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Encontros de Monitorização e Partilha de 
Boas Práticas no âmbito dos Compromissos FNAS do III ciclo  

 

Momentos de encontro nos quais a informação relativa ao compromisso é objeto de 
uma apresentação oral, partilhados com outras entidades que tenham em curso 

compromissos de índole semelhante.  

 

Objetivo 

 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO NO TEMPO 

Regularidade: Mensal (máximo de 10 sessões por ano) 

Duração de cada sessão: variável de acordo com o número de compromissos apresentados mas não 
superior a 3 horas. 

Cada entidade disporá de 20 a 30 minutos para apresentar o compromisso em curso, o trabalho 
desenvolvido, as alterações ao planeamento, dificuldades encontradas e resultados atingidos até à data.  

Por sessão, poderão ser apresentadas até 8 compromissos, havendo a preocupação de que os mesmos 
permitam uma reflexão conjunta.  

As sessões terão lugar à 2ª feira, durante a parte da manhã (10h00 – 13h00), na segunda quinzena de cada 
mês. 

 

Permitir uma 
apresentação 
dos 
compromissos 
em curso; 

(1)
Proporcionar 
uma reflexão 
sobre as 
práticas numa 
perspetiva 
pedagógica de 
aumentar a 
concordância 
em torno de 
conceitos; 

(2)
Permitir a troca 
de experiências 
entre membros 
do FNAS com 
interesses 
próximos no 
plano da 
intervenção.

(3)

http://www.sicad.pt/PT/FNAS/Paginas/default.aspx
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2. LOCALIZAÇÃO 

Maioritariamente as sessões terão lugar nas instalações do SICAD na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 
87, 2º andar. 

 

3. DINAMIZAÇÃO 

Cada sessão será dinamizada, à semelhança dos grupos de encontro, pelo secretariado permanente e um 
a dois elementos da comissão executiva. O objetivo da dinamização será o de proporcionar uma reflexão 
sobre os compromissos, em curso, ou a iniciar, explorando boas práticas a difundir, potenciais 
desenvolvimentos futuros, soluções para problemas identificados, parcerias, e recursos. O produto da 
dinamização (ata da sessão) constituir-se-á como a avaliação intermédia dos compromissos apresentados.  

Para a apresentação dos compromissos em curso, as entidades responsáveis terão um suporte de linhas 
orientadoras, que definirão elementos comuns a todas as apresentações como por exemplo, o histórico 
do compromisso, os objetivos traçados no âmbito das metas do PNRCAD, a caracterização do grupo alvo, 
o contexto de intervenção, a abrangência do mesmo, o grupo de trabalho e as ações e metodologias 
subjacentes, produções em curso ou já efetuadas, processos avaliativos adotados: aceitação pelo 
comunidade alargada, satisfação dos técnicos e do grupo alvo, etc.  

Idealmente deseja-se que as apresentações possam ter um suporte informático que permita a difusão do 
compromisso no microsite FNAS na área dedicada aos Encontros de Monitorização e Partilha de Boas 
Práticas. A informação quantificável deverá igualmente ser comum, de modo a facilitar a produção de 
documentos de avaliação por parte do secretariado permanente. 

 

4. ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES 

Cada entidade será convidado a integrar o programa de uma sessão do calendário definida em função do 
critério Tipo de Atividade desenvolvida no compromisso (informação/sensibilização, prevenção, 
tratamento, investigação, domínio da oferta, etc.), permitindo que este espaço sirva, quer para a 
apresentação de compromissos em curso, quer para a apresentação de propostas a fazer aprovar 
permitindo deste modo uma alternativa à avaliação de compromissos tal como vem sendo posta em 
prática. 

Caberá ao secretariado permanente, em conjunto com a comissão executiva, agrupar compromissos que 
permitam uma integração de interesses e necessidades.  

As entidades são convidadas a assistir às apresentações de outros membros não apenas no sentido de 
proporcionar uma aprendizagem a partir das práticas dos outros, mas também do funcionamento em rede, 
mediante o emergir de potenciais parcerias. 

 

 



Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas no âmbito dos Compromissos FNAS do III ciclo 
 

 
 

 

3 

 

 

 

5. CONTEÚDOS A APRESENTAR  

Cada entidade deverá incluir na sua apresentação os seguintes elementos: 

 

 

 

histórico do compromisso 
•quando começou, quando acabou ou 

quando deverá acabar, se é um 
compromisso que vem na 
continuidade de um outro do mesmo 
cariz, as motivações que estiveram 
na base do compromisso…

relevância do compromisso
•no que diz respeito às metas do 

plano nacional para a redução dos 
comportamentos aditivos e das 
dependências (PNRCAD) para que 
concorre e os objetivos traçados.

um descritivo do compromisso
•em termos de atividades, grupo alvo

e contexto de intervenção.

a abrangência do compromisso em 
termos do número de pessoas e/ou 

instituições que beneficiaram de cada 
atividades

recursos mobilizados (técnicos, financeiros, materiais…)

produtos resultantes da intervenção
•(cartazes, folhetos, flyers, filmes, 

websites, artigos, manuais, 
relatórios, etc.)

avaliação do compromisso 
•de processo em relação a cada ação (se decorreu conforme 

planeado, se sofreu adaptações, satisfação proporcionada, 
etc.)

•de resultados (quando tal foi possível) em termos de 
mudanças proporcionadas (de opinião, de conhecimento, 
atitude comportamento), avaliadas com base em 
metodologias objetivas (questionários, escalas, entrevistas, 
etc.)
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