
 
 
 

 

Designação do projeto | PEPAL – 5ª Edição  

Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000313 

Objetivo principal| Promover o Emprego e Apoiar a Mobilidade Laboral 
 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Freguesia da Sertã 

 

Data de aprovação | 30-06-2016 

Data de início | 22-06-2015 

Data de conclusão | 21-06-2016 

Custo total elegível | 9.545,88 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 8.782,21 €  

Apoio financeiro público nacional | 763,67 € 

 

 Objetivos  

- Elaboração de propostas de melhoria exequíveis, que incidam sobre 

métodos de trabalhos ou recursos: proposta dos objectivos a atingir; 

identificação dos meios necessários e documentos necessários à sua 

implementação. 

- Resposta eficiente às solicitações internas e externas do serviço. 

- Realização das tarefas inerentes à função, de acordo com os 

parâmetros definidos pela hierarquia, visando um trabalho de qualidade 

sem não conformidades.  

 



 

 

 

Atividades  

- Organização de arquivos físicos: elaboração e atualização de lombadas de 

identificação; organização de toda a documentação referente a cada ano, por cores e 

categorias. Reorganização de ficheiros digitais e exclusão de ficheiros duplicados e 

obsoletos. 

- Atualização dos serviços prestados via emissão documental.  

- Elaboração de um perfil de acesso ao Balcão 2020, para acompanhamento dos 

avisos de candidaturas a projetos com interesse para a Junta de Freguesia (J.F.).  

- Preparação dos cartazes e demais elementos decorativos para o stand da J.F., 

alusivo à participação no Festival de Gastronomia do Maranho de 2015, sob o tema 

“Escola Conde de Ferreira: o legado, a recuperação e a reabilitação”. 

- Criação de um calendário de atividades global, para o ano de 2016, dos eventos a 

realizar pelas coletividades/ associações da nossa freguesia. 

- Colaboração num estudo Bioecológico de Insetos, realizado em parceria com a 

Fiocruz (Instituição Brasileira) e a UNL (Universidade Nova de Lisboa), com o 

objectivo de analisar a frequência de insectos patogénicos no distrito de Castelo 

Branco, permitindo que o estudo se realizasse na Vila da Sertã também. 

- Contactos com vários Centros de Ciência Viva (C.C.V.) e também com o Parque 

Biológico da Serra da Lousã, para promoção de exposições, ações de divulgação ou 

sensibilização, de cariz científico, no edifício da J.F. “Escola Conde de Ferreira”. 

Efetivou-se uma exposição, realizada pelo C.C.V. de Constância, patente durante 30 

dias, e uma palestra interativa para alunos do Agrupamento de Escolas da Sertã, com 

observação através de binóculos e telescópio. 

- Edição do 1º Boletim Informativo da Freguesia da Sertã (redação dos textos, 

escolha das imagens e design do mesmo), com descrição dos trabalhos realizados 

pelos serviços técnicos e também os trabalhos físicos no terreno, assim como 

informações úteis aos sertaginenses, num total de 16 páginas. 



 

 

 

- Estudo das necessidades para a transferência de serviços da J.F. da Sertã para o 

edifício “Escola Conde de Ferreira”, com solicitação de orçamentos para mobiliário, 

climatização, consumíveis para WC, lettering da Freguesia, tapeçaria, cortinados e 

vitrines expositoras. 

- Apoio à inauguração e transferência de serviços para a nova sede da Junta de 

Freguesia: avisos, convites e demais formalidades. 

 

 Resultados  

 

- Demonstrou capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objectivos dos 

serviços e as tarefas que lhe foram solicitadas. 

- Revelou competências para programar, organizar e controlar a sua atividade e 

projetos variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando 

prioridades. 

- Evidenciou métodos de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais, e de 

se empenhar no desenvolvimento e atualização técnica. 

- Demonstrou aptidão para interagir adequadamente com pessoas de diferentes 

características, e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude 

facilitadora do relacionamento, gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de 

forma ajustada. 

 

  



Observação de astros através de 

telescópio, promovida pelos oradores do 

C.C.V. de Constância aos alunos do 

Agrupamento de Escolas da Sertã. 

Um dos cartazes elaborados para 

o Festival de Gastronomia do 

Maranho de 2015. 

Capa do 1º Boletim 

Informativo da freguesia. 

Certificado de Participação na Jornadas 

Pedagógicas “Liderançs e Gestão da 

Mudança”. 

Capa do estudo 

bioecológico de 

insectos realizado no 

distrito de Castelo 

Branco e página 

descritiva dos locais 

analisados no 

concelho da Sertã 

(freguesias da Sertã e 

do Marmeleiro). 

 

 

 

Imagens 

 

 

    

 

Participação na Maratona da 

Leitura de 2015, como guia de 

uma bibliomóvel por algumas 

localidades da freguesia. 


