
Cidadania e Desenvolvimento e Responsabilidade Social  

Os alunos do 12º R do Curso Profissional Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas 

e Publicidade em colaboração com a turma do 11ºR tiveram o prazer de receber, Bárbara Nabo 

e André Costa da Associação São Francisco de Assis de Cascais, que durante um dia vieram 

partilhar as suas experiências nas áreas de Voluntariado e de Comunicação e Marketing. 

Estiveram sempre acompanhados pela pastora-alemã Liebe, cujo nome traduzido do alemão 

significa Amor. Esta fascinou alunos e professores.  

 

Integradas nos projetos "Amar Sem Fronteiras” e “Profissionais na Escola”, foram realizadas 

duas palestras, inseridas no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento (Voluntariado e Mundo do 

Trabalho), tendo sido articuladas com saberes e competências da formação tecnológica. 

 

A abertura e encerramento deste projeto integrador esteve a cargo do Diretor do Agrupamento, 

o professor Fernando Ramos. 

A palestra “Voluntariado como Experiência de Vida" foi dinamizada num primeiro momento por 

Bárbara Nabo, que constituiu um testemunho rico em termos humanos, através do relato de 

experiências enquanto voluntária com crianças e adultos em Moçambique e com animais em 

Portugal. Partilhou ainda muito do seu conhecimento em matéria de bem-estar e de proteção 

animal e respondeu a diversas questões lançadas pelos alunos. 

 

No segundo momento, André Costa dinamizou a palestra “Comunicação e Marketing nas 

Organizações Sem Fins Lucrativos” onde relatou a sua experiência como Assessor de 

Comunicação na Associação São Francisco de Assis, tendo destacado algumas das estratégias, 

ferramentas e canais utilizados no Marketing Social num clima de interação com os alunos. 

Estiveram envolvidos neste projeto os professores Diogo Andrade, Filipe Pereira, Margarida 

Constantino, Maria do Carmo Garcez, Maria Manuel Ferreira, Susana Leão e Cláudia Grilo.  

Articulou com esta equipa o professor, Joaquim Silva, em representação da SJRádio. 
 

Terminou-se este dia com um sentimento de gratificação, fruto de terem sido lançadas diversas 

sementes para o futuro. 

Catarina Serejo e Victor Borges – 3º R 


