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Relatório de Avaliação 
II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja 

Grupo de Trabalho / Núcleo Executivo  

Relatório do II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja 

 

Introdução 

Terminado o II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja, chegou o momento de avaliar 

e reflectir sobre o trabalho realizado: a concretização dos seus objectivos, os 

acontecimentos ocorridos, os constrangimentos encontrados as melhorias conseguidas 

pelas lições entretanto aprendidas, os exemplos a considerar, sem esquecer que este 

evento integra o Sistema de Informação da Rede Social, que tem como função divulgar o 

trabalho da Rede Social. 

 Com o trabalho mais facilitado em relação ao I Encontro, dadas as aprendizagens 

efectuadas e a constituição de um grupo de trabalho, este Relatório de Avaliação 

pretende, continuar como suporte e referência para o próximo Encontro. Nele vão 

continuar a figurar todos os procedimentos que foram efectuados com o objectivo de 

proporcionar uma maior rentabilização dos recursos existentes (materiais e humanos) 

assim como manter-se um instrumento de reflexão conjunta entre os diversos 

intervenientes: Núcleo Executivo, Grupo de Trabalho (que desenvolveu todo o processo 

do II Encontro) e, muito particularmente, os participantes que nos deram o seu 

testemunho directo, durante a realização do evento e, também, através de um 

instrumento considerado indispensável em qualquer avaliação: o questionário de 

satisfação e avaliação cujo preenchimento, foi solicitado a todos os participantes. Esta 

reflexão conjunta é fundamental para se encontrarem novos e melhores procedimentos, 

diferentes atitudes e até, porque não, outra forma de organização e funcionamento deste 

trabalho. 

O conhecimento cada vez mais aprofundado de entidade para entidade, e identificação de 

cada trabalho, não obstante a especificidade da sua área, os constrangimentos 

encontrados e descobertos como comuns, o convívio e a riqueza do relacionamento 

conseguido, leva-nos a que tentemos sempre, em cada ano, cada encontro, conhecermo-

nos, trabalharmos, convivermos e respeitarmo-nos, cada vez mais. 

 

Objectivo Geral:  

• Dar resposta ao sistema de informação da Rede Social dando a conhecer o seu 

trabalho, à comunidade em geral, através dos parceiros que a constituem.  

 

Objectivos específicos:  

• Promoção do convívio e da partilha de dúvidas, reflexões e responsabilidades 

entre os Parceiros, através da articulação do trabalho em contexto informal, 

criando laços de cumplicidade entre si; 
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• Informar a comunidade geral das especificidades de cada Entidade Parceira, 

recursos e serviços; 

• Realização de sessões de trabalho temáticas. 

 

Destinatários: 

• Comunidade geral 

• Todos os Parceiros 

 

Metodologia  

O II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja constituiu-se por quatro áreas 

distintas mas que se articulam entre si. 

• Exposição das Associações e Colectividades Concelhias 

• Sessões de Trabalho 

• Mini-Fórum da Rede Social de Estarreja 

• Animação 

 

A metodologia utilizada foi a de participação-acção, à semelhança do I Encontro, numa 

perspectiva de envolvimento activo dos parceiros em todo o processo, desde o seu início 

(montagem e Sessão de Abertura) até ao seu encerramento (Sessão de Encerramento e 

desmontagem) e pretende contemplar um abordagem qualitativa do trabalho colectivo 

numa perspectiva organizacional interinstitucional.  

A utilização de reuniões com elementos das instituições envolvidas, que constituíram o 

Grupo de Trabalho, funcionam como legitimação dos resultados a atingir no âmbito do 

Encontro propriamente dito, sendo estes partilhados por todos os participantes, dado que 

todos contribuíram para esses mesmos resultados. Funcionam ainda como um trabalho 

prático no âmbito do planeamento estratégico integrado, que está presente no trabalho 

da Rede Social, ou seja, informalmente vão-se adquirindo competências, também neste 

âmbito, por parte dos elementos das entidades parceiras, competências essas 

consideradas fundamentais em todo este processo construtivo. 
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I - Sessão de Abertura do II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja 

 

O procedimento adoptado para a Sessão de Abertura foi semelhante ao do ano anterior 

em que se procedeu ao convite dos presidentes das Associações e Colectividades de todo 

o concelho parceiras ou não da Rede Social, para marcarem presença. A Sessão de 

Abertura, embora ocorresse a um dia de semana, Quarta-feira, constituiu um ponto alto 

do II Encontro.   

Teve o seu início às 10h30 e contou com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja e do Sr. Vereador da Educação e Assuntos Sociais e Presidente do 

CLAS (Conselho Local de Acção Social). 

 

Potencialidades: 

1. A grande maioria dos representantes das entidades convidadas estiveram presentes 

ou fizeram-se representar, o que demonstra continuidade da credibilidade no trabalho 

apresentado; 

 

Constrangimentos: 

1. O Sr. Presidente manifestou a necessidade de se elaborar um guião de procedimentos 

para que, principalmente os oradores tenham conhecimento do momento exacto em 

que o que está programado vai acontecer. Um novo procedimento a considerar para 

o próximo Encontro; 
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II - Inauguração da Exposição das Associações e Colectividades 

 Concelhias 

 

Deu-se início à Inauguração com a actuação 

conjunta de duas instituições do concelho, 

Cerciesta e Fundação Benjamim Dias Costa. 

Os jovens da Cerciesta e as crianças (de 5 

anos), da Fundação Benjamim Dias Costa, 

cantaram e representaram um tema 

relacionado com a aprendizagem de bons 

hábitos alimentares.  

Esta actuação culminou com a troca de uma oferta simbólica entre as duas instituições 

que representou o apreço recíproco das duas 

entidades envolvidas e um momento de 

grande emoção 

por parte do 

público. De referir 

que a mais-valia 

deste trabalho foi 

conseguida 

através da 

articulação das técnicas da CERCI e da Fundação Benjamim 

Dias Costa, e que possibilitou o intercâmbio relacional entre os 

jovens e as crianças que fomentaram amizades e 

conhecimento das duas realidades. A possibilidade de se 

encontrarem nos espaços de cada instituição, facultou-lhes um conhecimento e uma 

relação de confiança únicos, claramente visíveis 

no trabalho realizado. 

Após este momento de actuação, distribuíram-se 

balões com hélio por todos os presentes, sem 

excepção (adultos e crianças) e no espaço 

exterior procedeu-se à largada simultânea de 

todos os balões. Mais uma vez esta iniciativa 

conseguiu o envolvimento de todas as pessoas 

na partilha simbólica de um momento comum e 

único.  
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Potencialidades: 

1. Introdução de animação, da exclusiva responsabilidade de duas instituições parceiras 

concertando num único trabalho, todos os princípios subjacentes ao trabalho da Rede 

Social (Subsidiariedade, Integração, Articulação, Participação, Inovação e Igualdade 

de Género) 

2. Desenvolvimento de trabalho articulado e específico entre duas instituições (Cerciesta 

e Fundação Benjamim Dias Costa); 

3. Envolvimento pontual dos parceiros presentes, embora sem participação directa na 

sessão de abertura, ao disponibilizarem-se para ajudar nas tarefas que ultimaram a 

sessão de abertura, evidenciando uma partilha de esforços constante. 

 

Constrangimentos: 

O tempo atmosférico, mais uma vez, constituiu um constrangimento dado que, 

precisamente na altura de se efectuar o lançamento dos balões tiveram início alguns 

aguaceiros, o que obrigou a que essa actividade tivesse que ser realizada com alguma 

celeridade. 

 

 

Entidades 
intervenientes 

Câmara Municipal de Estarreja; DOW Portugal, Transportes J. Amaral; Guarda Nacional 
Republicana, Fundação Benjamim Dias Costa, Cerciesta. 

Oradores Dr. José Eduardo de Matos; Dr. João Alegria 

Entidades 
responsáveis 

Câmara Municipal; Rede Social 

Horário 10h30m – 12h00m 

Destinatários 
Dirigentes e técnicos das entidades parceiras e não parceiras da Rede Social e 
comunidade geral 

Nº Participantes Cerca de 70 pessoas 

Local realização Pavilhão Municipal de Estarreja 

Recursos 
Humanos 

Núcleo Executivo da Rede Social / Grupo de Trabalho;  
Câmara Municipal: 
Técnicos de som do Cineteatro de Estarreja,  
Técnicos electricistas,  
Técnicos de transporte de materiais,  
Funcionários do Pavilhão Municipal 

Recursos 
Materiais 

3 TFT’s, requisição do espaço, das mesas e cadeiras, aparelhagem de som, estrado, 
toalha da mesa (cedida pelo Agrupamento de Escolas de Avanca), centro de mesa 
(flores), aquisição de 300 balões, garrafa de hélio (oferta da DOW Portugal, com 
transporte oferecido pela empresa de transportes J. Amaral). 

Orçamento Florista (centro de mesa) 10€; Aquisição de balões 13€ / Total: 13,50€ 
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III - Exposição das Associações e Colectividades Concelhias 

Tema: “Saúde e Alimentação” 

 
• A Sessão de Inauguração da Exposição teve lugar em simultâneo com a Sessão de 

Abertura do II Encontro, no dia 21 de Outubro  

• Inscreveram-se 39 parceiros (listagem em anexo) 

• Participaram 31 entidades parceiras (listagem em anexo)1  

• Teve lugar no Pavilhão Municipal de Estarreja com uma área de 800m2, sendo 

que, cerca 500m2 foram ocupados exclusivamente pelo material exposto e área de 

animação, ficando a restante área para espaço de passagem. 

• A área de animação ficou reservada com um estrado de 10m2 

• Decorreu durante dois dias e meio (dia 21, 22 e 23 de Outubro – Quarta, Quinta e 

Sexta-Feira) 

• Procedeu-se ao desmantelamento durante a manhã do dia 24 de Outubro 

(Sábado). 

 

A Exposição das Colectividades e Associações do Concelho procura desenvolver e 

optimizar o espírito de pertença, cooperação e solidariedade entre os parceiros; 

constituiu um meio de convívio e união contribuindo para concretizar os objectivos a que 

se propõe.  

Conscientes da realidade social actual e valorizando o conceito de oferta social, os 

parceiros efectuaram a apresentação da sua instituição e dos seus projectos em curso, 

que, pela sua utilidade pública, pretendem promover o interesse em toda a população.  

A Exposição caracteriza-se pelo espírito informal, pelo trabalho árduo, desenvolvido e 

apresentado em tempo recorde, pelo esforço dispendido pelos técnicos das instituições 

que, paralelamente mantêm obrigatoriedades do seu trabalho diário, com todos os 

constrangimentos que isso implica. No entanto, o espírito de entreajuda, sempre 

presente e solicitado quando a necessidade é manifesta, faz esquecer os momentos de 

cansaço e apostar tudo por tudo na essência do seu trabalho.  

Toda esta experiência adquirida será rentabilizada ao longo do ano no âmbito da Rede 

Social, seja em Plenário de CLAS, tomadas de decisão, reuniões de planeamento e 

definição de estratégias, em sessões de trabalho... o conhecimento adquirido entre os 

parceiros é fundamental para que o trabalho flua, sem restrições, numa aposta nas 

relações interpessoais e interinstitucionais.  

                                                 
1 As desistências prenderam-se essencialmente com situações de ausência de disponibilidade de tempo de algumas entidades 
para apresentarem a sua exposição como pretendiam. Outras situações supõe-se que tenham ocorrido por se ter atribuído um 
tema e as entidades não se identificarem com o mesmo. 
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A Montagem 

A partir das 14:00h do dia 20 de Outubro procedeu-se à montagem da exposição por 

todas as entidades parceiras e previamente inscritas. O horário estendeu-se até às 

23:00h por solicitação de alguns parceiros que, só após o horário normal de trabalho 

poderiam deslocar-se ao pavilhão e proceder à montagem do seu material. A manhã 

deste dia foi ocupada pelos técnicos da Câmara Municipal para criarem condições para a 

montagem: protecção do piso, instalação de tomadas eléctricas, transporte de material – 

cadeiras, mesas, palco, aparelhagem de som…  

 

Potencialidades: 

1. A realização de um evento propicia esquecimentos diversos e ocasionais que levam à 

necessidade de recorrer à ajuda vizinha, o que promove, logo à partida, o convívio e, 

por sua vez, sentimentos de pertença e envolvimento, mútuos. 

 

Constrangimentos: 

1. Inscrições de última hora (atribuição de espaço ainda disponível); a área do estrado, 

não foi suficiente para as actuações e sessões de trabalho, terá de ser o dobro (20 

m2). 

 

A Exposição 

À semelhança do ano transacto, a Exposição foi inaugurada em simultâneo com a Sessão 

de Abertura do II Encontro Anual da Rede Social. Este ano, subjacente ao tema “Saúde e 

Alimentação” a Exposição da Associações e Colectividades concelhias e parceiras da Rede 

Social de Estarreja, deu-se mais uma vez a conhecer à comunidade em geral. 

 

Estiveram presentes as seguintes áreas: 

• Secretariado da Rede Social 

• Câmara Municipal de Estarreja 

• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

• Desporto, cultura e lazer 

• Educação; 



Relatório de Avaliação 
II Encontro Anual da Rede Social de Estarreja 

Grupo de Trabalho / Núcleo Executivo  

 9 

• Formação, Economia e Emprego 

• Grupos sócio-caritativos 

• Juntas de Freguesia 

• Saúde; 

• Segurança Social; 

• Solidariedade Social – com intervenção na área da Infância, Terceira Idade, 

atendimento e acompanhamento social; 

• Voluntariado; 

 

A azáfama da montagem deu lugar ao colorido dos 

artigos expostos, à espera pelos visitantes e ao convívio 

entre os parceiros.  

A adesão por parte dos parceiros na participação da 

exposição não foi a mesma verificada no I Encontro; no 

entanto há a salientar o trabalho e investimento que os 

participantes presentes dispensaram às suas 

apresentações, este ano. A qualidade das mesmas suprimiu largamente a lacuna 

provocada pelos parceiros ausentes e superou a do ano anterior, verificando-se uma 

participação activa, não só pelo interesse como pelo grande empenhamento 

demonstrados.  

Embora não vinculativo, o tema “Saúde e Alimentação” criou algum constrangimento 

dado que os parceiros manifestaram alguma apreensão na forma mais adequada de lhe 

dar resposta.  

Dos 39 parceiros inscritos, participaram 31 e, de entre 

estes, alguns não se tinham inscrito previamente. 

Neste seguimento e, após o enquadramento físico das 

entidades presentes, a exposição perdeu impacto na 

sua disposição geral, dado que se tinham reservado 

espaços consideráveis 

para algumas 

entidades que, como não compareceram, nem 

notificaram a sua ausência, ficaram por preencher e, 

como já todas as entidades estavam devidamente 

enquadradas nos espaços atribuídos, não havia como 

colmatar essa lacuna.  
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Potencialidades: 

1. As conversas informais entre os parceiros fizeram sentir a necessidade de realização 

de uma reunião conjunta (com todos os parceiros interessados) para discussão da 

organização de um próximo encontro; 

2. O estreitar de laços, promovido pelas excelentes e diversas situações de convívio e 

conhecimento mútuo e informal, criadas. 

3. O serviço de café, disponibilizado pela Câmara Municipal, através de um fornecedor 

externo, foi substituído pelas Instituições que manifestaram esse mesmo interesse.  

 

Constrangimentos: 

1. Entidades parceiras que, embora tivessem efectuado a sua inscrição, não 

compareceram, alguns justificados por imprevistos de última hora. 

2. O facto de se adoptar um tema para a exposição terá sido um factor que condicionou 

a presença de algumas entidades que não se identificaram com o mesmo ou, então, 

que não tiveram tempo de ser tão específicos na sua apresentação. 

3. Outro factor que se entende ter contribuído para a não participação de algumas 

entidades de âmbito concelhio foi o facto de algumas entidades com intervenção de 

âmbito concelhio (GNR e Bombeiros Voluntários) não terem sido chamadas a uma 

participação activa como no ano anterior. Com esta atitude pretendeu-se que as 

entidades que tinham sido chamadas a participar activamente no ano anterior, e que, 

para o efeito, movimentaram muitos meios humanos e materiais, não tivessem este 

ano o mesmo trabalho e não se sentissem na obrigação de serem constantemente 

solicitadas. Certamente produziu o efeito contrário. 

4. Ausência da afluência esperada de público 

5. Ausência de uma divulgação eficaz (questionadas acerca da realização do evento, 

muitas pessoas da comunidade geral desconheciam o mesmo). 

 
Animação 

A Animação nos encontros funciona como um suporte à comunicação porque propicia 

momentos de convívio e de lazer que promovem o envolvimento geral e o sentimento de 

pertença, ao longo do desenrolar do projecto. Tem desempenhado dois tipos de papéis de 

grande importância: por um lado promove o convívio dos parceiros, um convívio interno, 

com todos os benefícios que daí advêm e, por outro, um apelo à visita da comunidade em 

geral. 

Este ano, embora a adesão não tivesse sido marcante em todas as noites, foi mais 

significativa.  

No dia 21 teve lugar a sessão de trabalho direccionada para os interesses das crianças 

“De Pequenino se torce o Pepino” e a animação ficou a cargo de dois grupos de crianças 
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oriundas da Escola de Artes de Avanca. A classe de Karaté evidenciou o seu potencial, 

seguindo-se a classe de Ballet, que embora estivessem no início do ano lectivo e não 

tivessem tido tempo suficiente para se prepararem como desejariam, não se escusaram a 

participar e dando o seu melhor fizeram a demonstração de uma aula para o público. 

Seguiu-se o Grupo de Cavaquinhos “Aidos Velhos” que, com todo o seu empenhamento, 

animaram a noite, tocando e cantando músicas e canções populares, conhecidas de 

todos. 

O dia 22, Quinta-Feira, foi um dia marcado pela sessão de trabalho “A importância da 

Alimentação na Saúde e na Imagem” direccionada aos jovens; assim, na animação da 

noite, estiveram presentes o Grupo de Jovens em Movimento – Banda JM e a Escola de 

Danças de Salão AntuãDance. O espírito instalado foi incontestável. A alegria, vivacidade 

e qualidade do Grupo de Jovens foi seguida e complementada pela capacidade de 

“recrutamento instantâneo de bailarinos” demonstrada pelo treinador do AntuãnDance 

que, em poucos minutos, e da forma mais despretensiosa possível, envolveu todos os 

presentes numa aprendizagem de simples passos de dança que, de seguida, aplicou 

numa dança conjunta, constituindo, sem dúvida, um momento alto de convívio e união, 

porque todos sentiram que, como elementos únicos, constituíam o todo. 

No último dia, 23 de Outubro, esteve presente o Rancho Folclórico de S. Miguel de 

Fermelã, actuando após a cerimónia de encerramento dos trabalhos realizados ao longo 

destes três dias e animando os presentes com danças e cantares populares. 
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Potencialidades: 

1. Promoção do convívio e lazer espontâneos; 

2. Envolvimento e sentimento de pertença entre os parceiros da exposição; 

3. Envolvimento e sentimento de pertença dos participantes na animação; 

4. Possibilidade da animação ser efectuada por colectividades parceiras. 

 

Constrangimentos: 

1. Ausência de público da comunidade geral; 

2. Impossibilidade de participação, nas datas definidas, de áreas de actuação de 

algumas colectividades contactadas para o efeito; 

 
Entidades 
intervenientes 

Câmara Municipal de Estarreja, elementos do Núcleo Executivo do CLAS da Rede 
Social, Entidades Parceiras da Rede Social 

Entidades 
responsáveis 

Parceiros da Rede Social 

Horário Funcion. 10h00m – 23h00m, no dias 21, 22 e 23 de Outubro 

Destinatários Comunidade Geral 

Nº Participantes 31 entidades parceiras 

Local realização Pavilhão Municipal de Estarreja 

Recursos 
Humanos 

Rede Social - Elementos do Núcleo Executivo do CLAS (Conselho Local de Acção 
Social);  
Câmara Municipal: 
Gabinete de Comunicação 
Técnicos de informática 
Técnicos electricistas,  
Funcionários do Pavilhão Municipal  
Técnicos das Entidades Parceiras presentes 

Recursos 
Materiais 

Cadeiras e Mesas (antiga Escola Padre Donaciano); tela de protecção do piso, toalha 
azul (cedida pela Escola EB 2,3 Egas Moniz), Centro de mesa, máquina de água, três 
garrafões e 200 copos. 

Orçamento Sem custos 
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IV – Sessões de Trabalho 

“De Pequenino se Torce o Pepino” (21/10/2009) 

“A Importância da Alimentação na Saúde e na Imagem” (22/10/2009) 

 
“De Pequenino se Torce o Pepino” - 1ª Sessão de Trabalho 

 

Objectivo: Orientar e dissipar possíveis dúvidas tais como: Erros alimentares mais 

comuns; importância dos hábitos alimentares que os pais e responsáveis pelas crianças 

adoptam, no meio familiar; importância do trabalho dos técnicos de nutrição nos 

estabelecimentos de ensino; estratégias pedagógicas e lúdicas desenvolvidas pelas 

técnicas e auxiliares de acção educativa como facilitadoras de uma educação alimentar 

para as crianças, na instituição; valorização do papel do cozinheiro na confecção e 

decoração das refeições das crianças. 

Metodologia: Esta sessão de trabalho, direccionada à 1ª e 2ª Infância estava definida 

uma metodologia participativa, concretizada através de conversas informais entre o 

técnico orientador/facilitador e a população alvo. 

População Alvo: Pais e Encarregados de Educação, Educadores de Infância, Auxiliares 

de Acção Educativa, Técnicos das IPSS’s com esta resposta social; Monitores e Dirigentes 

de Associações Desportivas e Recreativas 

Oradora/facilitadora: Solicitou-se a colaboração de uma técnica que, para além de 

formadora é também especialista em Pesquisa de Alimentação Local e Qualidade de Vida, 

Dr.ª Isabel Fontes Pires. 

 

A sessão de trabalho baseou-se numa apresentação informal e na explicação das 

qualidades nutritivas inerentes ao diversos 

produtos alimentares que constituem a 

base da nossa alimentação e também ao 

aproveitamento e potenciamento de 

determinados alimentos. A técnica 

evidenciou a necessidade de se 

introduzirem determinados alimentos 

desde tenra idade e desmistificar a ideia 

preconcebida que “o gosto” das crianças 

ainda não está suficientemente desenvolvido para aceitar determinados sabores. Referiu 

ainda que os erros alimentares iniciados em tenra idade, vêm a trazer consequências 

nefastas no futuro, revelando-se num paladar “não educado” dos jovens; referiu ainda a 

importância do papel dos auxiliares dos estabelecimentos educativos na sua relação com 
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as crianças e no papel decisivo dos cozinheiros ao tornar um prato simples numa refeição 

apelativa e apreciada. 

 

O público presente não colocou questões em torno 

do programa pré-definido, manifestando-se 

apenas em algumas questões pontuais do 

momento e também na prova dos alimentos, 

previamente confeccionados pela técnica.  

Foram efectuados convites a duas nutricionistas e 

um técnico de desporto, representantes de 

entidades concelhias que, dada a orientação dos 

trabalhos, não tiveram oportunidade de intervir. 

 

Potencialidades: 

1. Foram discutidos assuntos do âmbito da nutrição, desconhecidos para a maioria dos 

presentes e que se revelaram muito interessantes, conforme a opinião geral; 

2. Foi apreciada uma perspectiva diferente do potencial alimentar, por ex: o ser humano 

não necessita de se alimentar em tanta quantidade como está habituado; 

esclarecimento sobre o valor nutritivo de alguns alimentos muito comuns na 

alimentação diária, etc… 

 

Constrangimentos: 

1. A dinâmica que se pretendia imprimir ao trabalho não foi conseguida; 

2. Ausência de técnicos da área (não estiveram presentes encarregados de educação 

nem técnicos das IPSS’s que trabalham com esta valência); 

3. Impossibilidade de adoptar a metodologia prevista; 

4. Não se pode considerar o objectivo totalmente atingido, porque os presentes não 

potenciaram o interesse do trabalho apresentado e o mesmo, por si só, também não 

foi especificamente direccionado ao objectivo proposto, embora houvesse o cuidado 

de tocar todos os pontos inscritos na ordem de trabalhos  

 

Entidades 
intervenientes 

Câmara Municipal de Estarreja; Entidade externa (Drª Isabel Fontes Pires). 

Oradores Drª Isabel Fontes Pires (Pesquisadora de alimentação local e Qualidade de Vida) 

Entidades 
responsáveis 

Câmara Municipal de Estarreja, Núcleo Executivo da Rede Social e Grupo de 
Trabalho 
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Horário Funcion. 14h30m – 17h00m 

Destinatários 

Encarregados de Educação; Educadores de Infância; Auxiliares Acção Educativa, 
Monitores e Dirigentes de Associações Desportivas e Recreativas; Dirigentes e 
Técnicos das IPSS’s com resposta à 1ª e 2ª infância; Nutricionistas; Comunidade em 
geral; Cozinheiros; Associações de Pais 

Nº Participantes Cerca de 50 pessoas 

Local realização Pavilhão Municipal 

Recursos Humanos Elementos do Núcleo Executivo da Rede Social e Grupo de Trabalho 

Recursos Materiais Cadeiras, mesas (alimentos apresentados e cedidos pela oradora)  

Orçamento Almoços =  

 

 

“A Importância da Alimentação na Saúde e na Imagem” - 2ª Sessão de Trabalho 

 

Objectivo: Discutir a importância de um alimentação saudável e equilibrada na saúde e 

na imagem dos jovens de hoje e os reflexos na sua dimensão bio-psico-social.  

População Alvo: Associações de Pais e de Estudantes; Professores; Representantes da 

empresa responsável pelo serviço de refeitório na Escola Secundária de Estarreja; 

Monitores e Dirigentes de Associações Desportivas e Recreativas do concelho; 

comunidade em geral; cozinheiros 

Oradora/facilitadora: Professoa Doutora Isabel do Carmo, Licenciada em Medicina, 

especialista em Endocrinologia e Nutrição, docente da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

fundadora da Sociedade para o Estudo da Obesidade. 

 

Nesta sessão de trabalho, realizada no dia 22 de Outubro, foram debatidas algumas 

situações que, curiosamente já tinham sido apontadas na sessão de trabalho do dia 

anterior. 

Os jovens da Escola Secundária apresentaram 

o trabalho que tinham desenvolvido nas 

últimas semanas, constituído pela elaboração 

de um questionário, a sensibilização dos seus 

colegas para responderem ao mesmo, a 

recolha e o tratamento estatístico dos dados. 

Entre algum nervosismo, característico da 

idade, o trabalho destes alunos não foi 

discutido com os seus pares, presentes, como 

estava previsto.  
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De seguida passou-se à apresentação da 

Professora Doutora Isabel do Carmo que se 

pautou por uma intervenção abrangente, 

centrando-se no potencial humano de adaptação 

ao meio envolvente. Ilustrou a sua exposição 

através de diapositivos em que demonstrou a 

evolução de alguns povos africanos com 

características físicas mais acentuadas, 

consequentes da alimentação adoptada e do seu meio ambiente. Abordou ainda os 

aspectos históricos (“gordura é formosura”, ainda num passado recente) e sociológicos 

(revistas de moda) de que dependem as orientações, referências e conceitos, das 

pessoas inseridas numa determinada sociedade. Interagiu com os jovens na descoberta 

do peso ideal e terminou a sua intervenção deixando algumas recomendações para o seu 

futuro. 

 

Potencialidades: 

1. Conseguiu-se trazer ao nosso concelho uma pessoa com reconhecida importância na 

área da nutrição e do trabalho desenvolvido com jovens; 

2. Envolveram-se activamente os alunos da Escola Secundária e a respectiva Instituição 

Educativa; 

3. Houve uma responsabilização assumida por parte de uma entidade parceira (Centro 

de Novas Oportunidades – CNO) em que os elementos do Núcleo Executivo não 

necessitaram de apoiar e que desenvolveu um trabalho directo, articulando com 

várias instituições de ensino. 

 

Constrangimentos: 

1. Ausência de número significativo de alunos que permitissem uma discussão mais 

intensa; 

2. A Equipa de Apoio às Escolas (EAE) viu-se impedida de colaborar com a Rede Social 

no apelo á participação dos Agrupamentos de Escolas do concelho, por coincidir com 

o horário das actividades lectivas; 

3. Ausência de dirigentes e técnicos desportivos das associações desportivas e 

recreativas do concelho, possivelmente porque todos funcionam em regime de 

voluntariado e encontrando-se a desenvolver a sua actividade profissional no 

momento da sessão de trabalho; 

4. Ausência de divulgação da sessão de trabalho; 

5. Fraco envolvimento dos alunos da Escola Secundária de Estarreja, presentes no 

público; 
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6. Não se conseguiu imprimir a dinâmica pretendida; 

7. No momento anterior à sessão de trabalho não houve oportunidade de se estabelecer 

um conhecimento informal entre os alunos, o local da exposição (espaço) e a 

orientadora. 

 

Entidades 
intervenientes 

Câmara Municipal de Estarreja; Escola Secundária de Estarreja/CNO; Núcleo 
Executivo da Rede Social; Grupo de Trabalho; Hospital de Santa Maria (Lisboa). 

Oradores Professora Doutora Isabel do Carmo 

Entidades 
responsáveis 

Câmara Municipal de Estarreja; Escola Secundária de Estarreja/CNO; Núcleo 
Executivo da Rede Social; Grupo de Trabalho. 

Horário Funcion. 14h30m – 16h30m 

Destinatários 

Associações de pais e de estudantes; Professores; Representantes da empresa 
responsável pelo serviço de refeitório nas escolas do concelho; Monitores e 
Dirigentes de Associações Desportivas e Recreativas do concelho; comunidade em 
geral; cozinheiros 

Nº Participantes Cerca de 50 pessoas 

Local realização Pavilhão Municipal de Estarreja 

Recursos Humanos Núcleo Executivo da Rede Social 

Recursos Materiais Cadeiras, portátil, videoprojector, aparelhagem de som 

Orçamento 32€ = Custo do transporte da oradora 
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V – Mini-Fórum da Rede Social de Estarreja 

 

“Qualidade de Vida da População Idosa”  

(Realizado no âmbito da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga) 

 

As redes sociais são o instrumento, por 

excelência, de operacionalização do PNAI 

– Plano Nacional de Acção para a 

Inclusão. Apresentam-se como fóruns 

que congregam as diferentes parcerias e 

políticas sociais que visam a promoção do 

desenvolvimento social local.  

A Rede Social de Estarreja insere-se na 

Plataforma Supraconcelhia do Baixo 

Vouga, constituída ainda pelas redes 

sociais dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Murtosa, Ílhavo, 

Ovar, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos.  

Plataforma Supraconcelhia: A Plataforma Supraconcelhia é uma estrutura 

organizacional de âmbito territorial que desenvolve um processo de planeamento 

estratégico de base concelhia, em articulação com as redes sociais dos concelhos que a 

integram. É constituída pelos seguintes elementos:  

a) O representante do centro distrital da segurança social da área territorial respectiva; 

b) O representante do governador civil respectivo;  

c) Os dirigentes das entidades e serviços relevantes da Administração Pública da área 

territorial respectiva; 

d) Os representantes das instituições particulares de solidariedade social, organizações 

não governamentais e associações empresariais e sindicais com expressão nacional e 

com delegações no território respectivo. 

 

O coordenador de cada plataforma é o director distrital de segurança social ou seu 

representante que abrange o maior número de concelhos. No caso específico da 

Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga, o director do Centro Distrital de Segurança 

Social de Aveiro. Ao coordenador estão atribuídas as seguintes competências:  

a) Convocar e presidir, no mínimo, a quatro reuniões anuais; 

b) Assegurar o apoio logístico e administrativo destas reuniões. 

 

À Plataforma Supraconcelhia, como estrutura organizacional compete: 
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a) Debater estratégias para a concretização do PNAI naquele território; 

b) Garantir a harmonização e articulação das iniciativas desenvolvidas pelas diferentes 

parcerias de âmbito concelhio, que actuam no plano social; 

c) Promover reuniões temáticas sectoriais para aprofundar o conhecimento e análise dos 

problemas sociais do território, tendo em conta a dimensão de género; 

d) Analisar e promover a resolução ou o encaminhamento para o nível nacional dos 

problemas que lhe forem apresentados pelos diferentes CLAS da plataforma, 

concretizando o princípio da subsidiariedade; 

e) Promover a circulação de informação pertinente pelas entidades que compõem os 

CLAS da plataforma. 

 

Mini-Fórum “Qualidade de Vida da População Idosa” 

Objectivos Gerais 

Os Objectivos Gerais para a realização deste 

Mini-Fórum foram o de sensibilizar a comunidade 

local para a necessidade de implicação e partilha 

de responsabilidades na resolução dos problemas 

sociais, proporcionar a aquisição de 

conhecimentos, a reflexão e o debate em torno 

das teorias e das práticas do trabalho social, 

nomeadamente, no domínio do envelhecimento, 

na perspectiva dos dirigentes, dos técnicos e dos 

destinatários da intervenção e identificar as 

manifestações específicas das problemáticas 

associadas à pobreza e à exclusão social, 

nomeadamente, do domínio do envelhecimento, 

e formular propostas para o aumento da 

adequação da intervenção às realidades 

socioterritoriais. 

 

Metodologia: Foi desenvolvida uma metodologia participativa, através da qual a 

temática foi explorada numa perspectiva de integração de três grandes plataformas de 

realização no trabalho social - decisão, trabalho técnico e comunidade-alvo. Neste 

seguimento efectuaram-se três sessões de trabalho, uma por cada plataforma de 

realização no trabalho social, onde se discutiu, nas diferentes perspectivas, a 

problemática subjacente ao Mini-Fórum “Qualidade de Vida da população Idosa. 
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Participantes: Cada uma destas plataformas envolveu actores específicos, com a 

participação de dirigentes organizacionais, técnicos de intervenção social e destinatários 

da mesma, neste caso, idosos. 

Principais Conclusões2: Após as três sessões de trabalho realizadas no âmbito dos 

sectores implicados, cada um deles concluiu, respectivamente 

 - Grupo de Trabalho dos Destinatários  

• Criação de novos equipamentos (ex: Centro de Noite ou acolhimento nocturno de 

âmbito familiar); Serviço de Apoio Domiciliário de qualidade; Aumento da rede de 

cobertura na rede da valência de Lar e respostas sociais que se insiram nos 

hábitos sociais da população alvo; 

• - Grupo de Trabalho dos Dirigentes aposta na recuperação dos valores 

fundamentais da família, no desenvolvimento do voluntariado e da participação 

cívica, na promoção da rede informal de cuidados continuados, na articulação 

estreita entidades directamente implicadas nesta problemática (Saúde, Segurança 

Social e Sociedade Civil); aposta também na formação dos dirigentes e dos 

recursos humanos das instituições na promoção da humanização das 

instituições/serviços e ainda na criação de grupos de auto-ajuda.  

- Grupo de Trabalho dos Técnicos 

- Apostam em novas respostas como aldeamentos para idosos autónomos, criação 

de uma Comissão de Protecção ao Idoso a nível concelhio (Reforço da legislação), 

uma Rede Sócia mais participativa, a articulação efectiva entre os serviços de 

saúde e as IPSS’s, Misericórdias… Criação de medidas que confiram às famílias 

condições especiais para cuidarem dos seus idosos dependentes, continuação de 

desenvolvimento de programas que promovam a construção de raiz de Lares para 

Idosos e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, desenvolvimento de programas que 

permitam a remodelação e adequação das instalações dos lares para idosos aos 

normativos em vigor. 

 

Entidades 
intervenientes 

Câmara Municipal Estarreja; Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.; REAPN; Plataforma 
Supraconcelhia do Baixo Vouga. 

Oradores 
Presidente da Câmara Municipal de Estarreja; Director do Instituto de Segurança 
Social de Aveiro; Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN.   

Entidades 
responsáveis 

Rede Social, Câmara Municipal de Estarreja 

                                                 
2 Informação mais detalhada relativa ao Mini-Fórum, encontra-se disponível na página da Rede Social no link 
http://redesocial.cm-estarreja.pt 
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Horário Funcion. Decorreu das 09h30m às 17h30m. 

Destinatários 
Dirigentes, técnicos e destinatários do trabalho social, no domínio do envelhecimento, 
nos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa e Ovar. 

Nº Participantes 88 pessoas (56 com inscrição prévia e 32 sem inscrição) 

Local realização Cine-Teatro de Estarreja 

Recursos 
Humanos 

Todos os elementos que compõem o Núcleo Executivo, Chefe Divisão DEAS 

Recursos 
Materiais 

Acordo com o proprietário da máquina de venda automática situada no Cine-Teatro 
para servir em venda livre sendo e posteriormente facturadas, ofertas (Gabinete de 
Comunicação) 

Orçamento 
Flores (as mesmas do II Encontro); águas (cedidas pela Divisão da Cultura); almoços: 
33,04€; Bebidas quentes: 28,40€ - Total: 61,44€ 
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Conclusão 

Na realização deste trabalho foi notório o trabalho assumido por alguns parceiros, 

desvinculado do apoio do Núcleo Executivo da Rede Social, nomeadamente o CNO -

Centro de Novas Oportunidades – Escola Secundária de Estarreja; Fundação Benjamim 

Dias Costa e CERCI – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Estarreja, que nos leva a concluir que um determinado grau de 

autonomia organizacional interna se está a fazer sentir. Os técnicos sentem necessidade 

de assumir o controlo das situações que lhes dizem directamente respeito e articulá-las 

com outros parceiros, beneficiando o todo, neste caso, directamente o evento II Encontro 

e, indirectamente, toda a comunidade. 

Desde o início que esteve bem patente o envolvimento pretendido, com a constituição do 

Grupo de Trabalho em Plenário de CLAS, passando pela organização de reuniões para 

definição e organização do programa a efectuar e, numa fase posterior, o dinamismo e 

motivação dos parceiros e a articulação estabelecida entre si, que teve lugar desde a 

abertura do Encontro (montagem e Sessão de Abertura) até ao encerramento do mesmo 

(Sessão de Encerramento e desmontagem), contemplando-se assim uma abordagem 

qualitativa do trabalho colectivo numa perspectiva organizacional interinstitucional. 

Avaliando o Encontro globalmente e, beneficiando do feed-back apresentado no decorrer 

do evento consubstanciado nas informações do inquérito de satisfação, chegamos às 

seguintes conclusões: 

• O Objectivo Geral deste II Encontro, não foi completamente atingido porque não se 

concretizou a necessidade de informar a comunidade do trabalho da Rede Social. 

• Os Objectivos Específicos foram atingidos, embora houvesse o sentimento comum 

que poderíamos, em conjunto, ir mais avante. 

• Capacidade técnica / Apoio prestado aos participantes / Envolvimento geral 

dos parceiros - a avaliação foi francamente positiva, cifrando-se na qualificação de 

BOM.  

• Tema da Exposição / Local de realização / Constituição de grupos de 

trabalho - a opinião foi unânime em que se deve manter esta metodologia, assim 

como a maioria dos inquiridos se disponibilizou para constituir estes mesmos grupos 

de trabalho.  

• A Partilha de Experiências foi soberana na opinião manifestada pelos 

participantes. 

 

As sugestões apresentadas foram, sucintamente, as seguintes: 

• Realização do evento ao fim de semana, com vista a um maior envolvimento e 

participação da comunidade geral e de 2 em 2 anos; 
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• Maior divulgação de forma que a informação chegue a todos os quadrantes da 

comunidade; 

• Música ambiente e animação durante todo o dia; 

• O local deve ser um espaço mais central; 

• Maior adesão e participação por parte dos parceiros que, por sistema, não participam 

ou então devem ponderar se querem continuar a manter a parceria ou desistir dela; 

• As organizações intervenientes devem ser informadas com maior antecipação, de 

forma a poderem organizarem-se internamente. 

 

Após esta análise concluímos que se devem proceder a algumas alterações, tais 

como:  

� Realização do evento ao fim-de-semana; 

� Apostar ainda mais na animação e música ambiente 

� Apostar atempadamente na divulgação. Este foi sem dúvida o ponto de maior 

vulnerabilidade em todo o processo porque não se conseguiu uma divulgação à altura 

da dimensão do trabalho e veio defraudar muitas expectativas. Alguns parceiros 

manifestaram o seu descontentamento por não ouvirem noticiado o evento com a 

frequência esperada, assim como não tiveram conhecimento através da imprensa 

local.  

� Este será sem dúvida um assunto a levar em séria consideração, numa próxima 

oportunidade. 

� Informar e averiguar com antecedência a opinião dos parceiros acerca do que irá 

acontecer no próximo evento;  

 

Outras situações devem-se manter como:  

� Constituição do grupo de trabalho,  

� Atribuição de um tema à exposição  

� Local de realização.  

� Metodologia - mantém-se embora com alguns ajustes, dado que, na generalidade, foi 

considerada adequada. 
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Grupo de Trabalho – Constituído em Plenário de CLAS de 20 de Março/09 

Associação da Quinta do Resende – Drª Rosa Amélia 

Associação Humanitária de Salreu – Drª Teresa Henriques 

Câmara Municipal de Estarreja – Drª Judite Silva 

CNO / Escola Secundária de Estarreja – Drª Vera Albuquerque 

Núcleo Executivo da Rede Social – Drª Filomena Serrano 

 

Constituição do Núcleo Executivo (á data do evento) 

Dr. João Alegria 

Drª Filomena Serrano 

Drª Judite Silva 

Drª Fernanda Gomes 

Drª Fátima Martins 

Drª Patrícia Maia 

Sr. Guilherme Ferreira 

Dr. José Augusto Oliveira 

 

 

Orientação de Procedimentos 

(Procedimentos adoptados) 

 

Espaços 

Espaços utilizados3:  

� Pavilhão Municipal de Estarreja 

� Auditório do Cineteatro de Estarreja 

O primeiro passo a dar na organização deste evento é, sem dúvida, a reserva do Pavilhão 

Municipal, atendendo à afluência que mantém durante todo o ano. Para este II Encontro 

reservou-se o espaço em Junho, através do contacto estabelecido com o Prof. Jorge 

Crespo, técnico responsável da Divisão de Desporto, Sector de Gestão de Equipamentos 

Desportivos.  

Na mesma altura procedeu-se à reserva do auditório do Cineteatro para a realização do 

Mini-Fórum, desta vez com a permissão do Engº Pedro Fernandes, responsável por esta 

estrutura municipal e que viria a encerrar os trabalhos deste II Encontro.  

                                                 
3 As reservas do espaços a utilizar devem ser efectuada com um mês de antecedência, para garantir a sua 
utilização. A reserva do pavilhão deverá efectuada no início do ano atendendo ao calendário de jogos e treinos 
que tem de ser respeitado. 
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Materiais 

Material para apoio logístico (necessário ao desenvolvimento de todo o trabalho 

interno): 

� 1 Computador de serviço,  

� 1 Impressora,  

� Telefone externo 

Material para fazer face às necessidades do evento:  

� 3 TFT’s e estrutura para a sua montagem - requisitados ao Centro de 

Documentação – Casa Museu Egas Moniz - Divisão da Cultura, Drª Rosa Maria 

Rodrigues 

� 2 Computadores portáteis, (sendo um para a exposição e outro para o Mini-

Fórum) 1 videoprojector, 1 tela de projecção – requisição à Divisão da Cultura, D. 

Isabel Aguiar - via e-mail 

� Cadeiras (para assistência), estrado para palco, aparelhagem de som, microfones 

– a requisitar ao Cineteatro de Estarreja – Engº Pedro Fernandes 

� 40 Cadeiras e 40 mesas (para os participantes da exposição) – material que já se 

encontrava no pavilhão do evento do ano anterior – solicitar transporte e 

colocação à Divisão de Obras Municipais, Engº Francisco Rocha / Engº Marco 

Matos, (Sr. António Oliveira) 

� Material de divulgação (mugis, SMS, site, painéis electrónicos, spots da rádio 

local, boletim municipal, agenda municipal, envio de press releases, cartazes, 

infomail’s, folhetos e convites) – requisitado através do Mod.42 ao Gabinete de 

Comunicação da Câmara Municipal. 

� Expositores – Requisição efectuada à DESTAC 

� Viatura – Solicitar a sua disponibilidade ao Sr. Avelino (responsável do parque de 

estacionamento) 

� Hélio para balões e bico de adaptação – Disponibilizado pela DOW Portugal e 

Transportado pelos Transportes J. Amaral 

� 300 Balões – adquiridos num estabelecimento comercial local  

� Centro de Mesa - Aquisição à Florista “O Nossa Cantinho”, mediante orçamento 

previamente apresentado. 

� Toalha de protecção e decoração para mesa de oradores (sessão de abertura e de 

encerramento)  

 

Serviços 

� Protecção do Piso do Pavilhão – preenchimento do Mod. 334, pedido de apoio 

logístico para eventos 
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� Transportes de materiais - Engº Francisco Rocha – Sr. António Oliveira - 

preenchimento do Mod. 334, pedido de apoio logístico para eventos 

� Serviços de electricidade - Engº Francisco Rocha - preenchimento do Mod. 334, 

pedido de apoio logístico para eventos 

� Serviços de som, - solicitação de apoio ao Engº Pedro Fernandes – Cineteatro 

� Serviços de informática – Solicitação de apoio Dr. Luís Luzes – Serviço de 

Informática  

 

Programa  

Foi elaborado um único programa (em anexo) para o II Encontro e para o Mini-Fórum, 

que embora tenha sido organizado no âmbito da Plataforma Supra-Concelhia, integrou os 

trabalhos do II Encontro.  

O programa foi elaborado e definido pelo Grupo de Trabalho e apresentado, em reunião 

de Núcleo Executivo, para aprovação; posteriormente foi a apresentado e aprovado em 

Plenário de CLAS. 

O facto de se ter utilizado o flyer para a divulgação do programa deveu-se à possibilidade 

de se concentrar todo o programa numa face do flyer permitindo a economia nos custos 

com os serviços da gráfica. 

 

Divulgação 

Toda a divulgação esteve a cargo do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de 

Estarreja. Meios utilizados: Internet - Página da Câmara Municipal, Comunicação Social 

Local e Regional – Imprensa e Rádio, cartazes, convites e folhetos informativos. 

 

Animação 

A animação foi da responsabilidade das seguintes entidades: 

 

Entidades parceiras 

Cerciesta – Cooperativa para a Educação e Recuperação de Crianças Inadaptadas de 

Estarreja 

Responsável: Drª Raquel Ferreira 

e-mail: raquel.ferreira@sapo.pt 

Telefone: 234 843 093   

 

Fundação Benjamim Dias Costa 

Responsável: Drª Anabela Reis 

e-mail: fundacao.avanca@mail.telepac.pt 

Telefone: 234 850 820  
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Rancho Folclórico “As Tricaninhas de S. Miguel de Fermelã”  

Responsável: Sr. José Alves 

e-mail: rffermela@gmail.com 

 

Grupo de Cavaquinhos “Aidos Velhos” (Assoc. Moradores Urbanização da Póvoa de Baixo) 

Responsável: Sr. Jorge Ferreira 

e-mail: jorge.ferreira@cm-estarreja.pt 

Telefone: 234 810 600  

 

Entidades não parceiras: 

Escola de Artes de Avanca 

Responsável: Sr. Vasconcelos 

Telefone: 965 333 675  

 

Grupo de Jovens em Movimento - Banda JM 

Responsável: S. João Tavares 

e-mail: j_tavares_avanca@hotmail.com 

Telefone: 915 360 016 

 

AntuãDance – Escola de Danças de Salão 

Responsável: Sr. Paulo Tavares 

Telefone: 965 465 109 

 

Ofertas 

Este ano as ofertas entregues aos grupos que actuaram foram da exclusiva 

responsabilidade dos seguintes parceiros: 

Associação de Apicultores das “Terras do Antuã” e Grupo de Música Popular Portuguesa 

“Ventos da Ria”, respectivamente frascos de mel e broinhas de abóbora, caseiras. 

As ofertas aos oradores, das Sessões de Trabalho e do Mini-Fórum foram da 

responsabilidade do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal enriquecidas com as 

ofertas dos parceiros acima referidos. De salientar que estes produtos já tinham sido 

muito apreciados no I Encontro. 
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Cálculo dos gastos dispendidos com o II Encontro Anual 

 

Tabela geral dos custos  

Divulgação (cartazes, folhetos desdobráveis, convites) 214,80€ 

Balões 13,00€ 

MAP - Máquina de vending  28,40€ 

Almoços 73,36€ 

Bolos secos coffe breack 25,50€ 

Oradores: Profª Doutora Isabel do Carmo  31,50€ 

Arranjo Flores 10,00€ 

Total: 396,56€ 

 

 


