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Sumário do Compromisso A Fundação de Solidariedade Social Aragão Pinto, IPSS, Instituída em 2009, tem 
como missão principal o apoio,  desenvolvimento e integração social de crianças e 
jovens carenciados e com necessidades especiais.  
O objectivo principal é integrar estas crianças através de actividades  desportivas 
(futebol, rugby, hóquei em patins, coorfbol, patinagem, surf, karaté, andebol, 
Jujutsu, ginástica e basquetebol adaptado), culturais (teatro), lúdicas e educativas 
(convívios, concertos, encontros, festas).  
A Fundação apoia instituições de acção social já existentes, através do usufruto de 
actividades para o benefício dos respectivos utentes com acções em comum 
tendo em vista a promoção, bem como donativos e campanhas de angariação de 
fundos. Pretende sensibilizar a opinião pública e os organismos públicos e 
Privados para as problemáticas e soluções respeitantes aos jovens e crianças 
carenciados e deficientes, promovendo um estilo de vida saudável inserido nas 
boas normas da convivência em sociedade.  
Na época escolar 2009-2010, a Fundação apoiou um universo de 1200 crianças, 
através de actividades diárias acima descritas.  
No ano de 2010, inserido no ano Europeu contra a Pobreza e exclusão Social, a 
Fundação Aragão Pinto (www.fundacaoaragaopinto.com) assumiu a coordenação 
Nacional da Campanha Europeia Contra a Pobreza Infantil 
(www.endchildpoverty.eu), contribuindo para a sensibilização e divulgação das 
melhores práticas de actuação no combate a esse flagelo.  
No espaço de sua Sede onde desenvolve actualmente a sua actividade e no 
Espaço Jovem que irá abrir no decorrer de 2011 a Fundação Aragão Pinto propõe-
se a fazer a divulgação de documentação inerente ao assunto produzido pelo IDT, 
a fixar dias para sessões de sensibilização programadas com o IDT, a ter no espaço 
de Inclusão Digital a ser criado no Espaço Jovem os programas informáticos 
interactivos do IDT onde as crianças e jovens podem explorar os mesmos a partir 
dai ser abordados pelos nossos assistentes sociais  a temática e seus 
desenvolvimentos.  
Assim gostaríamos de receber do IDT panfletos, documentos e o programa 
interactivo para iniciarmos as sessões de sensibilização que nos propomos fazer:  
1.º) Sessão pública de sensibilização para 300 pessoas em cada semestre do ano.  
2.º) Acções de sensibilização nas nossas actividades regulares: 1500 crianças e 
jovens anual. 
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Área do Compromisso Desenvolver Programas de informação e educação visando efeitos do consumo 
nocivo do álcool. Promover mudanças de atitude entre crianças e adolescentes. 

Histórico do Compromisso Nos nossos Eventos (MISDC) Movimento de Integração Social pelo Desporto e 
Cultura nas datas (6.10.2010, 10.11.2010 e 13.12.2010) desenvolvemos jogos de 
valores onde uma vida sem álcool e vícios foi um dos temas. 
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final 
Actividades do compromisso 1º. Sessão pública de sensibilização para 300 pessoas em cada semestre do ano.  

 
2º. Acções de sensibilização nas nossas actividades regulares: 1500 crianças e 
jovens anual. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Envolvimento de Jovens (o publico alvo são crianças e jovens carenciados e com 
deficiência dos 6 aos 18 anos de idade, através de actividades de sensibilização 
nas actividades regulares da Fundação)  
 
Educação (o publico alvo são crianças e jovens carenciados e/ou 
institucionalizados com deficiência com idades compreendidas entre os 12 e 20 
anos, os seus educadores, pais/familiares, técnicos, os instrumentos a utilizar (site 
da Fundação, panfletos). 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos Proteger crianças e jovens, Informar, educar e sensibilizar para as consequências 

dos padrões nocivos e perigosos de consumo de álcool, bem como para padrões 
aceitáveis. 

Relevância Através destas acções de sensibilização pontuais e regulares contribuímos para o 
desenvolvimento de novos hábitos sociais e novos estilos de vida e onde o 
respeito próprio e pelos outros provoca um desenvolvimento positivo de todos 
independentemente do sexo, religião, politica e estado social. 

Número de indivíduos 1.500. 
Tempo da intervenção 11 Meses (Fevereiro 2011 a Dezembro 2011). 
Custos 20.000 Panfletos -  400€;  

Consumíveis, deslocações, alimentação e telefonemas – 1200€. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 10.000. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

1.500. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

1.500. 

Visitantes do website 40.000. 
Número de produtos 2 Sessões públicas de sensibilização; 5 Acções de sensibilização nas nossas 

actividades regulares. 
Número de panfletos 20.000. 
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Com as nossas acções pretendemos a longo prazo mudar hábitos, mentalidades e 
atitudes. 

Questionário Aos utentes das actividades. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos Bruno Carvalho. 
 


