia 29 dimensões, através de 76 
questões respondidas numa escala do tipo likert de 5 pontos (1 – Nunca/Quase Nunca, 2 – Raramente, 3 
– Às Vezes, 4 – Frequentemente, 5 – Sempre), à exceção de uma pergunta, onde os itens são avaliados 
numa escala distinta (1 – Deficitária, 2 – Razoável, 3 – Boa, 4 – Muito Boa, 5 - Excelente). Este questionário 
contempla ainda uma questão aberta.   

A CBPCLTS foi aplicada ao Diretor Executivo, enquanto o COSPOQ-II foi aplicado aos trabalhadores de 
todas as respostas sociais e económicas da Instituição. 

De seguida são apresentados os resultados da avaliação efetuada. 
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4.2. RESULTADOS CBPCLTS 

 

 
Gráfico 1 – Checklist de Boas Práticas para a Construção de Locais de Trabalho Saudáveis (CBPCLTS) 

 

O gráfico 1 apresenta os resultados obtidos através da aplicação da CBPCLTS, aplicado apenas ao Diretor 
Executivo do CJSJ. 

A dimensão Organização avalia as práticas implementadas pela IPSS para avaliar e promover a saúde 
psicológica dos trabalhadores. Podemos verificar através da análise gráfica que não existem práticas 
definidas para a avaliação e promoção da saúde dos trabalhadores (p.e., recolha sistemática de 
informação; avaliação de riscos psicossociais; ações de vigilância; planos/projetos de promoção de 
segurança, saúde e bem-estar; quadros técnicos com psicólogo do trabalho responsável por questões 
relacionadas com saúde psicológica). Destacar apenas que, nesta dimensão, foi referido existirem 
estruturas de supervisão e gestão imparciais por parte dos superiores hierárquicos, que apoiam os 
trabalhadores, bem como ser defendida uma política de tolerância zero face a comportamentos 
discriminatórios e desadequados (p.e., racismo, sexismo e bullying). 

A dimensão Trabalho avalia questões relacionadas com a carga de trabalho, papéis e funções, prazos, 
tarefas, ambiente de trabalho, e organização do trabalho. Através da análise gráfica podemos verificar 
que, de modo geral, esta dimensão é positivamente avaliada, concluindo que a carga de trabalho 
corresponde às competências e experiência dos trabalhadores; os trabalhadores são envolvidos no 
planeamento da carga de trabalho; os papéis e funções estão definidos; os prazos de entrega de trabalhos 
são razoáveis, existe um bom ambiente de trabalho e são implementadas medidas relativas à organização 
do trabalho. Destacar apenas como aspeto negativo a existência de tarefas repetitivas, que podem 
promover a desmotivação dos trabalhadores. 

Por fim, a dimensão Desenvolvimento Pessoal e de Carreira avalia questões relacionadas com as 
oportunidades de progressão pessoal e profissional proporcionadas pela IPSS. Através da análise gráfica 
podemos verificar que, de modo geral, existem oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional 
(p.e., mobilidade interna; candidatura a promoções; oportunidade de expandir conhecimentos, aptidões 
e competências; reconhecimento dos trabalhadores). Destacar como aspetos negativos não serem 

2

3 3

Organização Trabalho Desenvolvimento Pessoal e de Carreira

1 – Discordo Totalmente 
2 – Discordo 
3 – Concordo 
4 – Concordo Totalmente 
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promovidas políticas e programas que facilitem o equilíbrio entre a vida pessoal/familiar e profissional, 
bem como a inexistência de programas de coaching, mentoria ou desenvolvimento da liderança. 
 

4.3. RESULTADOS COPSOQ-II 
 

 
Gráfico 2 - Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) 

 
O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos através da aplicação do COPSOQ-II, na qual participaram 34 
trabalhadores do CJSJ (de um universo de 39 trabalhadores). 

Através da análise do gráfico podemos verificar que os trabalhadores raramente (2) percecionam 
exigências quantitativas (p.e., horas extra, carga de trabalho), embora considerem que o seu ritmo de 
trabalho, por vezes (3), é acelerado. Por outro lado, percecionam frequentemente (4) exigências 
cognitivas (p.e., atenção constante, proposta de novas ideias), enquanto as exigências emocionais são 
percecionadas por vezes (3). 

É possível também verificar que existe um conjunto de fatores positivos que são percecionados 
frequentemente (4), tais como: possibilidade de desenvolvimento (p.e., iniciativa, aprendizagem), 
previsibilidade (p.e., informações), transparência (p.e., objetivos claros, responsabilidades), recompensas 
(p.e., respeito das chefias, tratamento justo das chefias), comunidade social no trabalho (p.e., ambiente 
de trabalho positivo, cooperação), qualidade da liderança (p.e., oportunidades de desenvolvimento, 
planeamento do trabalho, resolução de conflitos), confiança vertical (p.e., confiança das chefias nos seus 
trabalhadores, confiança nas informações transmitidas pela chefia), autoeficácia (p.e., capacidade de 
resolução de problemas, atingir objetivos), e significado do trabalho (p.e., importância, motivação e 

2

3

4

3 3

4 4 4 4

3 3 3

4 4

3

4

3

4 4

3 3

4

3 3 3 3 3

2

1

Exigências quantitativas Ritmo de trabalho
Exigência cognitivas Exigências emocionais
Influência no trabalho Possibilidade de desenvolvimento
Previsibilidade Transparência
Recompensas Conflitos laborais
Apoio social de colegas Apoio social de superiores
Comunidade social no trabalho Qualidade da liderança
Confiança horizontal Confiança vertical
Justiça e Respeito Autoeficácia
Significado do trabalho Compromisso face ao local de trabalho
Satisfação no trabalho Insegurança laboral
Saúde geral Conflito trabalho/família
Problemas em dormir Burnout
Stress Sintomas depressivos
Comportamentos ofensivos

1 – Nunca/Quase nunca 
2 – Raramente 
3 – Às vezes 
4 – Frequentemente 
5 - Sempre 
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envolvimento). Salientar ainda que os trabalhadores nunca (1) percecionaram comportamentos 
ofensivos. 

Ressalvar que existem um conjunto de fatores que, de modo geral, foram percecionados apenas às vezes 
(3) pelos trabalhadores, mas que carecem de atenção, pois podem evoluir para riscos psicossociais. Assim, 
os participantes às vezes percecionam ter influência no seu trabalho (p.e., escolha das pessoas com quem 
trabalham, quantidade de trabalho, tipo de tarefas), ter apoio social dos colegas (p.e., ajuda e apoio, 
partilha de problemas) e dos superiores (p.e., ajuda e apoio, feedback do trabalho e desempenho), existir 
confiança horizontal (p.e., confiança, partilha de informação), justiça e respeito (p.e., distribuição 
equitativa de tarefas, resolução de conflitos, sugestões dos trabalhadores), bem como compromisso face 
ao local de trabalho. 

Destacar ainda que os trabalhadores, por vezes (3), percecionam conflitos laborais (p.e., acordo em 
decisões, fazer coisas que não concorda ou considera desnecessário) e conflitos trabalho/família (p.e., 
desgaste que afeta a vida pessoal, exigência de muito tempo, família e amigos consideram que trabalha 
muito), os quais devem ser tidos em conta, pois podem também constituir-se riscos psicossociais. Reforçar 
ainda como risco psicossocial a insegurança laboral sentida frequentemente (4) pelos trabalhadores (p.e. 
preocupação em ficar desempregado). 

Em termos de indicadores de saúde, os trabalhadores percecionam a sua saúde, no geral, como boa (3), 
referindo que raramente (2) percecionam sintomas depressivos, embora por vezes (3) percecionem 
problemas em dormir, stress, e burnout (p.e., exaustão física e emocional). 

Salientar que, de uma forma geral, os trabalhadores apenas se sentem satisfeitos com o seu trabalho “às 
vezes” (2), o que indica ser importante implementar práticas que promovem uma satisfação frequente 
com o local de trabalho. 

A tabela abaixo resume os principais resultados, sendo que os indicadores a verde são os que representam 
fatores protetores, enquanto os indicadores a amarelo e vermelho carecem de maior atenção. 

Exigências quantitativas 
Possibilidade de desenvolvimento 

Previsibilidade 
Transparência 
Recompensas 

Comunidade social no trabalho 
Qualidade da liderança 

Confiança vertical 
Autoeficácia 

Significado do trabalho 
Sintomas depressivos 

Comportamentos ofensivos 

Ritmo de trabalho 
Exigências emocionais 

Influência no seu trabalho 
Apoio social dos colegas 

Apoio social dos superiores 
Confiança horizontal 

Justiça e respeito 
Compromisso face ao local de trabalho 

Conflitos laborais 
Conflitos trabalho/família 

Satisfação laboral 
Saúde geral 

Problemas em dormir 
Stress 

Burnout 

Exigências cognitivas 
Insegurança laboral 

Tabela 1 - Quadro resumo dos indicadores  
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4.4. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS CBPCLTS E COPSOQ-II  

Comparando os resultados da CBPCLTS aplicada ao Diretor Executivo e do COPSOQ-II aplicado aos 
trabalhadores, podemos verificar alguns pontos de concordância e outros de discordância. 

Relativamente aos pontos de concordância, em ambos os instrumentos aplicadas os participantes 
percecionam que há uma definição clara de papéis e funções, prazos razoáveis, organização do trabalho, 
bem como oportunidades de desenvolvimento profissional. Ressalvar ainda a concordância face à 
inexistência de comportamento ofensivos. 

Por outro lado, podemos verificar que embora o Diretor Executivo considere que existe envolvimento dos 
trabalhadores na sua carga de trabalho, os trabalhadores percecionam apenas às vezes ter uma influência 
no seu trabalho.  

Ressalvar que, embora o Diretor Executivo e os trabalhadores considerem que existe um bom ambiente 
de trabalho e uma comunidade social no trabalho, os trabalhadores percecionam alguns conflitos 
laborais. Do mesmo modo, apenas às vezes, é percecionado apoio social por parte de colegas e 
trabalhadores, bem como justiça e respeito para com os trabalhadores. 

Referir ainda que o Diretor Executivo refere não existirem práticas e políticas que facilitem o equilíbrio 
entre a vida pessoal/familiar e profissional, o que pode justificar que, por vezes, os trabalhadores sintam 
que há um conflito entre a vida profissional e pessoal/familiar. 
 

4.5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

Alguns temas que foram identificados na questão aberta do COPSOQ-II são importantes referir, dada a 
frequência com que surgiram, nomeadamente: melhorar as relações interpessoais, 
reconhecer/recompensar monetariamente o desempenho dos trabalhadores, distribuir tarefas de forma 
mais justa e equilibrada, e presença mais assídua do Conselho de Administração do CJSJ. 

Face aos resultados apresentados, destacar áreas a ter em atenção: 

‒ Maior envolvimento dos trabalhadores no seu trabalho; 
‒ Relações interpessoais; 
‒ Resolução de conflitos; 
‒ Conciliação da vida pessoal e profissional. 

Referir ainda que embora a saúde tenha sido avaliada de um modo geral como boa, foram reportados 
alguns indicadores que devem ser tido em conta (p.e. dificuldades em dormir, stress, exaustão), uma vez 
que se a saúde psicológica e o bem-estar dos trabalhadores não for prioritária, poderão condicionar a 
saúde, bem como o rendimento laboral. 
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5. METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
O plano de ação foi elaborado de acordo com a seguinte metodologia: 

1) Reunião da equipa de trabalho (psicólogas e diretor executivo) para análise do diagnóstico e 
discussão de propostas; 

2) Reunião com todos os trabalhadores. 
 

A equipa de trabalho, após análise e discussão do diagnóstico, definiu as seguintes propostas de ação, a 
serem apresentadas aos trabalhadores do CJSJ: 

a) Team-building (a realizar-se ao sábado, em finais de setembro); 
b) Sessões de relaxamento (p.e., yoga, mindfulness, terapia do riso, reiki); 
c) Ações de sensibilização (p.e., prevenção do burnout, gestão de stress, cuidados de saúde e bem-

estar); 
d) Ações de formação para trabalhadores (p.e., organização pessoal e gestão do tempo; liderança e 

trabalho em equipa; gestão de stress e gestão de conflitos) e chefias (p.e., liderança, gestão e 
motivação de equipas; liderança e gestão de carreiras); 

e) Plano de incentivos para os trabalhadores; 
f) Acordo para consultas de Psicologia Clínica. 

 
A reunião com os trabalhadores realizou-se no dia 12 de maio de 2022, contou com a participação de 26 
trabalhadores e teve a seguinte ordem de trabalhos: 

i. Apresentação do diagnóstico do Ambiente de Trabalho do CJSJ; 
ii. Discussão e definição do Plano de Ação para um Ambiente de Trabalho Saudável 2022. 

No ponto ii) foi realizada uma dinâmica de grupo, com recurso ao Mentimenter, em que os trabalhadores 
foram convidados a refletir e responder às seguintes questões: 

1) Que ações seriam úteis para melhorar o ambiente de trabalho? 
2) Que ações gostariam de ver realizadas em 2022? 
3) Qual a atividade de relaxamento que gostaria de realizar? 
4) Qual a ação de sensibilização que gostaria de realizar? 
5) Qual a ação de formação de gostaria de realizar (trabalhadores e chefias)? 

Enquanto na primeira questão os colaboradores deviam apresentar três sugestões livres de ações para 
melhorar o ambiente de trabalho, nas questões seguintes, deviam selecionar a(s) resposta(s) de entre as 
opções disponíveis.  
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Imagem 1 – Ações para melhorar o ambiente de trabalho 

 
A imagem 1 ilustra as respostas dadas pelos trabalhadores à primeira questão, em que as ações que se 
concentram no centro e com maior destaque foram as que tiveram uma maior 
representatividade/frequência: aumento salarial e reconhecimento. Contudo, importa salientar que 
também foram frequentes respostas relativas ao relacionamento interpessoal/trabalho em equipa.  
 

 
Imagem 2-Ações a serem realizadas em 2022 

 
A imagem 2 apresenta as respostas dos trabalhadores perante a segunda pergunta. Conforme se pode 
verificar, as respostas mais selecionadas dizem respeito à implementação de um plano de incentivos, à 
dinamização de sessões de relaxamento e a ações de sensibilização, bem como ao estabelecimento de 
uma parceria com uma entidade externa que preste acompanhamento psicológico aos trabalhadores. As 
ações menos votadas foram a dinamização de uma atividade de team-building e a dinamização de ações 
de formação.  
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Imagem 3-Atividades de relaxamento a realizar 

 
Através da terceira questão, e de acordo com a imagem 3, foi possível perceber que os trabalhadores do 
CJSJ preferem realizar yoga e terapia do riso, como atividades de relaxamento. Contudo, o mindfulness 
também foi bastante votado. Pelo contrário, o reiki é a última das suas preferências.  

 

 
Imagem 4-Ações de sensibilização a dinamizar 

 
A imagem 4 apresenta a preferência dos trabalhadores quando às ações de sensibilização a serem 
dinamizadas. A ação de sensibilização sobre a gestão de stress foi a mais escolhida, seguida da ação sobre 
os cuidados de saúde e bem-estar, e sobre a prevenção de burnout.  
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Imagem 5-Ações de formação a frequentar pelos trabalhadores 

 
Através da imagem 5 é possível verificar que os trabalhadores preferem, em primeiro lugar, frequentar 
uma ação de formação sobre gestão de stress e gestão de conflitos. Em segundo lugar, preferem aprender 
sobre liderança e trabalho em equipa e, em terceiro lugar, sobre organização pessoal e gestão do tempo.  

 

 
Imagem 6-Ações de formação a frequentar pelas chefias 

 
Quanto às ações de formação a frequentar pelas chefias, os trabalhadores consideram muito mais 
importante a aprendizagem sobre liderança, gestão e motivação de equipas do que sobre liderança e 
gestão de carreiras, conforme se pode observar na imagem 6.  
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6. PLANO DE AÇÃO 
Face ao exposto, e através dos resultados obtidos através da reunião da equipa de trabalho e da reunião com os trabalhadores, o plano de ação definido está 
presente na Tabela 2.  

AÇÕES RESPONSÁVEIS CALENDARIZAÇÃO CUSTOS 
PREVISIONAIS OBSERVAÇÕES 

Convívio anual de trabalhadores Equipa PATS 2 de Julho/2022 0€ Os custos serão assegurados pelos trabalhadores (15€).  

Sessão de relaxamento (terapia do riso) Elisabete Mendes 22 de Julho/2022 65€ O custo apresentado é relativo a 1 aula para a totalidade dos 
colaboradores.  

Ação de Formação para chefias  
(liderança e gestão de equipas) Triformis Junho a Julho/2022 0€ A data da formação carece ainda do alcance de nº mínimo de 

inscritos.  

Team-building MÉTODO Setembro/2022 2.152,50€ O orçamento apresentado é para um total de 40 pessoas, tendo 
apenas a validade de 30 dias.  

Sessão de relaxamento (yoga) Cristina Vasconcelos Setembro/2022 60€ O custo apresentado é relativo a 2 aulas, dado o número máximo 
de participantes por aula.  

Ação de Formação para trabalhadores  
(gestão de stress e de conflitos) CJSJ Outubro/2022 0€ 

Ação a ser desenvolvida pela CJSJ (a aguardar aprovação da DGERT 
para entidade formadora certificada), pelo que não envolve custos 
adicionais. 

Ação de Sensibilização (gestão do stress) Clínica JOLICA Novembro/2022 0€ 
Será agendada reunião em Setembro de 2022 entre a equipa do 
PATS e o Dr. Paulo Bento (JOLICA), para definir melhor a ação de 
sensibilização. 

Ceia de Natal Trabalhadores CJSJ Dezembro/2022 600€ A Ceia de Natal será celebrada apenas com o Conselho de 
Administração, os trabalhadores e as crianças/jovens da CA.  

Plano de incentivos Equipa PATS Janeiro/2023 A definir O plano de incentivos será construído pela Equipa do PATS até 
Setembro de 2022, para posterior aprovação do Cons. de Admin. 

Acordo Consultas de Psicologia APsi-UMinho 
Instituto Clínico Ao longo do ano 0€ Os custos serão assegurados pelos trabalhadores (Instituto Clínico: 

40€ (20% de desconto em consulta); APsi UMinho: a definir).  
 

  TOTAL 2.877,50€  

Tabela 2 - Plano de Ação 
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7. AVALIAÇÃO 
Objetivos Ações Avaliação Custos 

- 100% dos trabalhadores 
participam no diagnóstico do 
ambiente de trabalho 

Aplicação de questionários: 
‒ CBPCLTS 
‒ COSPOQ-II 

‒ 87,18% (34) dos trabalhadores participaram no diagnóstico. Sem custos 

- 70% das ações definidas são 
implementadas 

‐ Convívio anual de trabalhadores  
‐ Terapia do riso 
‐ Formação para chefias 
‐ Team-building 
‐ Yoga 
‐ Formação para trabalhadores 
‐ Ação de Sensibilização 
‐ Ceia de Natal 
‐ Plano de incentivos 
‐ Acordo Consultas de Psicologia 

‒ 90% das ações foram concretizadas 
 
NOTA: A ação “Acordo Consultas de Psicologia” apenas foi parcialmente 
realizada, uma vez que foram estabelecidos contactos, mas ainda não se 
divulgaram as parcerias pelos trabalhadores. 

* 
(cálculo na folha seguinte) 

- 60% dos trabalhadores 
participam nas ações 
definidas 

Convívio anual de trabalhadores  ‒ 25,65% (10) dos trabalhadores participaram na ação.  Sem custos 

Sessão de relaxamento (terapia 
do riso) 

‒ 69,23% (27) dos trabalhadores participaram na ação; 
‒ Participaram ainda 43 crianças da CRAV. 

70,00€ 
(5€ acima do previsto, devido à 
realização de duas aulas (Sede e 
Creche), ao contrário do adjudicado 
inicialmente). 

Formação para chefias 
(liderança e gestão de equipas)  ‒ 80% (4) chefias participam na ação. Sem custos 

Team-building 

‒ 64,10% (25) dos trabalhadores participaram na ação; 
‒ Participou ainda 1 elemento do Conselho de Administração do CJSJ. 
NOTA: Em anexo pode consultar-se o Relatório de Balanço da ação, elaborado 
pela entidade dinamizadora – MÉTODO. 

1968,00€ 
(Custo inferior ao previsto, pois que foi 
faturado para menos participantes que 
o previsto). 

Sessão de relaxamento (yoga) ‒ 64,10% (25) dos trabalhadores participaram na ação; 
‒ Participou ainda 1 elemento do Conselho de Administração do CJSJ. 

85,00€ 
(O custo foi 25€ superior ao previsto, 
devido à deslocação da professora de 
yoga à CRAV). 

Formação para trabalhadores 
(gestão de stress e de Conflitos) 

‒ 20,51% (8) dos trabalhadores participaram na ação; 
NOTA: A ação realizou-se com os trabalhadores da CRAV do CJSJ, sendo que 
com os trabalhadores da Sede será dinamizada no 1º trimestre de 2023.  

Sem custos 

Ação de Sensibilização (gestão do 
stress) 

Não realizada. 
NOTA: Estabeleceram-se diversos contactos com a empresa de medicina no 
trabalho, que se tinha comprometido com a dinamização desta ação em 
novembro de 2022, não obstante, os mesmos não a executaram. 

------ 

 



Por um Ambiente de Trabalho Saudável 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
16 

Objetivos Ações Avaliação Custos 

- 60% dos trabalhadores
participam nas ações
definidas
(continuação)

Ceia de Natal 
‒ 20,51% (8) dos trabalhadores participaram na ação; 
‒ Participaram ainda 8 elementos do Conselho de Administração do CJSJ, 
e 6 jovens da CA.  

960,28€ 
(Custo superior ao inicialmente 
previsto) 

Plano de incentivos 
‒ Aprovado pelo Conselho de Administração e divulgado aos 
trabalhadores do CJSJ em Novembro de 2022; 
‒ Implementação irá iniciar em Janeiro de 2023, conforme previsto. 

------ 

Acordo Consultas de Psicologia 

‒ Instituto Clínico de Guimarães: 20% desconto nas consultas (40€, em 
vez de 50€); 
NOTA: Todos os beneficiários, incluindo os familiares diretos dos trabalhadores, 
devem ser “sinalizados” pelo CJSJ. 
‒ APsi-UMinho: sem resposta até ao momento.   

Sem custos 

- 50% dos trabalhadores
percecionam uma melhoria
no ambiente de trabalho

Aplicação do questionário: 
‒ COSPOQ-II 

‒ Pré-teste: 64,71% dos trabalhadores mostraram-se satisfeitos com o 
seu trabalho; 
‒ Pós-teste: 62,96% dos trabalhadores mostraram-se satisfeitos com o 
seu trabalho. 
NOTAS: Os dados não permitem uma análise comparativa, dado que no pré-teste 
participaram 34 trabalhadores, enquanto no pós-teste apenas participaram 27. 

Sem custos 

- 60% dos trabalhadores
mostram-se satisfeitos com o
CJSJ

Aplicação do questionário: 
‒ Questionário de satisfação 

dos trabalhadores 
‒ 58,62% dos trabalhadores participaram na ação. Sem custos 

*TOTAL 3.083,28€ 

Guimarães, 22 de fevereiro de 2023 

As Psicólogas do CJSJ 
_____________________________________ 

Dra. Cláudia Cruz 
_____________________________________ 

Dra. Cristiana Fernandes 

O Diretor Executivo do CJSJ 
_____________________________________ 

Dr. Tiago Borges 
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INTRODUÇÃO 
 

O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) organizou o III Seminário intitulado “Família em Foco” durante 

o ano 2022. O evento decorreu num formato diferente, tendo-se realizado quatro workshop’s 

temáticos dinamizado pelas diversas respostas sociais/Projeto do CJSJ. Os workshop’s 

decorreram nos dias 21 e 28 de outubro e 05 e 25 de novembro, no Palácio Vila Flor, em 

modalidade presencial e online (streaming). 

Este seminário visou a apresentação e discussão de boas práticas nas áreas da primeira infância, 

crianças e jovens em perigo e famílias multidesafiadas, procurando ser um espaço de reflexão, 

atualização e partilha de boas práticas entre os profissionais e oradores ligados à investigação 

nestes domínios. 

O Seminário pretendia alcançar os seguintes objetivos: 

− Empoderar os participantes com conhecimentos científicos atualizados sobre uma 

intervenção de qualidade na primeira infância, junto de crianças e jovens em 

acolhimento residencial e de famílias multidesafiadas; 

− Promover boas práticas na intervenção na primeira infância, junto de crianças e jovens 

em perigo e junto de famílias multidesafiadas;   

− Reconhecer o papel da inovação social e dos agentes para o impacto em Portugal; 

− Incentivar a criação de respostas inovadoras para problemas sociais; 

− Apresentar e divulgar junto da comunidade as respostas sociais e o projeto do CJSJ.  

No final de cada workshop, os participantes preencheram um questionário de satisfação através 

de QR Code, como método de avaliação do evento, tendo em conta os conteúdos 

programáticos, métodos e organização de todo o Seminário. O questionário continha 8 

questões, e puderam ser respondidas através de uma escola de 5 pontos, desde 1 – “Sem 

opinião”; 2 – “Insuficiente”; 3 – “Suficiente”; 4 – “Bom”; 5 – “Muito bom”, à exceção de uma que 

foi respondida com as opções “Sim” e “Não”. No final do questionário houve um espaço para 

críticas, sugestões e comentários. Referir que 41 participantes acederam ao QR Code.  

O presente relatório foi realizado para que as conclusões e interpretações obtidas sejam 

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional.   
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RESULTADOS 
 

I. GRAU DE SATISFAÇÃO TENDO EM CONTA OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, A ORGANIZAÇÃO E 

OS MÉTODOS DO EVENTO 
 

No que diz respeito aos conteúdos programáticos do evento, aos métodos utilizados, à 

organização, ao cumprimento do horário do programa e à adequação dos formatos disponíveis 

para participação no mesmo, obtiveram-se os seguintes resultados:  

Através do gráfico conseguimos apurar que todos os participantes avaliaram positivamente as 

diversas variáveis, sendo que o ponto 5 da escala utilizada para a avaliação - “Muito Bom” - foi 

o predominante nas escolhas.  

Relativamente aos conteúdos programáticos, 14.63% dos participantes classificaram esta 

variável como “Suficiente”, 12.20% como “Bom” e 73.17% como “Muito bom”. Sobre os métodos 

utilizados, os participantes mostraram-se satisfeitos, uma vez que 17.07% responderam 

“Suficiente”, 24.39% responderam “Bom” e 58.54% “Muito Bom”. Sobre a organização do 

evento, 6 participantes classificaram a sua avaliação em “Suficiente” correspondente a 14.63% 

dos participantes, 8 (19.51%) classificaram em “Bom” e 27 (65.85%) em “Muito Bom”. 

Relativamente ao cumprimento do horário do programa, 14.63% dos participantes 

responderam “Suficiente”, com a mesma percentagem houve quem respondesse “Bom” e 

70.73% responderam “Muito bom”. Por fim, sobre a adequação dos formatos disponíveis para 
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Gráfico 1 - Grau de satisfação com os conteúdos, organização e métodos do evento 
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participação no evento (presencial, online e offline), 14.63% classificou como “Suficiente”, 

19.51% como “Bom” e 65.85% como “Muito Bom”.  

 

II. GRAU DE SATISFAÇÃO TENDO EM CONTA A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS 
 

No que diz respeito à aquisição de novos conhecimentos, os participantes avaliaram o seu grau 

de aprendizagem e obtiveram-se os seguintes resultados:  

Através do gráfico conclui-se que 70.73% dos participantes que responderam ao questionário 

classificaram como “Muito Bom” o seu grau de aprendizagem, havendo uma percentagem muito 

baixa de participantes que responderam “Suficiente” (7.32%). Referir que 9 participantes 

qualificaram o seu grau de aprendizagem em “Bom”.  
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Gráfico 2 - Grau de aprendizagem tendo em conta a aquisição de novos conhecimentos 
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III. RECOMENDAÇÃO DO EVENTO 
 

À questão “Recomendaria este evento?”, verificamos no gráfico abaixo que 97.6% dos 

participantes recomendariam o evento, contudo 2.40% responderam que não.  

 

IV. GRAU DE SATISFAÇÃO TENDO EM CONTA O SEMINÁRIO NA SUA GLOBALIDADE 
 

No que diz respeito à satisfação dos participantes tendo em conta o Seminário na sua 

globalidade, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Face a este parâmetro de avaliação, todos os participantes mostraram-se satisfeitos com o 

Seminário, uma vez que apenas classificaram em “Bom” e “Muito Bom”. Referir que 17.07% 

responderam “Bom” e 82.93% responderam “Muito Bom”.  
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Gráfico 3 - Recomendação do evento 
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CONCLUSÃO 
A análise das respostas dos participantes ao questionário de avaliação da satisfação com o 

Seminário permite concluir que, no geral, os participantes encontram-se satisfeitos com o 

evento organizado pelo Centro Juvenil de S. José, uma vez que, na totalidade das questões, 

69.69% das respostas correspondem a “Muito bom”, 18.47% a “Bom”, 13.81% a ”Suficiente” e 

não obtivemos respostas negativas. 

No entanto, e uma vez que o questionário também contemplava uma questão aberta para 

sugestões, críticas e comentários, os participantes elencaram o seguinte: “Gostei muito. Foi 

didático e interativo, o que ajuda muito. Gostei muito da intervenção dos convidados”; “Dar mais 

tempo à possível participação de quem estava a assistir ao vivo. Gostaria de ter tido 

oportunidade de ouvir mais o Dr. Carlos Peixoto nas dúvidas e nos anseios das pessoas 

presentes… Agradeço os contributos de ambos os oradores, tendo contudo na minha opinião, os 

contributos do Dr. Carlos sido mais formativos, mais enriquecedores para mim. Gostava de ter 

tido a oportunidade de o ouvir falar mais. Obrigada a toda a organização.”; “Gostei muito da 

intervenção assertiva de ambos os convidados. É sempre um prazer acompanhar uma vez mais 

esta excelente iniciativa. Obrigada ao centro juvenil de S. José por esta excelente iniciativa.”; 

“Aumentar o período de Questões Finais”; “Continuar com estes momentos de reflexão e

partilha”; “Gostei muito. Aprendo sempre muito com os contributos dos oradores”; “Falhas no 

áudio!”. 

Todas estas sugestões e comentários são encarados como mote de melhoria e motivação para 

a organização do IV Seminário. Neste sentido iremos, para a próxima organização, debruçar-nos 

sobre as avaliações dos participantes, trabalhando no sentido de corresponder cada vez mais às 

expectativas dos mesmos.  

Guimarães, 02 de março de 2023 

A Diretora Técnica da 
Casa de Acolhimento  

A Coordenadora Técnica do 
CAFAP  

A Coordenadora Pedagógica da 
Creche Rosas Amorim Vieira 

_______________________ 
(Dra. Carina Batista) 

_______________________ 
(Dra. Carla Oliveira)  

_______________________ 
(Dra. Marta Fernandes)  

O Diretor Executivo do 
Centro Juvenil de S. José 

_______________________ 
(Dr. Tiago Borges)  
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INTRODUÇÃO 
 
O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins 
lucrativos, originária das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das Capuchinhas, 
desde 1915. Dedicada ao acolhimento e inserção social de crianças e jovens sem o apoio familiar 
essencial ou em risco de exclusão social, tem por missão Intervir para Reintegrar, centrando-se nas 
necessidades da criança/jovem, principal razão de existência desta Instituição. 

O Centro Juvenil de S. José é atualmente detentor de três respostas sociais: uma Casa de Acolhimento, 
uma Creche situada em Felgueiras e um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 
Recentemente, em 2020, através da iniciativa Portugal Inovação Social, e no âmbito do Instrumento 
de Financiamento Parcerias para o Impacto, surgiu o Projeto Family First – Home Sessions, que 
terminou a sua intervenção em dezembro do ano transato.  Paralelamente, desenvolve uma atividade 
económica, de modo a devolver algum equilíbrio/sustentabilidade financeira à IPSS: um Alojamento 
Local.  

A Casa de Acolhimento (CA) é uma resposta social que prevê o acolhimento residencial de 40 crianças 
e jovens, dos 6 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade de ordem familiar, social e/ou escolar cuja 
medida de promoção e proteção determine um acolhimento superior a seis meses. Contudo, não se 
exclui a possibilidade de uma redução do Acordo de Cooperação para a Casa de Acolhimento, tendo 
em conta a média anual do número de utentes acolhidos nesta resposta social. Não obstante, não nos 
é possível clarificar os termos protocolares que virão a ser, eventualmente, celebrados no ano a que 
se reporta o presente documento.  

A Creche Rosas Amorim Vieira (CRAV), inaugurada em Março de 2012, é uma resposta social com 
capacidade para receber 42 crianças, dos 4 aos 36 meses. Tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento bio-psico-motor e sociomoral das crianças, potenciando o seu crescimento 
individualizado de forma saudável, tranquila e criativa, permitindo ainda uma interação próxima entre 
família e creche, com o objetivo de salvaguardar os seus direitos fundamentais. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), resposta social mais recente do CJSJ, 
é um serviço de apoio especializado às famílias com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção 
e reparação de situações de risco psicossocial, mediante o desenvolvimento de competências 
parentais, pessoais e sociais das famílias. Prevê o acompanhamento de 80 famílias, distribuídas pelas 
seguintes modalidades de intervenção: preservação familiar (20 famílias), reunificação familiar (30 
famílias) e ponto de encontro familiar (30 famílias). 

O Projeto Family First – Home Sessions consistiu na criação de um espaço encenado, concebido à 
semelhança de uma habitação, onde as famílias foram convidadas a representar as mais variadas 
situações-problema que ocorrem no quotidiano do sistema familiar: uma espécie de Mini Kidzania 
para a educação parental. Destinou-se a acompanhar famílias com crianças e jovens em risco 
psicossocial do concelho de Guimarães, com o objetivo de promover competências pessoais, sociais, 
parentais e familiares de uma forma diferenciada e inovadora. O Projeto acompanhou 201 
beneficiários.  
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Assim, o Centro Juvenil de S. José, instituição centenária e repleta de história, tem o dever de partilhar 
e divulgar os seus feitos, para que todos os seus associados, colaboradores, parceiros institucionais, 
utentes (e seus familiares), bem como todos aqueles que estimam o Centro Juvenil de S. José tomem 
conhecimento do trabalho desenvolvido internamente.  
Deste modo, o Centro Juvenil de São José elaborou um Plano de Comunicação, com o objetivo de 
partilhar os projetos e ações desenvolvidas, transmitindo o que melhor é feito nesta Instituição, num 
clima de proximidade com as famílias, a comunidade e as entidades parceiras.  
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo estratégico: 
‒ Incrementar os canais de divulgação e informação. 

 
Objetivos gerais: 

‒ Divulgar 90% das ações programadas no plano de comunicação até ao final do ano 2022; 
‒ Aumentar 10% do alcance dos canais de comunicação. 

 
Objetivos específicos: 

‒ Promover a aproximação do CJSJ à comunidade; 
‒ Partilhar os projetos e ações desenvolvidas pelas diferentes respostas sociais/projetos do CJSJ. 
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
 
 

 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação Destinatários Alcance 

Ja
ne

iro
 Novo Ano, 

Novos 
(Re)começos 

Family 
First 1 Imagem 

Novo ano, 365 dias para novos recomeços, novos objetivos 
e novas oportunidades. Partilhamos consigo os recomeços 
das nossas famílias. Entre no espírito e partilhe connosco 
os seus (re)começos para 2022! 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#novosrecomeços #365dias365oportunidades 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades Sinalizadoras 
- Famílias 

892 

CAFAP 2 Imagem 

Recomeços são oportunidades nas quais novos 
pensamentos, sentimentos e esperanças se juntam para 
fazer tudo diferente! 
 
#CAFAPCJSJ #novosrecomeços #novasoportunidades 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades Sinalizadoras 
- Famílias 

878 

CA 3 Imagem 

Neste primeiro mês de um novo ano, os nossos jovens 
refletiram sobre os seus projetos de vida e definiram 
alguns objetivos/metas a alcançar ao longo do ano 2022. 
Que seja um ano repleto de Amor e Esperança! 
 
#CACJSJ #novosrecomeços #amoreesperança 

- Redes sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 1097 

CRAV 4 Imagem 

Um novo ano começa, cheio de novas oportunidades para 
crescermos felizes e com muitas experiências e 
descobertas para viver! 
Bom Ano Novo! 
 
#CRAVCJSJ #novosrecomeços #cresceraaprender 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 1630 

 

 



Plano de Comunicação 
 

_____________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 6 de 21 

 

 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Fe
ve

re
iro

 

Viver em 
Amor 

Family 
First 5 Vídeo 

O amor não tem limites, quanto mais vivenciado é, mais 
cresce e se fortalece. Mas, o que é o amor? As nossas 
famílias explicam-lhe! 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#viveremamor #importânciadoamor 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades Sinalizadoras 
- Famílias 

646 

CAFAP 6 Vídeo 

“O amor é a resposta não importa a pergunta. O amor 
é uma força que transforma o destino”. 
                                                                                                                        
Chico Xavier 
#CAFAPCJSJ #viveremamor #Oamoréaresposta 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades Sinalizadoras 
- Famílias 

492 

CA 7 Vídeo 

Para celebrar o Dia de S. Valentim, a Casa de 
Acolhimento realizou uma atividade onde todos os 
jovens e cuidadores puderam partilhar os seus 
sentimentos uns pelos outros. Amor gera amor, ora 
veja: 
 
#CACJSJ #viveremamor #diadesaovalentim 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 761 

CRAV 8 Imagem 

“Eu tenho um amigo, que anda sempre comigo, 
Se vamos brincar, rimos sem parar! 
Sempre que estamos juntos, o dia não tem fim, 
Eu tenho um amigo, que gosta de mim!” 
 
#CRAVCJSJ#viveremamor # eutenhoumamigo 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 1379 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

M
ar

ço
 

Renascer e 
Florescer 

Family 
First 9 Imagem 

Renascer em família é florescer individualmente. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#renascereflorescer #renasceremfamília 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1483 

CAFAP 10 Imagem 

“Deixe que a vida faça consigo o que a Primavera faz com a 
flôr”. 

Pablo Neruda 
 
#CAFAPCJSJ #renascereflorescer #avidaaflorescer 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades Sinalizadoras 
- Famílias 

951 

CA 11 Imagem 

Neste mês em que se assinala o Dia Mundial da Poesia temos 
o orgulho de apresentar um poema escrito por um dos 
nossos jovens que lançou recentemente seu primeiro livro. 
 
#CACJSJ #renascereflorescer #poemacovid 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 602 

CRAV 12 Vídeo 

“Se um girassol, ao por do sol, parece sorrir, 
Pois fica com a certeza que a noite está para vir! 
Olha o girassol, 
Diz adeus ao sol, sorri tu também!” 
 
#CRAVCJSJ #renascereflorescer #sorritutambem 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

660 

Family 
First 13 Imagem 

Por vezes necessitamos de motivação para renascer. 
Partilhamos consigo o que leva as nossas famílias a estarem 
motivadas para florescer. E a si, o que o motiva? 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#renascereflorescer #motivação 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

423 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Ab
ril

 

Cuidar em 
Cadeia 

CAFAP 14 Imagem 

Cuida de mim e eu cuidarei de ti, e juntos cuidaremos do 
Mundo! 
 
#CAFAPCJSJ #cuidaremcadeia 
#juntoscuidaremosdomundo 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

834 

CA 15 Vídeo 

Para uma maior consciencialização sobre os maus-tratos 
na infância, deixamos um pequeno vídeo realizado pela 
UNICEF.  
Sejamos promotores do bem-estar e da segurança das 
nossas crianças e jovens! 
 
#CACJSJ #cuidaremcadeia 
#prevençãodosmaustratosnainfancia 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 518 

CRAV 16 Imagem 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos 
deixam sós. 
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

Antoine de Saint-Exupéry, in, O Principezinho 
 

#CRAVCJSJ #cuidaremcadeia # cuidardetodos 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 1059 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=732&biw=1440&hl=pt-BR&sxsrf=AOaemvLK65t5NUsnB7Gr0j1MENM2FWUhRg:1639591390464&q=Antoine+de+Saint-Exup%C3%A9ry&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SI8vK3jEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsUo65pXkZ-alKqSkKgQnZuaV6LpWlBYcXllUCQBrJIR3XgAAAA&ved=2ahUKEwiRwp7zseb0AhVQgc4BHZc-DWsQzIcDKAB6BAgUEAE
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Family 
First 17 Imagem 

Eu cuido 
Tu cuidas 
Ele cuida 
Nós cuidamos 
Vós cuidais 
Eles cuidam 
Para as nossas famílias conjugar o verbo cuidar tem vindo 
a assumir um papel de destaque nos quotidianos de cada 
um. O que significa para si cuidar? 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#cuidaremcadeia #eucuidotucuidas 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1554 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação Destinatários Alcance 

M
ai

o 

A Família 

CAFAP 18 Imagem 

“A Família é como uma árvore com galhos que crescem em 
diferentes direções, mas que têm a mesma raiz”. 
Lançamos um desafio às nossas famílias e este foi o resultado 
final.  
 
#CAFAPCJSJ #afamília #váriosramosumaraíz 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

718 

CA 19 Vídeo 

Família é amor!  
E para que não falte amor aos nossos jovens, 
proporcionamos estes momentos. 
 
#CACJSJ #afamília #famíliaéamor 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 443 

CRAV 20 Imagem 

“Gosto muito da minha família, onde todos me querem 
bem!” 
 
#CRAVCJSJ #afamília #gostomuitodaminhafamília 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1591 

Family 
First 21 Imagem 

Para as famílias acompanhadas pelo Projeto a palavra família 
é sinónimo de: educar, aconchegar, proteger, mimar, 
partilhar, amar, abraçar, amizade, lealdade, afeto, cuidar e 
brincar. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #afamília 
#aminhafamília 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

532 

CAFAP 22 Vídeo 

O “Dia da Família” também se celebrou no CAFAP.  
Aqui ficam alguns desses momentos.  
 
#CAFAPCJSJ #afamília #melhoresmomentos 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

995 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Ju
nh

o 

A Criança 

CA 23 Vídeo 

No “Dia Mundial da Criança”, os nossos jovens refletiram 
sobre os seus desejos para todas as crianças do mundo.  
Ora ouça! 
 
#CACJSJ #acriança #diamundialdacriança 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 673 

CRAV 24 Imagem 

“A infância não se repete! 
Aqui crescemos rodeados de amor, sorrisos e abraços!”                                                                                                                      
 
#CRAVCJSJ #acriança #ainfância 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

728 

Family 
First 25 Imagem 

Ser criança é também descobrir o mundo que nos rodeia. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #acriança 
#sercriança 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1485 

CAFAP 26 Vídeo 

“Ser Criança é ser Especial!” 
Fique com alguns testemunhos do quão especial são! 
 
#CAFAPCJSJ #acriança #oamoréaresposta 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

938 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Ju
lh

o 

A Amizade 

CA 27 Vídeo  

Para relembrar o significado da amizade, sugerimos a 
visualização do filme “Amigos Improváveis” entre família e 
amigos.  
 
#CACJSJ #aamizade #amigosimprováveis 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 668 

CRAV 28 Imagem 

“Descobrimos as primeiras amizades e com eles exploramos 
todos os dias! Juntos crescemos e juntos somos felizes!” 
 
#CRAVCJSJ #aamizade #osprimeirosamigos 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1154 

Family 
First 29 Imagem 

A definição de amizade pelas famílias acompanhadas pelo 
Projeto. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #aamizade 
#definiçãodeamizade 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1187 

CAFAP 30 Imagem 
“Amigo a gente não procura, o coração encontra!” 
 
#CAFAPCJSJ #aamizade #amigosparasempre 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1066 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Ag
os

to
 

Venham as 
Férias 

CA 31 Imagem 

Chegou a época das férias de verão!  
Estas são as atividades que os nossos jovens mais gostam 
de fazer nas férias. E as suas?  
 
#CACJSJ #venhamasférias #atividadesfavoritas 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 1272 

CRAV 32 Vídeo 

“No Verão somos felizes ao ar livre, a brincar com os 
amigos, explorar o mundo e crescermos felizes!” 
 
#CRAVCJSJ #venhamasférias #verãonacreche 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

639 

Family 
First 33 Vídeo 

Nestas férias o S. quer aprender a pintar e a pegar nos 
lápis. E o seu filho? 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#venhamasférias #tempoderelaxareaprender 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

337 

CAFAP 34 Imagem 

“Que nas férias encontre o que faz o seu coração bater 
mais forte!” 
 
#CAFAPCJSJ #venhamasférias #fériasemfamilia 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

592 

CA 35 Vídeo 

Assim foram as nossas férias de verão. Esperamos que as 
vossas tenham sido igualmente divertidas e reparadoras! 
 
#CACJSJ #venhamasférias #divertidasereparadoras 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 851 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação Destinatários Alcance 

Se
te

m
br

o 

O regresso à 
rotina 

CRAV 36 Fotografia 

Mais um ano que começa e com ele novas aprendizagens! 
Sejam bem-vindos a mais uma caminhada feliz! 
 
#CRAVCJSJ #oregressoàrotina #novasaprendizagens 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 765 

Family 
First 37 Vídeo 

O R. está ansioso com o regresso à escola. Quer reencontrar 
os seus amigos e pintar livros de colorir com eles. Diz que é 
o seu passatempo favorito. E desse lado, como será o 
regresso às rotinas? 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#oregressoàrotina #reencontros 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

355 

CAFAP 38 Imagem 

Com as energias renovadas depois das férias, é tempo de 
regressar às rotinas! Bom regresso! 
 
#CAFAPCJSJ #oregressoàrotina #energiasrenovadas 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

316 

CA 39 Fotografia 

Férias terminadas, rotinas iniciadas!  
Por cá, os nossos jovens preparam o regresso às aulas e ao 
trabalho. 
 
#CACJSJ #oregressoàrotina #fériasterminadas 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 539 

 

 

 

 

 

 



Plano de Comunicação 
 

_____________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 15 de 21 

 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

O
ut

ub
ro

 

As emoções 
em nós 

CRAV 40 Fotografia 

Cada emoção tem o seu lugar, se estou triste posso-me 
alegrar! 
Como te sentes hoje? 
 
#CRAVCJSJ #asemoçõesemnós #monstrodascores 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 638 

Family 
First 41 Vídeo 

Existem diversos tipos de emoções, sendo que cada pessoa as 
expressa de forma diferente, de acordo com o seu 
temperamento, personalidade e motivação. Descobrimos que 
envolver a M. na confeção de sobremesas lhe traz uma 
enorme alegria. E a vocês, o que vos alegra? 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#asemoçõesemnós #alegrianacozinha 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

468 

CAFAP 42 Imagem 

Viver em plenitude é ter o poder de experienciar todas as 
emoções. São elas que nos transformam e potenciam o nosso 
crescimento! 
 
#CAFAPCJSJ #asemoçõesemnós #experienciaremoções 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

Retirada 

CA 43 Imagem 

Os nossos jovens realizaram uma atividade de identificação de 
estratégias a colocarem em prática para autorregularem as 
suas emoções. Foi este o resultado! 
 
#CACJSJ #asemoçõesemnós #autorregulaçãoemocional 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 403 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

N
ov

em
br

o 

Ser criança 
em direitos 

CRAV 44 Fotografia 

“Todas as crianças tem direito a nome e nacionalidade” 
Somos todos iguais, seja qual for a cor, sexo, religião ou 
nacionalidade! 
 
#CRAVCJSJ #sercriançaemdireitos #direitosdacriança 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 652 

Family 
First 45 Vídeo 

No mês dos direitos das crianças, relembramos um dos 
direitos presentes na Convenção sobre os Direitos das 
Crianças: “Direito a educação gratuita e a lazer - O interesse 
superior da criança deverá ser essencial para os que estão a 
cargo da sua educação e orientação. Essa responsabilidade 
pertence, em primeira instância, aos pais. Assim, a criança 
deve desfrutar de jogos e brincadeiras dirigidos para a 
educação. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#sercriançaemdireitos #direitoàeducação 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

312 

CAFAP 46 Vídeo 

“Ainda que eu tenha todos os direitos, se não tiver amor, 
nada terei!” 
 
#CAFAPCJSJ #sercriançaemdireitos #direitoaoamor 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

439 

CA 47 Vídeo 

Cá em casa, não esquecemos a importância dos direitos da 
criança. Como tal, também não nos podemos esquecer de 
ouvir os nossos jovens sobre este tema.  
 
#CACJSJ #sercriançaemdireitos #ouvirosjovens 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 561 
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CRAV 48 Imagem 

“Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem 
mudar o mundo” (Malala Yousazai) 
Todos temos direito à educação! 
 
#CRAVCJSJ #sercriançaemdireitos #direitoaeducação 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 1349 

 

 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação Metodologia Legenda Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

De
ze

m
br

o 

É tempo de 
partilhar 

Family 
First 49 Imagem 

Volvidos dois anos e já na reta final, importa salientar que o 
Projeto Family First – Home Sessions foi uma constante troca 
de aprendizagens entre técnicos e famílias. Foram 
acompanhadas 61 famílias, foram 24 meses de partilha e de 
crescimento conjunto. Encerra-se um ciclo, no entanto, só 
vos podemos garantir que a vontade de ajudar e de fazer 
mais e melhor não acaba aqui. Obrigada. 
 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial 
#étempodepartilhar #obrigadaeatéjá 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

1519 

CAFAP 50 Vídeo 
Natal é tempo de unir a família e de partilhar o Amor! 
 
#CAFAPCJSJ #étempodepartilhar #nataléfamília 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Entidades sinalizadoras 
- Famílias 

646 

CA 51 Imagem 

Na nossa casa, o Natal é sinónimo de partilha. Não só de 
presentes… mas sobretudo de afetos!  
Feliz Natal!  
 
#CACJSJ #étempodepartilhar #feliznatal  

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do NIJ 2144 

CRAV 52 
 

Fotografia 
 

“O Natal dos sonhos é aquele que sentimos no coração e 
partilhamos na solidariedade” 
 
#CRAVCJSJ #étempodepartilhar #nataldossonhos 

- Redes Sociais - Comunidade 
- Famílias 638 

NOTA: Semanalmente, à 4ª e 5ª-feira, são publicados artigos das rúbricas “Bons Pais Bons Filhos” e “Pais e Filhos”, parceria entre o Centro Juvenil S. José e o Grupo Santiago e o Diário 
do Minho, respetivamente. Os mesmos serão publicados apenas nas histórias das respetivas redes sociais. 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do presente plano constitui-se de extrema importância, na medida em que possibilita 
avaliar o impacto das ações definidas, e permite recorrer a estratégias, de forma a melhorar os 
futuros Planos de Comunicação.  
Para efeitos de avaliação foram considerados os seguintes dados: número total de ações de 
comunicação divulgadas, número do alcance das ações divulgadas e respostas obtidas através de 
um questionário de satisfação. O questionário de satisfação foi divulgado nas redes sociais e por 
e-mail para preenchimento entre os dias 3 e 9 de fevereiro de 2023.  
Ao longo de 2022 foram publicadas 100% das ações previstas no Plano de Comunicação. Houve 
um total de 257 ações publicadas nas redes sociais do CJSJ: 156 estavam previstas no plano (52 
publicações e 104 histórias referentes às rubricas “Bons Pais, Bons Filhos” e “Pais & Filhos”); 
enquanto 101 não estavam previstas. 
 
 

Tabela 1 – Número total do alcance das ações divulgadas 

 Publicações 
planeadas 

Rubricas Publicações 
não 

planeadas 

Publicações 
nas 

histórias1 
Total “Bons Pais, 

Bons 
Filhos”2 

“Pais & 
Filhos”3 

Janeiro 4497 800 800 2656 800 9553 
Fevereiro 3278 800 800 2310 800 7988 

Março 4119 1000 1000 6256 1000 13375 
Abril 3965 800 800 18605 800 24970 
Maio 4279 800 800 7640 1000 14519 
Junho 3824 1000 1000 15002 800 21626 
Julho 4075 800 800 25221 800 31696 

Agosto 3691 1000 800 15627 1000 22118 
Setembro 1915 800 1000 19567 800 24082 
Outubro 1509 800 800 39913 800 43822 

Novembro 3313 1000 800 16594 1000 22707 
Dezembro 4947 800 1000 37506 800 45053 

       
     TOTAL 281.509 

 
 
 
 

                                                           
1 Contempla as histórias publicadas não relacionadas com as duas rubricas, sendo que o alcance representa uma estimativa. 
2 O alcance destas histórias é uma estimativa. 
3 O alcance destas histórias é uma estimativa. 
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Resposta Social / Projeto Alcance 

CAFAP4 8865 
CA 10586 

CRAV 12882 
Family First – Home Sessions 11193 

 
 
A análise da tabela 1 permite verificar que se alcançou um total de 281.509 pessoas através das 
várias ações planeadas e não planeadas. Quanto ao alcance de cada resposta social, podemos 
verificar que as ações da CRAV alcançaram 12.882 pessoas, do Projeto Family First – Home 
Sessions 11.193 pessoas, da CA 10.586 pessoas e do CAFAP 8.865 pessoas.  

 

Tabela 2 – Comparação  
 2020 2021 2022 

 Alcance 
total 

Média5 de 
alcance 

Alcance 
total 

Média de 
alcance 

Alcance 
total 

Média de 
alcance 

Janeiro 46 5,75 16015 2001,88 9553 502,79 
Fevereiro 756 94,5 42321 4702,33 7988 443,78 

Março 2202 137,63 152043 15204,3 13375 477,68 
Abril 3873 258,2 88194 5512,13 24970 891,79 
Maio 4239 353,25 16256 4064 14519 604,96 
Junho 2719 302,11 36710 4588,75 21626 865,04 
Julho 2747 343,38 19450 2431,25 31696 1140,73 

Agosto 4032 504 86592 4557,47 22118 921,58 
Setembro 7879 492,44 163674 3637,2 24082 963,28 
Outubro 16612 1661,2 31939 1228,42 43822 1153,21 

Novembro 4051 337,58 6532 725,78 22707 648,77 
Dezembro 7303 663,91 23211 1657,93 45053 1958,83 

 

 

 2020 2021 2022 
Alcance total das publicações 56.459 682.937 281.509 
Número total de publicações 140 246 257 
Média 403,27 2776,17 1095,37 

 

 

                                                           
4 O valor apresentado não incluiu o alcance das Rubricas “Bons Pais, Bons Filhos” e “Pais & Filhos” nos órgãos de comunicação social 
respetivos. 
5 Cálculo da média: nº total do alcance das ações divulgadas/nº total de ações divulgadas. 
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A análise da tabela 2 permite verificar que houve uma diminuição do alcance das redes sociais do 
CJSJ em 41% entre 2021 e 2022. Em 2021 alcançou-se um total de 682.937 pessoas, 
representando um alcance médio igual a 2.776,17. Por sua vez, em 2022 alcançou-se um total de 
281.509 pessoas, o que representa um alcance médio igual a 1.095,37. 

O questionário de satisfação contemplou cinco questões que avaliaram o conhecimento acerca 
das redes sociais do CJSJ, a satisfação com diferentes parâmetros, a frequência de visitas às redes 
sociais do CJSJ, a recomendação das redes sociais e a sugestão de temas para novas 
ações/publicações. Responderam ao questionário um total de 46 indivíduos. 

Relativamente ao conhecimento acerca das redes sociais, verificou-se que a maior parte dos 
inquiridos conhece o Facebook (86%) e o Instagram (56,50%), enquanto as outras redes sociais 
são menos conhecidas pelos inquiridos. Apenas 21,70% conhecem o Linkedin e 8,70% o Twitter e 
8,70% revelou não conhecer nenhuma das redes sociais do CJSJ.  

Relativamente à satisfação com as redes sociais foram avaliados cinco parâmetros distintos, 
designadamente: i) informações úteis, ii) suportes visuais, iii) divulgação de eventos, iv) 
periodicidade das atualizações e v) qualidade das publicações partilhadas.  

Todos os parâmetros foram maioritariamente avaliados com satisfação por parte dos inquiridos. 
A qualidade das publicações partilhadas foi o parâmetro com maior percentagem de respostas 
“Muito satisfeito” (54%). Por sua vez, a periodicidade das atualizações foi o parâmetro com maior 
percentagem de respostas “Satisfeito” (43%). Os parâmetros informações úteis, suportes visuais, 
divulgação de eventos e periodicidade das atualizações obtiveram a mesma percentagem de 
respostas “Muito insatisfeito” e “Insatisfeito”: 13% e 2%, respetivamente. Já a qualidade das 
publicações partilhadas teve uma percentagem de respostas “Muito insatisfeito” igual a 15% e 
“Insatisfeito” igual a 2%.  

Verificou-se que 34,8% dos inquiridos visitam as redes sociais semanalmente, 30,4% diariamente, 
28,4% ocasionalmente e apenas 6,5% dos inquiridos revelaram nunca visitar as redes sociais do 
CJSJ. Quando questionados se recomendariam a um amigo seguir as redes sociais do CJSJ, 91,3% 
dos inquiridos reponderam afirmativamente.  

Por fim, as sugestões para as ações/publicações futuras transmitidas pelos inquiridos foram as 
seguintes: atividades realizadas; vídeos para servirem de marketing; mais conteúdos sobre a 
creche, tais como as atividades semanais, ou então criar uma página para a creche; saber a opinião 
do público; formações na área do acolhimento residencial; educação, alimentação tradicional e 
introdução alimentar no bebé; vídeos do dia-a-dia das crianças; ações de formação; trabalho 
diário com os jovens da casa de acolhimento; artigos com temas específicos relativamente à 
educação infantil; a importância do tempo de qualidade em família para a saúde mental das 
crianças e o seu desenvolvimento; que tipo de respostas dão aos utentes; olhar para as pessoas 
como pessoas e não como números ou publicações; resultados obtidos.  
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Guimarães, 22 de fevereiro de 2023. 

O Diretor Executivo do 
Centro Juvenil de S. José 

________________________________ 
(Dr. Tiago Borges) 

As responsáveis pelo Plano de Comunicação 

__________________________________ 
(Dra. Cláudia Cruz) 

__________________________________ 
(Dra. Célia Ferreira) 

__________________________________ 
(Dra. Daniela Sampaio) 
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