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Quem somos

A nossa missão

A CooLabora é uma cooperativa de
intervenção social que tem por missão
contribuir para o desenvolvimento das
pessoas, das organizações e do
território através de estratégias
inovadoras de promoção da igualdade
de oportunidades, da participação
cívica, da educação e formação e da
inclusão social.

A nossa visão

Ser uma organização sustentável, de
reconhecida capacidade para
promover a inovação social, com
intervenções marcadas pela qualidade
e por princípios éticos.

Os nossos valores

A CooLabora orienta a sua 
actuação segundo princípios 
éticos e socialmente 
responsáveis, nomeadamente:

- a promoção da coesão social
- a defesa da igualdade de 
oportunidades
- a democracia e a participação
- a aprendizagem colaborativa



Equipa
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A CooLabora tem mostrado sempre uma forte
preocupação com a adequação da sua equipa
técnica às funções associadas aos projectos e
iniciativas que promove. É política da
cooperativa incentivar a formação contínua
das colaboradoras e colaboradores a que
associa uma política de horários de trabalho
flexíveis. Divulga junto de toda a equipa
técnica e voluntários/as as acções de
formação disponíveis e que se mostram
adequadas à melhoria contínua das suas
competências profissionais.



Balanço
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O ano de 2020 ficou indelevelmente marcado pela pandemia Covid 19 que a partir de Março tornou a realização

de todas as actividades presenciais mais complexas e muitas vezes impossíveis. A incerteza face ao

desenvolvimento da pandemia e a esperança que marcou o primeiro semestre do ano, vieram depois a obrigar

a um cancelamento ou à reformulação das actividades que já tinham sido reprogramadas para o segundo

semestre.

Apesar deste constrangimento, foi uma ano significativo com o regresso da CooLabora às suas instalações, o

que facilita claramente o desenrolar das suas actividades e com a inauguração, já em Novembro de 2020, do

espaço-loja que veio trazer uma nova dimensão ao Troca-a-Tod@s.

Ainda que tenha sido possível manter todos os projectos a funcionar, as limitações a que o meio digital obriga

são significativas e embora permitam atenuar os impactos que o distanciamento físico veio a impor, não

permitiram concretizar uma interacção com a mesma qualidade. Este facto é sobretudo significativo tendo em

conta que o trabalho da CooLabora tem uma forte componente relacional. Ainda assim, a equipa manteve-se

coesa e animada até ao final do ano.



I - Promoção da igualdade entre mulheres e 
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Projecto Violência Zero

Estratégia Territorial de Prevenção e Combate à
Violência Doméstica e de Género de Belmonte,
Covilhã e Fundão
Esta iniciativa promove uma abordagem integrada
de prevenção e combate à violência doméstica e
de género (VDG), com especial enfoque nos
concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão. Para
isto, trabalha em três vertentes complementares:
apoio a vítimas de violência doméstica;
dinamização activa e reforço das competências de
intervenção da rede de parceria e sensibilização
da comunidade.
Teve início a 31 de Dezembro de 2019 e é
financiado pelo POISE.Foram assinaladas 2 datas com eventos  públicos, em 

formato online:
Dia Internacional da Mulher 
Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres

Financiadores

Em 2020 destacamos : 

123 (101M+22H) novos processos de violência 
doméstica

122 (115M+7H) vítimas de anos anteriores em 
acompanhamento

431 (380M+51H) atendimentos presenciais

1647 (1559M+88H) atendimentos telefónicos 

3 reuniões da Rede Violência Zero

1 sessão formativa para a rede Violência Zero
dinamizada pela Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade com 29 técnicos/as (23M+6H)
de 19 instituições

7 Acções do Plano Intermunicipal para a Igualdade
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Projecto Rasgar Silêncios
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Gerido em Portugal por:
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É um projecto de intervenção com mulheres
sobreviventes de crimes de violência doméstica e de
género. A escrita autobiográfica inclui-se como uma
das principais ferramentas do projecto para o
empoderamento directo, transformação individual e
superação do trauma nestas mulheres.

Capacitação organizacional: foi publicada uma newsletter
mensal, elaborado um plano de comunicação e foi realizada
uma profunda reorganização do site. Foi elaborado o mapa
relacional de entidades parceiras da CooLabora. Foi realizado
o estudo de viabilidade relativo à criação de um negócio
social na CooLabora e realizaram-se as obras de adaptação
do espaço bem como a aquisição de equipamentos
necessários à sua implementação

Financiadores

Em 2020 destacamos:

Oficinas de escrita autobiográfica: foi dada
continuidade às oficinas de escrita com
sobreviventes de violência doméstica, através da
realização de encontros presenciais entre Setembro
e Outubro e de uma oficina que decorreu online,
devido à pandemia

“As cartas que não escrevi”: foi dada continuidade 
através da recolha de testemunhos online

Apoio à realização pela TSF de uma longa reportagem
sobre o projecto

Formação: foi realizada uma acção de formação para 
juristas com  46 participantes



Projecto CUIDAdania
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Projecto CUIDAdania

Centra a sua intervenção em contextos educativos e visa
promover uma educação livre de estereótipos de género
associados às opções profissionais de rapazes e
raparigas para que elas e eles escolham profissões e
actividades ligadas ao trabalho pago, independentemente
do género a que geralmente estas são associadas e para
que compreendam a importância do trabalho ligado ao
cuidado (pago ou não pago) na qualidade de vida e no
bem-estar de todos/as.
Escolas parceiras: Agrupamento de Escolas Pêro da
Covilhã; Escola Secundária Campos Melo e Escola
Secundária Quinta das Palmeiras.

www.cooLabora.pt 13

Divulgação do voluntariado universitário em 2 eventos na UBI:
Feira do voluntariado da MedUBI e Semana do Voluntariado da
Associação Académica da UBI

Financiadores

Em 2020 destacamos:

Criação da comissão de acompanhamento do projecto

30 docentes com formação acreditada em Educação, Género e 

Cidadania

16 voluntárias/os com formação em igualdade de género e 

cidadania

18 voluntárias/os dinamizaram 18 sessões com regularidade 

semanal nos 3 estabelecimentos de ensino

345 alunos/as participaram em sessões práticas sobre 

construção de planos para a igualdade nas escolas

546 alunos/as, 38 docentes e 13 pessoas ligadas a 

instituições públicas e privadas participaram no webinário
Igualdade na Escola 

Atribuição do Galardão Mulheres Notáveis 

142 alunos/as de 8 escolas  de 2 concelhos  inscreveram-se 

no concurso multimédia Gente Rebelde 
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Projecto Quero Ser Mais 
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O Projecto dá continuidade à intervenção 
desenvolvida na freguesia do Tortosendo desde 2010.
Tem como objectivo geral contribuir para inclusão 
social das crianças e jovens do Tortosendo através 
da sua capacitação para que se tornem agentes de 
mudança dos seus próprios percursos de vida, mas 
também dos processos de melhoria do seu território

350 encaminhamentos para vários serviços sociais

Financiadores

Em 2020 destacamos:

55 crianças e jovens com factores de risco identificados e 

que participam regularmente nas actividades

253 participantes indirectos

42 crianças e jovens obtiveram sucesso escolar

15 crianças e jovens diminuíram absentismo escolar

58 crianças e jovens desenvolveram competências 

facilitadoras do sucesso escolar

47 crianças e jovens  desenvolveram competências de 

cidadania

70 crianças, jovens e familiares mostraram uma activa

participação comunitária

30 pessoas certificadas em Competências Básicas e 

Literacia Digital



CLDS 4G Covilhã
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Este projecto, de âmbito concelhio, é promovido pela Santa Casa 
da Misericórdia da Covilhã e conta com a CooLabora e a ARPAZ - 
Associação Regional de Solidariedade para o Progresso do Alto 
Zêzere na qualidade de Entidades Locais Executoras das Acções 
(ELEA). O trabalho desenvolvido no decorrer da sua 
implementação assenta em três eixos de acção sendo eles: i) 
Emprego, Formação e Qualificação; ii) Intervenção Familiar e 
Parental, Preventiva da Pobreza Infantil e iii) Promoção de um 
Envelhecimento Activo.
A CooLabora está envolvida em todo o desenvolvimento do 
projecto, tendo a seu cargo a implementação e dinamização de 6 
actividades.

2 sessões de grupo de informação e divulgação 

de ofertas formativas destinadas a 9 pessoas 
em situação de desemprego

Em 2020 destacamos:

36 ofertas de emprego divulgadas, por 

intermédio do facebook do projecto

268 pessoas em situação de desemprego 

encaminhadas para ofertas de emprego

5 pessoas em situação de desemprego 

inseridas em oportunidades de emprego em 
organizações do território

8 sessões individuais de informação/divulgação 

de formação profissional

2 sessões de mediação familiar com 1 família 

Implementação de 1 linha de apoio a famílias 
com residentes em ERPIs afectadas pela COVID-
19. A equipa CLDS.4G.COVILHÃ realizou 
contactos diários com 15 famílias

2 sessões de grupo de informação e divulgação 

de ofertas formativas
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III - Alternativas 
Societais



Projecto 
EDxperimentar
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O projeto EDxperimentar é uma iniciativa da FGS - Fundação Gonçalo da 

Silveira, na qual a CooLabora participa como entidade parceira. Este tem como 

objectivo reforçar a Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania 

Global nas escolas, em articulação com a Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania.

O projecto está centrado em três territórios - Covilhã, Faro e Ourém - e 

propõe a criação de espaços de reflexão e acção através de momentos 

formativos e laboratórios entre os territórios. Estes espaços pretendem 

estimular as relações entre as Organizações da Sociedade Civil e as Escolas, 

assim como, promover a iniciativa e a cooperação para o desenvolvimento da 

cidadania dentro da escola.

www.cooLabora.pt

Elaboração de 4 relatórios de diagnóstico (1 por 
escola).

Realização de grupo focal e mapeamento com o 
Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, EPABI e 
Escola Secundária Campos Melo

Realização de entrevista e  relatório de 
Diagnóstico das escolas envolvidas

Lançamento de Recurso Pedagógico 
“Biodiversidade”

Realização de uma acção formativa online 
“Experimentar caminhos de cidadania a partir da 
Escola” com a participação de 20 docentes locais

Em 2020 destacamos:Em 2020 destacamos:
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O Troca a Tod@s é uma iniciativa direccionada para a 

construção de soluções de consumo local, sustentáveis e 

solidárias. O projecto pretende contribuir para estimular 

a economia local, valorizar as pessoas e os seus 

saberes, assim como sensibilizar a comunidade para a 

construção de hábitos de consumo responsável.

Periodicamente são realizadas feiras de rua que incluem 

um programa de animação construído com o grupo, 

incluindo oficinas de vários tipos.

O ano de 2020 apresentou um desafio inesperado e assim 

se adaptou o formato original do projecto e se 

reinventaram formas de promover o desenvolvimento 

territorial em rede.

Em 2020 destacamos:Em 2020 destacamos:

Criação de espaço de exposição online 
“Montra”, que apresenta os projectos e 
artigos de 12 produtores/as locais

Criação de espaço de exposição online 
“Montra”, que apresenta os projectos e 
artigos de 12 produtores/as locais

Concretização de uma feira fixa no espaço 
sede da CooLabora com a duração de 2 meses 
e a participação de 31 produtores/as locais

Concretização de uma feira fixa no espaço 
sede da CooLabora com a duração de 2 meses 
e a participação de 31 produtores/as locais

Elaboração e partilha de vídeos de
apresentação de cada produtor/a
participante

Elaboração e partilha de vídeos de
apresentação de cada produtor/a
participante

Realização de 2 sessões de reflexão e 
debate online com os/as produtores/as 
participantes sobre modelos e actividades
a concretizar perante o modelo actual da 
feira

Realização de 2 sessões de reflexão e 
debate online com os/as produtores/as 
participantes sobre modelos e actividades
a concretizar perante o modelo actual da 
feira

Criação do grupo online “Troca a Mão” que
conta com 271 participantes
Criação do grupo online “Troca a Mão” que
conta com 271 participantes
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Projecto 
Ecovida
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O Ecovida pretendeu promover a produção e o consumo 

sustentáveis, dando visibilidade às respostas já existentes no 

concelho e visou ainda sensibilizar consumidores/as, produtores/as 

e comerciantes para os modelos de consumo que privilegiam os 

produtos locais, a produção biológica, a venda a granel e/ou com 

utilização de embalagens mais ecológicas. Criou o Roteiro Ecovida, 

que identifica iniciativas que se enquadram nestes critérios, e que, 

por isso, receberam um selo Ecovida.

Em 2020 destacamos:Em 2020 destacamos:

Conferência de encerramento com a
participação de iniciativas de
referência a nível nacional e entrega

de selos EcoVida a 9 instituições,
comerciantes e produtores/as

Conferência de encerramento com a
participação de iniciativas de
referência a nível nacional e entrega

de selos EcoVida a 9 instituições,
comerciantes e produtores/as
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V - Parcerias 
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Manifesta

www.cooLabora.pt



28www.cooLabora.pt

Em 2020 destacamos:Em 2020 destacamos:

Organização de um ciclo de webinários da 
MANIFesta 2020 - “Construir Comunidades 
Justas e Sustentáveis

Organização de um ciclo de webinários da 
MANIFesta 2020 - “Construir Comunidades 
Justas e Sustentáveis

O 1º webinário “Sistemas Alimentares Locais”
contou com 140 participantes
O 1º webinário “Sistemas Alimentares Locais”
contou com 140 participantes

O 2º webinário teve como tema Políticas para 
a crise sócio-ecológica e contou com 130 
participantes

O 2º webinário teve como tema Políticas para 
a crise sócio-ecológica e contou com 130 
participantes

Foi ainda produzido e lançado um caderno
temático com recomendações de política
pública sobre sistemas alimentares locais

Foi ainda produzido e lançado um caderno
temático com recomendações de política
pública sobre sistemas alimentares locais

A Manifesta - Feira e Assembleia do Desenvolvimento Local é

um evento bienal promovido pela Animar, que em 2020 seria

acolhido pela CooLabora, na Covilhã. Devido à pandemia, o

evento presencial foi adiado para 2021, não tendo ainda data

definida. Não obstante, em 2020 realizaram-se várias

actividades. Foi elaborado um programa para a Manifesta que

teria lugar em Outubro, com uma vertente de assembleia, uma

vertente cultural com música, arte participativa e exposições e

uma vertente de mostra-feira centrada quer em produtos quer

em metodologias e recursos das organizações. O programa está

suspenso devido à pandemia e exige posterior adaptação.

A CooLabora co-organizou o 3º webinário em
torno do tema “Combate à Pobreza: Desafios,
dinâmicas territoriais e impactos dos projetos
CLDS” que contou com várias centenas de
participantes

A CooLabora co-organizou o 3º webinário em
torno do tema “Combate à Pobreza: Desafios,
dinâmicas territoriais e impactos dos projetos
CLDS” que contou com várias centenas de
participantes



Transparência eAccountability nasOrganizaçõesdaEconomiaSocial Portuguesas

A CooLabora integra o Comité de Transparência criado no âmbito do projecto ‘Transparência nas Organizações de

Economia Social Portuguesas’ promovido pela Universidade Católica do Porto - Área Transversal de Economia

Social, um grupo de trabalho cujo objectivo é reflectir e debater criticamente a transparência e a accountability nas

organizações da economia social, tendo em vista ampliar a compreensão das práticas, potencialidades,

fragilidades e necessidades deste sector.
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Elas aoSomdaFábrica

A CooLabora integra a parceria de projecto que visa resgatar histórias das mulheres operárias da indústria de

lanifícios. Esta iniciativa foi desenvolvida no ano lectivo de 2019/20 pela turma finalista do curso de Ciências da

Cultura da Universidade da Beira Interior, em articulação com a CooLabora, a candidatura da Guarda a Capital

Europeia da Cultura, o Museu dos Lanifícios e a UBI.

A continuidade para 2020/21 designa-se Novelos de Memórias, também organizado pela turma finalista de Ciências

da Cultura, em articulação com a CooLabora, o Museu de Lanifícios, a Candidatura a Capital da Cultura Guarda 2027

e o Geopark Estrela. 30



Campanha #eusobrevivi

A CooLabora participou na campanha #eusobrevivi, promovida pela Secretária de Estado Para a

Cidadania e a Igualdade e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A campanha

reforça a vigilância contra a violência doméstica e alerta para os desafios impostos pela pandemia.

Contou com a colaboração de 15 ONG, entre as quais a CooLabora, e está a ser divulgada em vários

órgãos de comunicação social de âmbito nacional, regional e local, salas de cinema, meios de

transporte, postos de combustíveis, hipermercados e rede de multibancos.
31
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VI - Participação em redes 
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Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Representantes: Gracinda

Pereira (Conselho Fiscal) e Antónia Silvestre

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas a Lã e a Neve. Representante: Rosa Carreira

Conselho Municipal de Segurança da Covilhã. Representante: Graça Rojão

Conselho Consultivo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI. Representante:

Graça Rojão

Núcleo Executivo da Rede Social da Covilhã. Representante: Rosa Carreira

Grupo de trabalho da ANIMAR sobre as comunidades ciganas. Representante: Rosa

Carreira

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Representante: Rosa Carreira

Rede Sinergias - Educação para o Desenvolvimento. Representante: Rosa Carreira



VII- Contas do exercício de 2020 
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