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Objetivo geral: contribuir para a implementação e dinamização de redes locais de 

desenvolvimento e de solidariedade no combate à pobreza e à exclusão social, através da 

promoção e do reforço da participação de pessoas que vivem, ou viveram, experiências de 

vulnerabilidade social. 

Objetivos específicos:  

- contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos elementos do 

grupo RiAtivar Social na perspetiva do aprofundamento da autoestima e da auto 

consciencialização e consequente desenvolvimento de competências relacionais; 

- promover a participação de entidades públicas e privadas e de diversos setores no projeto na 

perspetiva da criação e reforço das relações entre os elementos do grupo e a comunidade a 

que pertencem. 

Metodologia: 

- realização de sessões para desenvolvimento de competências dos elementos do grupo 

através da utilização de ferramentas da área do coaching. Esta abordagem é desenvolvida em 

dois momentos distintos mas que se relacionam: 

- conversas entre um profissional especializado e os elementos do grupo através das 

quais são expostas e debatidas as problemáticas que caracterizam o grupo; 

- conceção e realização material de produtos diversificados cuja caraterística comum é 

a técnica do patchwork – objetos de decoração, peças têxteis, etc.. 

A aplicação do conceito do patchwork funda-se na ideia de criar “relação”, através da 

construção de algo comum a partir da diversidade. Pretende-se que seja, em primeira 

instância, um mecanismo de criação de laços e reforço do grupo e, em segunda 

instância, entre o grupo e a comunidade. A materialização da ideia em objetos pretende 



obter um resultado visível deste processo, apresentando-se, assim, como um fator de 

motivação acrescido para a participação; por outro lado, apresenta-se como uma 

ferramenta de desenvolvimento da criatividade. 

- integração de entidades públicas e privadas e de diversos setores no projeto. Tal acontece 

numa fase de maior consolidação do trabalho e visa a colaboração destas entidades na 

realização das atividades, de forma a potenciar o impacto das mesmas na comunidade. Para 

tal, pretende-se que as entidades se façam representar por uma profissional de referência que 

acompanha o desenvolvimento do projeto e constitui um elemento pivot na relação entre este e 

a respetiva 

entidade.
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