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1. Resumo
No seguimento do estabelecido e votado na Assembleia Geral de Fevereiro de 2021,
foi criado um inquérito para se obter feedback, por parte dos associados, sobre qual é
a sua visão pessoal para o plano de intervenção da associação.

Responderam ao inquérito, até à data de criação deste documento, 82,5% dos
associados, o que ilustra de forma clara, a vontade de participação por parte dos
mesmos.

2. Prioridades da associação
Resulta, deste inquérito, que a maioria dos respondentes (72,7%) considera que a
associação deverá ter como principal prioridade o foco no projeto “Abrigo Ossónoba”
(1) como sua primeira prioridade. Outro tipo de aspetos, que 57,6% dos associados
consideraram fundamental realizar-se foram: (2) “ações de solidariedade ou
voluntariado junto de outras associações” e a realização de (3) “campanhas de ajuda
ad-hoc” (45,5% dos associados). Apesar de que alguns associados ainda não tiveram
oportunidade de responder ao inquérito, é já claro que a maioria optou por estes 3
vetores de atuação, o que permite clarificar as preocupações, expetativas e
motivações dos associados perante os temas prioritários da sua associação.
Desta forma temos as seguintes 3 prioridades:
Imagem 1 – Prioridades da associação Ossónoba
1. Foco no abrigo Ossónoba
2. Apoio a iniciativas de outras
instituições
3. Ações ad-hoc
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3. Intervenção
Este capitulo defini as linhas orientadoras do plano de intervenção, de acordo com as
respostas dos associados.

Considerando o que foi decidido em termos de prioridades, a intervenção terá diversos
aspetos, no entanto, o principal foco será o de (a.) continuar a encetar esforços no
progresso do “Abrigo Ossónoba”. Desta forma, as iniciativas a ser propostas e
planeadas, devem sempre contribuir direta, ou indiretamente, para este objetivo
fundamental.

Em termos de intervenção, a maior parte dos sócios identificou o (b.) “apoio a idosos”
como uma linha fundamental. Esta componente, de âmbito amplo, irá considerar a
maior parte das iniciativas a realizar durante este ano. Algumas das iniciativas serão
organizadas pela própria associação, outras serão de apoio a iniciativas que outras
associações estejam a realizar onde a Ossónoba possa participar da forma mais
apropriada.

Um segundo aspeto que foi considerado fundamental em termos de intervenção foi o
(c.) apoio social, nomeadamente a famílias carenciadas. Neste âmbito, a associação irá
procurar identificar meios de chegar as necessidades que não estejam a ser
colmatadas por ações já existentes. Para esse efeito, serão realizadas reuniões com
instituições para levantamento de necessidades, que possam resultar em apoios, quer
a atividades já existentes, quer campanhas ad-hoc a ser organizadas pertinentemente.

O terceiro ponto considerado fundamental foi o (d.) apoio na saúde mental. Para este
tema iremos seguir a mesma lógica do proposto no ponto anterior.

Finalmente, um aspeto que a direção considera fundamental e a componente de (e.)
candidaturas a fundos, que poderão servir como veiculo para ações mais robustas
junto da comunidade. Todos os pontos identificados no âmbito da intervenção darão
origem a iniciativas concretas a ser definidas no capitulo seguinte.
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Desta forma, termos os seguintes campos de intervenção:

a.
Progresso da criação do "Abrigo Ossónoba"
b.
Apoio a idosos

c.

Apoio social
Apoio na saúde mental

d.

Candidatura a fundos
e.

4. Iniciativas
Este capitulo reflete um conjunto de iniciativas que deverão ser executadas mas prevê,
conforme identificado nas prioridades, que existam iniciativas não explanadas de
forma concreta, que possam ser realizadas durante o ano, quer para apoio a projetos
de outras associações, quer por sugestão ad-hoc. Fica, portanto, em aberto, essa
possibilidade, sempre e quando a associação possua meios e capacidades para dar
resposta, algo que deverá ser decidido pela direção.
Tabela I - Iniciativas
Iniciativa

Eixo

Campo de

prioritário intervenção

Reforço da comunicação
Rever contéudos do website

1. 2. 3.

a. b. c. d. e.

Facebook – Lançar página pública

1. 2. 3.

a. b. c. d. e.

Newsletter – Enviar até 4 e-mails por ano

1. 2. 3.

a. b. c. d. e..

Realizar reuniões com os associados (até 4 por ano)

1. 2. 3.

a. b. c. d. e.

Realizar leilões de angariação de fundos

1. 2. 3.

a. b. c. d.

Intervenção
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Definição de programa de voluntariado

1. 2. 3.

a. b. c. d.

Realizar ações de apoio a instituições

1. 2.

b. c. d.

Angariação e distribuição de roupa

2. 3.

b. c. d.

Angariação e distribuição de brinquedos

2. 3.

b. c. d.

Municípios

1. 2.

b. c. d.

Empresas

1. 2.

b. c. d.

Outras associações

1. 2.

b. c. d.

Escolas

1. 2.

b. c.

1. 2. 3.

a. b. c. d. e.

Realização de projeto de arquitetura

1.

a. e.

Realizar uma candidatura (2020 ou apoio institucional)

1.

a.

1.

a. e.

Protocolos com instituições

Instalações
Angariação de instalações provisórias (doadas ou cedidas)
Projeto “Abrigo Ossónoba”

Apresentação de projeto a um município e angariação de uma
proposta de colaboração (terreno)

5. Conclusão
Este documento tem o intuito de pautar as atividades de intervenção da associação,
de acordo com o levantamento realizado junto dos associados.
Representa as linhas orientadoras para as atividades de intervenção mas pressupõe a
participação ou organização de ações que não estejam identificadas no mesmo, desde
que validadas e aceites pela direção.
Resta agradecer o apoio e realçar a importância da participação de todos os
associados, recordo o mote da nossa associação:

“sozinhos vamos mais depressa, mas juntos vamos mais longe.”
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