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1. Introdução

O Plano de Ação 2019 da Rede Social do Concelho de Beja é um documento de
planeamento anual onde estão identificados os projetos e as intervenções previstas para o
ano de 2019.
O Plano de Ação vigente estrutura-se de acordo com 6 áreas de intervenção, decorrentes
do Plano Desenvolvimento social do concelho de Beja 2019-2021 e da PSCBA 2018:
1. Reforço e territorialização da Rede Social de Beja
2. Igualdade e Cidadania
3. Promoção da Saúde
4. Inclusão e Coesão Social e Familiar
5. Empreendedorismo Social
Este Plano define com maior detalhe e precisão as atividades, entidades responsáveis pela
sua concretização, as parcerias de terreno e o respetivo calendário de realização.

Este é simultaneamente um Plano e um Processo. Plano, porque enquadra medidas
estratégicas e revela ações estruturantes de forma a tornar eficientes as intervenções.
Processo, porque envolve as Entidades Concelhias, Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Associações e a população.

A Rede Social, pretende globalmente integrar políticas e medidas aos vários níveis,
racionalizar e adequar os recursos e iniciativas locais existentes, rentabilizar os saberes e o
conhecimento de terreno das organizações/entidades locais, bem como encontrar
soluções inovadoras para as problemáticas emergentes, fruto de uma realidade dinâmica
e multidimensional.

A lógica de funcionamento e dinâmica da Rede Social contribui, quer para prevenir os
problemas, quer para lhes dar resposta, permitindo uma utilização mais equilibrada dos
equipamentos e das respostas sociais, tornando-as mais eficazes para os grupos alvo,
criando e potenciando intervenções continuadas e sustentáveis.
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2. Identificação das Prioridades Estratégicas de intervenção (PEI)

Decorrente da recente análise dos problemas sociais do concelho de Beja, nas várias
vertentes demográficas, geográficas, económicas e sociais, bem como os resultados obtidos
nas dinâmicas desenvolvidas com os parceiros locais, resulta a re-definição das prioridades
estratégicas de intervenção que congregam as medidas a inscrever no plano de
desenvolvimento social:

1. Reforço e territorialização da Rede Social de Beja
Finalidade: Rede Social de Beja
Objetivos Gerais:

- Qualificar a Rede Social
- Qualificar o CLAS
- Territorializar a intervenção

2. Igualdade e Cidadania
Finalidades:

- Pessoas com Deficiência
- Comunidade de etnia cigana
- Comunidade Imigrante
- Vítimas de violência doméstica
- Voluntariado

Objetivos Gerais:

- Promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência
- Criar condições que favoreçam a inclusão da comunidade cigana
- Promover a qualidade de vida da comunidade imigrante através de uma
estratégia concertada
- Promover a prevenção, proteção e (re)inserção das vitimas de violência
doméstica
- Dinamizar a rede de voluntariado

3. Promoção da Saúde
Finalidades:

- Saúde Mental
- Envelhecimento Ativo e Estilos de Vida Saudáveis
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Objetivos Gerais:

- Promover a criação de dinâmicas para a concertação de respostas no
âmbito da saúde mental e envelhecimento ativo
- Promover a qualidade de vida e a autonomia das pessoas idosas e/ou
dependentes
- Reforçar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio
- Construir o Plano Municipal de Saúde

4. Inclusão e Coesão Social e Familiar
Finalidades:

- Crianças e jovens em risco
- Famílias vulneráveis

Objetivos Gerais:

- Construção do Plano Municipal de Infância e Juventude
- Promover a melhoria das condições de vida das famílias

5. Empreendedorismo Social
Finalidades:

- Emprego e empregabilidade
- Formação profissional

Objetivos Gerais:

- Promover o envolvimento do tecido empresarial ao nível da qualificação/
emprego
- Promover uma estratégia concertada na área da formação profissional.
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PEI 1: REFORÇO E TERRITORIALIZAÇÃO DA REDE SOCIAL DE BEJA
Objetivos Específicos

Ações

Finalidade: Rede Social de Beja
Objetivo Geral: Qualificar a Rede Social
. Formar técnicos/as nas áreas de
Planeamento, Gestão, Dinamização
de Parcerias e atendimento
integrado;
Elaboração de projetos
Capacitar o pessoal técnico
e candidaturas
nas áreas de metodologia de
. Realizar acções de
projeto, gestão e
formação/qualificação de acordo
dinamização
com as áreas de intervenção do
de parcerias
PDS
Realização das reuniões da rede
Social
Participação nas reuniões da
PSCBA
Promover reuniões dos grupos de
trabalho definidos por prioridades
de intervenção e beneficiários de
respostas sociais através da
metodologia “world café”
Melhorar a qualificação/
Levantamento das entidades que
rentabilização dos meios
prestam atendimento na área
humanos com vista à satisfação
social;
das necessidades de
intervenção, nomeadamente
com Implementar e dinamizar
uma resposta de carácter
integrado ao nível do
atendimento e
acompanhamento às famílias

Indicadores

Metas

Responsáveis

Ação de
formação

Uma ação
realizada

Núcleo
Executivo/
CLAS

Nº de reuniões

Realizar 6
reuniões
Participar em 1
reunião

CLAS

Promover 2
reuniões

Núcleo
Executivo

Formação do
grupo de
trabalho

CLAS

Nº de reuniões

Nº de reuniões

Listagem de recursos existentes;
Sensibilizar as instituições para a
necessidade deste tipo de
atendimento;

Nº de contatos
com parceiros

CLAS

Visitar uma boa prática
Objetivo Geral: Qualificar o CLAS

Promover a colaboração
institucional dos parceiros
do CLAS

Definição do grupo de trabalho
para a criação da Newsletter da
Rede Social

Nº de reuniões

Formação do
grupo de
trabalho

CLAS

Desenvolver projetos com
parceiros do CLAS por áreas
temáticas: Combate ao Bulliyng

Nº de reuniões
Nº de
participações

CPCJ; CAFAP;
CLAS

Desenvolver projetos com
parceiros do CLAS por áreas
temáticas: Círculos de silêncio

Nº de reuniões
Nº de
participações

Desenvolver projetos com
parceiros do CLAS por áreas
temáticas
Realização das reuniões do CLAS

Nº de Projetos

Participar em
100% das
ações do
projeto
Participar em
100% das
ações do
projeto
Participar em
pelo menos
em 1 projeto
Realizar 3
reuniões
Realizar 4
atividades
Garantir a
revitalização
de 3
Comissões

CLAS

Realização de atividades pontuais
no âmbito do CLAS
Objetivo Geral: Territorializar a intervenção
Criar e Implementar
Revitalizar as Comissões socias de
Programas de Acção
Freguesia urbanas e uma rural
Concertados comas CSF

Nº de reuniões
Nº de
Atividades
Nº de CIF
revitalizadas

Cáritas; CLAS

CLAS

CLAS
CLAS
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PEI 2: IGUALDADE E CIDADANIA
Objetivos Específicos

Ações

Indicadores

Metas

Responsáveis

Nº de
atendimentos

Garantir o
atendimento a
100% das
solicitações

CMB

Iniciar o funcionamento do Conselho
Municipal para a inclusão de pessoas
com deficiência

Nº de reuniões

Realizar uma
reunião

CMB

Promover o projeto mais desporto

% de
alunos/as
abrangidos

Anualmente
100% de
alunos/asab
rangidos

Agrupamentos
Escolares

Finalidade: Pessoas com Deficiência
Objetivo Geral: Promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência
Promover a melhoria das
acessibilidades e informação
(direitos; mercado de trabalho;
respostas sociais)

Garantir anualmente que todos
os/as alunos/as com necessidades
educativas especiais têm acesso a
atividades desportivas

Promover a autonomia e vida
independente

Dar a conhecer a dinâmica do Balcão de
Inclusão

Promover a formação dos assistentes
pessoais – CAVI
Dar início ao acompanhamento das
pessoas com deficiência

Nº de
formandos/as
Nº de
destinatários/a
s

Finalidade: Comunidade de etnia cigana
Objetivo Geral: Criar condições que favoreçam a inclusão da comunidade de etnia cigana
Efetuar no âmbito do Projeto “Rostos
Nº de
com Futuro” atendimentos e respetiva
atendimentos
mediação na área da mediação
Nº de ações de
intercultural
mediação
Promover atividades em datas
Nº de
comemorativas na área a
atividades
interculturalidade
Promover a mediação intercultural
Promover reuniões com parceiros
informais do Projeto Rostos com futuro
Nº de reuniões
Promover reuniões com parceiros do
Projeto Rostos com futuro
Aprofundar o conhecimento da
realidade socio-habitacional da
comunidade cigana

Atualização do diagnóstico/
caracterização socio-habitacional da
comunidade cigana

Realizar a
formação dos
assistentes
pessoais
Acompanhar
10% das
pessoas
destinatárias

Garantir 100%
das solicitações

CMB
Cáritas

Realizar uma
atividade

CMB
Cáritas

Realizar uma
reunião

CMB
Cáritas

Nº de reuniões

Realizar duas
reuniões

Diagnóstico

Garantir a
elaboração do
diagnóstico

CMB
Cáritas
CMB/
Mediador

Finalidade: Comunidade imigrante
Objetivo Geral: Promover a qualidade de vida da comunidade imigrante através de uma estratégia concertada
Nº de
Garantir 100%
atendimentos
das solicitações
Efetuar no âmbito do Projeto “Rostos
com Futuro” atendimentos e respetiva
Nº de ações de
mediação na área da mediação
mediação
intercultural
Promover a mediação intercultural
Nº de
Realizar uma
atividades
atividade
Promover atividades em datas
comemorativas na área a
interculturalidade
Promover reuniões com parceiros
informais do Projeto Rostos com futuro
Promover reuniões com parceiros do
Projeto Rostos com futuro

CPCB

Nº de reuniões
Nº de reuniões

Realizar uma
reunião
Realizar duas
reuniões

CMB
Cáritas

CMB
Cáritas

CMB
Cáritas
CMB
Cáritas
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Objetivos Específicos

Ações

Indicadores

Metas

Responsáveis

Promover a realização de um
diagnóstico da população
imigrante do concelho

Mapeamento de respostas e
caracterização da população imigrantes
junto de entidades locais - CLAIM/
Cáritas

Nº de ações
desenvolvidas

Garantir a
realização de 4
ações

CMB
Cáritas

Promover junto dos/as
trabalhadores/as imigrantes a
capacidade de expressão e
compreensão da língua portuguesa
e o conhecimento dos direitos
básicos de cidadania, tendo em
vista facilitar a sua inserção na
sociedade portuguesa.

Português para todos

Nº de pessoas
abrangidas

Finalidade: Vítimas de violência doméstica
Objetivo geral: Promover a prevenção, proteção e (re)inserção das vitimas de violência doméstica
Definição do
instrumento de
Criar a resposta - Apartamento de
gestão
transição
Núcleo de Apoio à Vitima
Nº de ações
Diversificar as respostas e
desenvolvidas
promover políticas articuladas de
intervenção
Criar a Equipa para a Igualdade na Vida
Protocolo com
Local – Protocolo com a Comissão para a
CIG
Cidadania e Igualdade de Género
Construção do Plano para a Igualdade e
Cidadania

Finalidade: Voluntariado
Objetivo geral: Dinamizar a rede de voluntariado
Promover a implementação e
Definição das entidades parcerias para a
dinamização de uma rede de
constituição de um grupo de trabalho
voluntariado no concelho
(GIIT) na área do Voluntariado
Realização de um fórum sobre
voluntariado

Nº de reuniões

N.º de
Instituições
Nº de reuniões
1 forum

Garantir 5% das
pessoas
imigrantes
abrangidos

Instrumento de
gestão
Garantir 100%
das ações
definidas
Garantir a
assinatura do
protocolo com a
CIG
Definir grupo de
trabalho
Definir
metodologias

Implementar
anualmente
uma parceria
concelhia
Realizar 1 forum

Agrupamento
de escolas nº 2
de Beja

CMB
NAV
NAV
CMB
NAV
CIG
CMB
NAV
CLAS

CMB
Cáritas
CLAS
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PEI 3: PROMOÇÃO DA SAÚDE
Objetivo Específicos

Ações

Indicadores

Metas

Responsáveis

Finalidade: Saúde Mental
Objetivo Geral: Promover a criação de dinâmicas para a concertação de respostas no âmbito da saúde mental e
envelhecimento ativo
Reforçar as estruturas
comunitárias de apoio aos
doentes, famílias e
cuidadores

Identificar respostas a criar, em
função de lacunas existentes para
grupos/problemáticas específicas
Constituir e formar redes de
pessoas voluntárias;

Nº de respostas
identificadas;
Nº de pessoas
voluntárias;
Nº de Reuniões

Identificar 100%
das respostas
Garantir a criação
de um grupo de
pessoas
voluntárias
1 Reunião

ULSBA
CLAS
CMB

Finalidade: Envelhecimento Ativo e Estilos de Vida Saudáveis
Objetivo Geral: Promover a qualidade de vida e a autonomia das pessoas idosas e/ou dependentes
Reforçar e potenciar uma
articulação entre os projetos
e entidades que promovam o
envelhecimento ativo

Prevenir e combater o
isolamento social

Promover respostas
adequadas aos interesses e
necessidades dos idosos
Prevenir e combater o
sedentarismo

Promover ações articuladas de
estimulação cognitiva;
Promover ações articuladas de
prática desportiva;
Promover ações articuladas de
promoção de alimentação
saudável
Identificar e reforçar respostas
facilitadoras da mobilidade e
deslocação da pessoa idosa
Reforçar a organização do
voluntariado de apoio a pessoas
idosas

3 Reuniões
Nº de Reuniões

CMB
Univ. Senior.
ULSBA
Com_Vida

Ações de sensibilização

Nº de Ações a
desenvolver

Nº de Ações de
divulgação/sensibilização;

3 Ações junto da
comunidade

CMB
CLAS
PSP
GNR

Reuniões

CMB
Parceiros locais

Garantir a execução
de 60% ações
programadas

CMB
ULSBA
UCC
Com_Vida

Publicitação das
respostas;
Nº de voluntários

Criar a oficina móvel

Criação de Regulamento

Promover ações dirigidas à
comunidade em geral de
promoção da saúde (atividade
física; alimentação saudável)

Nº de ações
desenvolvidas

Objetivo Geral: Reforçar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio
Promover e dinamizar o Centro
Social do Lidador

Nº de utentes; Nº de
atividades; Nº e grau de
satisfação dos/as utentes

60% de
participação

CMB

Promover e dinamizar o projeto

Nº de freguesias com
protocolos formalizados;
Nº de atividades; Nº e
grau de satisfação
dos/das utentes

Contribuir para a
melhoria da
qualidade de vida
das pessoas
idosas do
concelho

Com_Vida
CMB

Garantir a dinamização da
Universidade Sénior de Beja

Promover e dinamizar a USB

Nº de atividades

Contribuir para a
melhoria da
qualidade de vida
das pessoas idosas
do concelho

Universidade
Sénior
CMB

Garantir um serviço de
proximidade através da
teleassistência às pessoas
idosas e dependentes
isoladas físicas ou
socialmente

Teleassistência

Nº de incidentes críticos;
Nº de visitas de
acompanhamento; Nº de
relatórios; Nº de
beneficiários/as em lista
de espera

Assegurar
anualmente o
serviço

CMB

Garantir a dinamização do
Centro Social do Lidador num
perspetiva intergeracional e
de abertura à comunidade
Garantir a dinamização do
projeto Com_Vida
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Objetivo Específicos

Ações

Indicadores

Metas

Responsáveis

Garantir às pessoas idosas
com mais de 60 anos o
acesso aos benefícios
regulamentados

Cartão Municipal Sénior

Nº de pessoas idosas com
acesso
Nº de benefícios
utilizados

Aumentar em 5%
as pessoas
beneficiárias

CMB

Identificação do Perfil
Nº de reuniões/
workshops

Construção do
Plano

CMB
ULSBA

Objetivo Geral: Construir o Plano Municipal de Saúde

Criar um documento
estratégico e orientador na
área da saúde, promotor de
uma intervenção integrada

-Definição do perfil da saúde
no concelho de Beja;
-Definição e implementação de
metodologias participativas
para elaboração do Plano;
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PEI 4: Inclusão e Coesão Familiar
Objetivo Especifico

Medidas

Indicador

Meta

Nº de reuniões

Garantir a
constituição
do GIIT

Responsáveis

Finalidade: Crianças e Jovens em risco
Objetivo Geral: Construção do Plano Municipal de Infância e Juventude
Criar um documento
estratégico e orientador da
intervenção nesta matéria,
promotor de uma intervenção
integrada

Reforçar a proteção de
crianças e jovens em risco

Definição das entidades parcerias para a
constituição de um grupo de trabalho
(GIIT) na área da infância e juventude;
Iniciar o mapeamento de respostas/
projetos e recursos existentes no
concelho;
Aprofundar o conhecimento sobre as
intervenções desenvolvidas em contextos
não formais e de lazer;
Definição de metodologias participativas
para elaboração do Plano.

Conhecer anualmente o número de
processos ativos e contribuir para a
sua redução através da participação
em ações de prevenção dinamizadas
pela CPCJ na comunidade

Objetivo Geral: Consolidar uma intervenção integrada
Reforçar e ampliar programas
e projetos de
Desenvolver Projetos de prevenção
desenvolvimento de
na área da violência e combate ao
competências pessoais e
bullying;
Sociais das crianças, jovens e
Desenvolver projetos de prevenção
famílias

Nº e tipo de
processos
Nº de ações

Nº de ações do
Projeto de Bullying
Nº de ações
Nº de crianças, jovens
e famílias envolvidos

Atualização de
100% dos
processos
ativos; pelo
menos 2 acções
de prevenção

Projeto do
combate ao
Bullying
1 Projeto
desenvolvidos
em parceria

CLAS
CMB
CPCJ

CPCJ

CPCJ
Associação
Sementes de Vida
CMB
CLAS

Finalidade: Famílias Vulneráveis
Objetivo Geral: Promover a melhoria das condições de vida das famílias
Garantir anualmente a avaliação
em instrumentos próprios de pelo
menos 100% das ações de cada
uma das áreas de inserção (no
final da ação ou no momento do
incumprimento)

Acompanhar as ações
contratualizadas no Contrato de
Inserção

Promover o desenvolvimento de
mecanismos e estratégias no
âmbito da intervenção social de
forma concertada e coordenada
entre as entidades locais

Acompanhar as ações definidas no
âmbito do acompanhamento das
famílias integradas na Rede Local de
Intervenção Social (RLIS)

Garantir o funcionamento da
Loja Social

Garantir o atendimento e
encaminhamento das solicitações
apresentadas
Garantir o atendimento e
encaminhamento das solicitações
apresentadas
Conhecer a composição e número de
refeições escolares fornecidas aos
alunos/as de todas as escolas do 1º
ciclo

Promover e divulgar o projeto
“Ótica Solidária”

Garantir que 100% das Escolas
do 1º ciclo disponibilizam a
todas as crianças uma refeição
escolar diária de qualidade

Conhecer a identificação da entidade
certificadora de qualidade e
respetiva avaliação do serviço
prestado através de serviços próprios

Nº de atendimentos

Total de
famílias
beneficiárias

ISS.IP Centro
Distrital
Equipas de
Protocolo
Outros Parceiros
Cáritas
Equipas de
Protocolo
Outros Parceiros

Nº de atendimentos

Total de
famílias
beneficiárias

Nº de clientes

Responder a
80% das
solicitações

Nº de atendimentos
Nº de encaminhamentos

Responder a
100% das
solicitações

CMB

Nº de crianças
abrangidas; nº de
escolas; nº de alunos/as
encarregados/as de
educação
satisfeitos/insatisfeitos;
nº de incumprimentos

90% das
crianças; 100%
das escolas;
satisfação dos
alunos/as e
encarregados/a
s de educação
(DRE); 100% de
refeições com
qualidade

CMB
Agrupamentos
Escolares
Associações de Pais

CMB
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Objetivo Especifico

Medidas

Indicador

Garantir a ação social escolar a
quem cumpre os requisitos aos
alunos do 1º ciclo do ensino
básico

Monitorização anual dos apoios
prestados no âmbito da ação social
escolar

Anualmente
Sensibilizar/Apoiar/Informar/F
ormar a comunidade sobre os
direitos e deveres do
consumidor (SIAC)

Atendimento ao munícipe para
negociação/gestão de conflitos;
Sessões de informação;
Estabelecer parcerias;
Caracterizar o perfil das famílias.

N.º de crianças
beneficiadas; Nº de
pedidos;
Nº/tipologia de apoios
Prestados
N.º de atendimentos;
N.º de sessões de
informação
Nº de parcerias
estabelecidas
Nº de familias

Promover a gestão social e
patrimonial do parque
habitacional da Câmara
Promover a gestão dos pedidos
de apoio a particulares para
recuperação de habitação
Promover a gestão dos pedidos
de habitação
Contrato Local de
Desenvolvimento Social 4G Promover iniciativas de
enfoque territorial dirigidas a
grupos e territórios em risco e
/ ou em situação de exclusão inclusão social dos cidadãos
através de ações a executar em
parceria que permitam
contribuir para o aumento da
empregabilidade, para o
combate das situações críticas
de pobreza, particularmente
infantil, da exclusão social em
territórios vulneráveis, tendo
igualmente especial atenção
na concretização de medidas
que promovam a inclusão ativa
das pessoas com deficiência e
incapacidade

Garantir anualmente 80% das
solicitações efetuadas

Garantir o cumprimento das ações
definidas no Plano de ação para 2019

Grau de execução das
ações previstas.

Meta
100% das
crianças
beneficiadas

Responsáveis
CMB

Responder a
100% das
sinalizações

CMB

Responder
anualmente a
80% de
solicitações
efetuadas

CMB

CLDS 4G
Nº de ações
programadas;
Nº de ações
executadas

Execução das
ações no ano
de 2019
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PEI 5: EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Objetivo Específicos

Ações

Indicadores

Metas

Responsáveis

Finalidade: Emprego e Empregabilidade
Objetivo Geral: Promover o envolvimento do tecido empresarial ao nível da qualificação/ emprego
Sensibilizar o tecido
empresarial para a
integração de formandos/as

Promover a criação de
emprego e empresas

Contrato Local de
Desenvolvimento Social 4G –
área do emprego e
empreendedorismo
Reforçar o acesso à
formação e emprego de
pessoas com deficiência

Realização de contatos
institucionais; debates em
trono do emprego e
empreendedorismo

Nº de ações
realizadas

Garantir um ação
anual

Prestar sessões de
informação profissional/
medidas de apoio ao
empreendedorismo

Nº de sessões

Garantir 100%
das sessões
programadas

Nº de empresas
em incubação

Garantir a
incubação de 1
empresa
anualmente
Garantir o
acompanhamento
a 80% das
solicitações
3 candidatos
imigrantes com
apresentação de
candidaturas

Incubadora Social do Baixo
Alentejo
Gabinete de
Desenvolvimento,
Empreendedorismo e
Inovação Social (GDEI)/ CMB

Nº de
empresários
acompanhados

Prestar informações a 25%
de candidatos/as imigrantes
sobre programas e medidas
de apoio à criação do próprio
emprego
Garantir o cumprimento das
ações definidas no Plano de
ação para 2019

Nº de
atendimentos
Nº de pessoas
abrangidas
Nº de ações
programadas;
Nº de ações
executadas

Promover ações de
formação;
Divulgar informação sobre as
medidas de emprego e
formação existentes

Nº de ações
programadas;

Execução das
ações no ano de
2019
Execução das
ações no ano de
2019

IEFP
CLDS 4G
Incubadora
Social
IEFP
CLDS 4G
Incubadora
Social
Incubadora
Social

CMB

SOLIM

CLDS 4G

IEFP
Balcão de
Inclusão

Finalidade: Formação
Objetivo Geral: Promover uma estratégia concertada na área da formação profissional

Ajustar a oferta formativa às
necessidades do território

Levantamento e
identificação das
necessidades de formação ao
nível das várias áreas de
intervenção
Criação de um plano de
formação anual da Rede
Social

Levantamento
efetuado

Identificação de
necessidades

Plano de
formação

Garantir a
apresentação de
um plano de
formação anual

Núcleo Executivo

Núcleo Executivo
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3. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Plano de monitorização de projeto
Plano de monitorização global

Metodologia:
- Utilização de uma grelha de registo: Ficha de projeto;
- Recolha das fichas de monitorização de atividades para elaboração de relatório de
monitorização / avaliação global.
A responsabilidade da monitorização e avaliação do Plano de Ação é do Núcleo executivo da
Rede Social.
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Ficha de Projeto / Ação

Designação do Projeto/Ação
Entidade promotora
Entidade coordenadora
Entidade executora
Entidades Parceiras
Entidade Financiadora
Orçamento
Descrição do projeto/ação

População alvo/ Nº de
Participantes
Objetivos
Resultados Esperados
Calendarização

Articulação com as áreas de
intervenção estratégicas do CLAS
Situação atual de desenvolvimento do
projeto/ação
Critérios de sustentabilidade
Avaliação

Observações:
___________________________________________________________________________________________
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4. Plano de atividades pontuais e dinâmica da Rede

Atividades Pontuais da responsabilidade do CLAS
Objetivos

Designação da Atividade

Promover iniciativas de enfoque
territorial dirigidas à comunidade
em geral, promovendo a animação
intergeracional

Calendarização/ Local

Baile de Carnaval

Fev.

Pavilhão dos Sabores

Baile da Pinha

2Abril

Parque de Feiras e Exposições

Mastro

Junho

A definir

Semana Sénior

Set./ Out.

A definir

Magusto

Nov.

A definir

Almoço de Natal

Dez.

A definir

Espetáculo de Natal

Dez.

A definir

Participação do CLAS em Atividades promovidas por parceiros
Objetivos

Designação da Atividade

Calendarização/ Local

Semana da Interculturalidade

Abril

Participar em iniciativas de enfoque

Semana da mobilidade

Set.

territorial dirigidas à comunidade em geral

Mês do combate ao Bullying

Out.

Dia Municipal para a Igualdade

Out.

Semana da pessoa com deficiência

Nov.

Saúde Mental

31 Jan

Mulher

28 Fev.

Imigração

28 Março

Emprego

25 Abril

Meio ambiente

30 Maio

Tema a definir

20 Junho

Pobreza

25 Julho

Reclusos

26 Set.

Pessoas sem Lar

31 Out.

Infância

28 Nov.

Habitação

26 Dez.

Participar nos círculos de silêncio
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Calendarização das Reuniões da Rede Social
Mês

Dia

Janeiro

15

Fevereiro

13

Março

13

Abril

12

Maio

14

Junho

12

Setembro

11

Outubro

9

Novembro

13

Dezembro

11

Calendarização das Reuniões do Núcleo Executivo
Mês

Dia

Fevereiro

6

Março

6

Abril

3

Maio

8

Junho

5

Setembro

4

Outubro

2

Novembro

6

Dezembro

4

Paralelamente às reuniões mensais da Rede e com vista à atualização permanente dos instrumentos
de Planeamento Social, pretende-se organizar workshops temáticos, para além dos já descritos no DS e
PDS.
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