
ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES  
COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

“Para compreender 

os paradoxos é pre-

ciso ser inteligente, 

mas para segui-los é 

preciso ser estúpido” 

- Pitigrilli  

Contacte-nos 

FENACERCI 

Rua Augusto Macedo,  

n.2 A 

1600-794 Lisboa  

217112580 

fenacerci@fenacerci.pt 

____________________ 

Durante o Encontro 

919000621 

 

Apresentação 

 

A FENACERCI, no âmbito do Projeto Capacitar para Dirigir (cofinanciado pelo INR, IP), promove 

mais uma edição do Encontro Nacional de Dirigentes das Cooperativas de Solidariedade Social. 

O Projeto Capacitar para Dirigir assenta numa perspetiva de atuação integrada e visa contribuir 

para a qualidade dos serviços prestados por parte das organizações da área da deficiência e rea-

bilitação. Pretende acima de tudo dotar os seus dirigentes de conhecimento, ferramentas e meto-

dologias que permitam melhorar o desempenho organizacional, bem como, melhorar a qualidade 

de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência e suas famílias, por meio da 

disponibilização de um serviço que prime pela qualidade, profissionalismo e inovação.  

Com a realização do presente Encontro pretende-se desenvolver uma reflexão alargada que tra-

ga para a discussão dos temas em causa mais diversidade e conhecimento por forma a conceder

-lhes igualmente uma maior consistência e subscrição conjunta de metodologias de trabalho e 

resultados.  

Objetivos  

Promover um espaço de reflexão/ aprofundamento sobre temáticas de interesse para as ativida-

des desenvolvidas pelas Cooperativas.  

Disseminar as metodologias/ experiências recolhidas aquando da realização das diferentes ofici-

nas descentralizadas. 

Público Alvo 

Dirigentes e órgãos sociais das Cooperativas de Solidariedade Social.   
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Entidade cofinanciadora 

Entidade Promotora 



Dia 13 de novembro  
10h00 – Receção dos participantes 

10h30 – Sessão de Abertura 

11h00 – I Sessão Plenária “Novo Quadro Comunitário - Novos Desafios” 

12h00 – II Sessão Plenária  

 Projetos Ações e Resultados: Diagnóstico Duplo e Significativo Azul 

 Debate 

13h00/14h30 – Almoço 

14h30 – Oficinas de trabalho 

 O1 - Novos públicos alvo: Contextos Desafiantes 

 O2 -  Prestação de serviços: Formação e Educação 

17h00 – Fim dos trabalhos  

20h - Jantar 

 

Dia 14 de novembro  

9h30 – Oficinas de trabalho 

 O3 -  Promoção da vida independente 

 O4 -  Prestação de serviços a pessoas com deficiência grave e profunda 

11h00 – Pausa para café 

11h15 – Continuação dos trabalhos 

13h00/14h30 – Almoço 

14h30 – III Sessão Plenária  

“ A Economia Social em Portugal - Números e factos” 

“ O Cooperativismo - Passado, presente e que futuro?”  

16h45 – Fim dos trabalhos  

17h00 - Assembleia Geral da FENACERCI  

20h - Jantar 

21h30 - Convívio  

Programa   

Dia 15 de novembro  

10h00 – Partilha das conclusões: Oficinas de Trabalho   

11h00 - IV Sessão Plenária  

 “O Papel da Economia Social num contexto de crise” 

 Debate 

12h00 – Sessão de Encerramento 

13h00 – Almoço 

 

 

 

Informações úteis   

A receção dos participantes e os trabalho previstos decorrerão nas instalações da Escola Secundária José Macedo Fraga-

teiro, sita na Rua D. Dinis, Zona Escolar, Ovar. 

As refeições e o momento de convívio serão realizados nas instalações da CERCIVAR.  



 

 

 

 

 

 

Alojamentos 
Disponíveis   

 

 

 

 

 

 

 

Como  

chegar  

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições  

 

Hotel Meia Lua  
Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 50   

3880-214 Ovar   

Tel. +351 256 581 060   Fax. + 351 256 575232 

Email: reservas@hotelmeialua.pt  Web: www.hotelmeialua.pt 

Preço por noite:        Quarto single (APA) ou Duplo ……. 38 euros    

 

AquaHotel  
Rua Aquilino Ribeiro, 1   

3880-151 Ovar   

Tel. +351 256 575 105   

Email: info@aquahotel.pt  Web: www.hotelmeialua.pt 

Preço por noite:       Quarto single (APA) ……. 39 euros   Quarto duplo (APA) ……. 45 euros   

  

Furadouro Boutique Hotel & Spa  
Avenida do Infante Dom Henrique, 734 Furadouro    

3880-355 Ovar   

Tel. +351 590 090  

Email: reservas@furadourohotel.com 

Preço por noite:  Quartos a partir dos 59,50 até 85 euros  

Regras  
O número limite de inscrições é de 3 pessoas por cooperativa. 

A marcação do alojamento dos participantes é da inteira responsabilidade de cada            

cooperativa. 

Para reserva nas diferentes unidade hoteleiras deverá ser referida a participação no Encontro   

Nacional de Dirigentes_Fenacerci. 

Prazo  
O prazo limite de envio das inscrições é 5 de novembro, impreterivelmente  

Após essa data, e por motivos de ordem logística, não nos será possível garantir a             

possibilidade de participação.  

Ficha de Inscrição  
A ficha de inscrição deve ser enviada para os serviços da Federação via fax (217112581) e/

ou email (fenacerci@fenacerci.pt) devendo neste caso o assunto da mensagem ser: Inscrição 

Encontro Nacional Dirigentes 14. 

https://www.google.pt/maps/dir/Gota+Chique-restaurante+E+Take+Away+Lda+
(feira),+Rua+Ferreira+Castro+89,+4520/Escola+Secund%C3%A1ria+c%2F+3%C2%
BACEB+Jos%C3%A9+Macedo+Fragateiro,+Rua+J%C3%BAlio+Dinis,+3880+Ovar/
@40.8974708,-8.6274141,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!
1s0xd2380d8ffd79aa3:0xa8f8b067cfe9bf7f!2m2!1d-8.558334!2d40.92507!1m5!1m1!
1s0xd2385c7b37506fb:0x1deeb9dafb41c487!2m2!1d-8.622925!2d40.871962 

 

 

mailto:reservas@sesimbrahotelspa.com
mailto:reservas@sesimbrahotelspa.com
mailto:reservas@sesimbrahotelspa.com
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=pt-PT&continue=https://www.google.pt/maps/dir/Gota%2BChique-restaurante%2BE%2BTake%2BAway%2BLda%2B(feira),%2BRua%2BFerreira%2BCastro%2B89,%2B4520/Escola%2BSecund%25C3%25A1ria%2Bc%252F%2B3%25C2%25BACEB%2BJos%25C3%25A
https://www.google.pt/maps/dir/Gota+Chique-restaurante+E+Take+Away+Lda+(feira),+Rua+Ferreira+Castro+89,+4520/Escola+Secund%C3%A1ria+c%2F+3%C2%BACEB+Jos%C3%A9+Macedo+Fragateiro,+Rua+J%C3%BAlio+Dinis,+3880+Ovar/@40.8974708,-8.6274141,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=pt-PT&continue=https://www.google.pt/maps/dir/Gota%2BChique-restaurante%2BE%2BTake%2BAway%2BLda%2B(feira),%2BRua%2BFerreira%2BCastro%2B89,%2B4520/Escola%2BSecund%25C3%25A1ria%2Bc%252F%2B3%25C2%25BACEB%2BJos%25C3%25A


 Ficha de inscrição  

 

Cooperativa _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas de Trabalho  

 

Cada participante deve assinalar a sua inscrição em duas sessões indicando a ordem de preferência  

(conforme o exemplo indique: 1º para a sessão que pretende frequentar em primeiro lugar e 2º para uma sessão alternativa).  

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação                                 

Cada participante deve assinalar com um X a sua presença   

 

 

A enviar para os serviços da Federação  

via fax (217112581) e/ou  

email (fenacerci@fenacerci.pt)  

assunto da mensagem : Inscrição Encontro Nacional Dirigentes 14. 

 

n.º Nome  Função 

1   

2   

3   

n.º   
Dia 13 Novembro  Dia 14 Novembro   

O1 O2  O3 O4 

Exe. 2ª  1ª   1ª 2ª 

1     

2     

3     

n.º  
Dia 13 de Novembro  Dia 15 de Novembro   Dia 14 de Novembro  

Almoço Jantar  Almoço Jantar  Almoço 

1      

2      

3      


