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O Município de Sesimbra apresenta uma posição 
geográfica periférica, num segundo anel metro-
politano de valências turísticas e ambientais 
onde as suas dinâmicas populacionais corres-
pondem a 2% da região de Lisboa, com expres-
sivo peso de jovens e idosos e, de elevada taxa 
de variação de génese migratória, em que o 
grupo etário de maior dimensão tem evoluído 
para a anciania, num crescendo de residentes.

Com o projeto CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+ | 
FAMILIA+ pretende-se criar um modelo de inter-
venção assente na participação ativa e colabo-
rativa de vários grupos sociais e organizações 
de proximidade tornando-os participantes e 
agentes responsáveis nas dinâmicas e ativida-
des preventivas da pobreza, nomeadamente a 
infantil, promovendo o crescimento comunitário 
sustentado assente nas premissas da inclusão 
social e da coesão territorial, onde a capacita-
ção dos cidadãos decorre da qualificação das 
suas vivências, da luta contra a pobreza e da 
proteção social, do apoio à gestão da mudança 
e à igualdade de oportunidades.

A Operação «CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+ 
| FAMILIA+» tem por base o Aviso n.º LISBOA-
32-2019-31, para a tipologia de CONTRATOS 
LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL com 
o objetivo temático de promover a inclusão 
social e combater a pobreza e a discriminação. 
Enquadra-se na estratégia 2020, plasmada no 
Portugal 2020, designadamente no POR Lisboa 
2020 em matéria de Abordagem Integrada de 
Desenvolvimento Territorial (AIDT), quanto à 
inclusão ativa de grupos vulneráveis bem como 

Em sentido mais amplo, o projeto pretende des-
mistificar alguns dos preconceitos recorrentes 
na nossa sociedade, relativamente a situações 
de exclusão ou a origens culturais distantes, 
mobilizando instrumentos, reforçando a coor-
denação temática e promovendo parcerias que 
permitam uma mais ampla distribuição de bene-
fícios, de forma a quebrar o ciclo da desigual-
dade, promovendo ações positivas através de 
processos de capacitação familiar e da media-
ção de conflitos sociais como modelo inclusivo 
de mobilização para uma cidadania participada.

e igualmente, no Pacto de Desenvolvimento de 
Coesão Territorial da Área Metropolitana de 
Lisboa (PDCT-AML) particularmente na Priori-
dade Estratégica 5 da Estratégia Integrada de 
Desenvolvimento Territorial (EIDT) que o sus-
tenta, sobretudo no tema relativo à promoção 
da capacitação regional no âmbito da inclusão 
social e no contexto da mobilização concertada 
da rede social existente, numa lógica multidi-
mensional e multinível. 

ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO

INTRODUÇÃO



A estratégia Europa 2020 fixa como uma das 
suas temáticas prioritárias a luta contra a 
pobreza e a exclusão social, reduzindo o número 
de pessoas em risco ou em situação de pobreza 
e abandono, através de intervenções focadas 
nos riscos da discriminação, da privação mate-
rial e da instabilidade do agregado familiar, 
metas transpostas nos objetivos específicos do 
POR Lisboa 2020 quanto à redução da pobreza, 
da exclusão social e do desemprego em territó-
rios urbanos problemáticos, a par da minimiza-
ção dos níveis de exclusão social e económica 
dos imigrantes e das minorias étnicas.
Da região de Lisboa à Península de Setúbal e 
ao concelho de Sesimbra, ainda é evidente na 
atualidade fortes impactos coletivos associa-
dos à pobreza e à desigualdade social, resul-
tado da diminuição dos rendimentos, da perda 
do emprego, de contextos urbanos problemá-
ticos ou do isolamento de grupos vulneráveis 
em situação de privação material. Assim, do 
ponto de vista metodológico, a Operação «CLDS 
4G SESIMBRA | FAMÍLIA+» foca-se na importân-
cia do reforço, criação e melhoria de respostas 
sociais de proximidade, integradas e direciona-
das para um amplo e diversificado público-alvo 
que reside, trabalha ou estuda, no território 
municipal.
As ações a realizar terão em vista o envolvi-
mento de toda a comunidade em ambiência 
com estes públicos, afetando diretamente as 
famílias, as crianças e os jovens, os agregados 
imigrantes, valorizando a sua inclusão ativa no 
contexto populacional, demográfico e societá-
rio, através da sua participação ativa em ativi-
dades que promovem o encontro de saberes 
e a partilha de experiências, convergência de 
fatores ativos de matriz cultural, ambiental e de 
fomento da partilha intergeracional que contri-
buem para a coesão do território humano.

Está prevista a capacitação de todos estes públi-
cos-alvo para a comunicação das distintas áreas 
previstas na operação, a qual será garantida 

através de uma estratégia de comunicação que, 
de forma integradora, contribuirá para a uni-
versalização da informação, para a igualdade 
de oportunidades e para a participação cívica de 
todos os participantes diretamente envolvidos 
e indiretamente associados.
A Operação assenta numa premissa de trabalho 
multidisciplinar desenvolvido por uma equipa 
permanente da Entidade Coordenadora Local de 
Parceria (ECLP), o Centro Comunitário da Quinta 
do Conde com dois técnicos superiores afetos a 
100% e mais dois elementos do quadro da insti-
tuição a tempo parcial. Em parceria encontra-se 
a Entidade Local Executora das Ações (ELEA),a 
Câmara Municipal de Sesimbra, constituída por 
três elementos do seu quadro de pessoal, coor-
denados pela Divisão de Habitação, Ação Social 
e Saúde, disponibilizando estes o tempo ine-
rente às suas funções e, como tal, sem custos 
para o projeto. Para além desta equipa, serão 
estabelecidos contratos de colaboração com 
entidades estratégicas de proximidade e con-
tratados de serviços externos, nomeadamente 
em matéria de aquisições de serviços.
Em termos de acompanhamento à execução 
da Operação, no que respeita à componente de 
informação e divulgação, está desenhada uma 
estratégia que se assume como um impor-
tante instrumento para a sua implementação, 
na medida em que permitirá a divulgação das 
diversas iniciativas que a constituem.

A outra componente considerada prende-se 
com a monitorização e avaliação, atendendo 
à missão e às ações que constituem a Opera-
ção, utilizando os instrumentos participados e 
mais adequados aplicados aos diferentes públi-
cos-alvo, parcerias e iniciativas desenvolvidas, 
mediante a análise de ciclos de objetivos através 
de uma Matriz de Enquadramento Lógico, cujos 
relatórios de evolução traduzem o impacto dos 
indicadores a alcançar e os resultados junto dos 
públicos-alvo, numa perspectiva de avaliação 
ex-post.

METODOLOGIA



Aumentar os níveis de coesão social e mitigar os fatores de desarticulação 
societária nas freguesias do concelho de Sesimbra, dinamizando a altera-
ção através do estimulo e fomento de situações propicias à sua integração 
socioterritorial;

Diferenciar a intervenção nos grupos populacionais que em cada territó-
rio evidenciam fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na 
situação das pessoas tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade;

Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado 
na promoção e execução dos projetos e ações de proximidade através da 
mobilização de atores locais com diferentes sensibilidades;

Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes 
instrumentos de planeamento existentes de dimensão municipal e os agen-
tes locais facilitadores de mudança.

Concelho de Sesimbra:
Freguesia da Quinta do Conde, Freguesia do Castelo 
e Freguesia de Santiago.
Territórios menos favorecidos e ou com situações criticas 
de pobreza.

Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza 
infantil

Na candidatura são propostas as metas a con-
tratualizar, para os indicadores de realização e 
de resultado, as quais servem de ponderadores 
na aferição da relevância do projeto e dos resul-
tados por ele alcançados.

No âmbito do presente Aviso, o indicador de 
Realização considera as atividades previstas a 
realizar e, o indicador de resultado vai focar-se 
no número de ações concluídas do CLDS4G face 
ao número de ações aprovadas em candidatura.

Indicador 
de Realização

Indicador 
de Resutlado

(1) para apuramento do indicador, consideram-se as atividades realiza-
das as que se encontram associadas às ações obrigatórias dos eixos 
de  intervenção CLDS-4G dispostas na Portaria n.º 229/2018, de 14 de 
agosto.

(2) consideram-se as atividades conclídas, as aitividades associadas às 
às ações obrigatórias dos eixos de  intervenção CLDS-4G dispostas na 
Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto, que abrangeram pelo menos 
75% dos destinatários aprovdados em sede de candidatura.

Atividades(1) 

realizadas 
do Programa
CLDS-4G

Atividades(2) 

concluídas 
do Programa
CLDS-4G

N.º

%

Fórmula de Cálculo para apuramento da meta do Indicador de Resultado:

Atividades concluídas do Programa CLDS-4G

Atividades realizadas do Programa CLDS-4G
x 100

INDICADORES UNIDADE

PERFIL|EIXO 2

ÁREA GEOGRÁFICA 
DE INTERVENÇÃO

OBJETIVOS 1

4

2

3



O conceito de trabalhar com famílias deve ser 
bem compreendido e diferenciado dos tradicio-
nais modelos de terapia familiar. Enquanto o pri-
meiro se dá por múltiplas intervenções curtas 
ao longo do tempo, valendo-se das estruturas 
da família, o segundo enquadra intervenções 
intensas por tempo limitado e busca modificar 
o padrão de relacionamento da família (Christie-
-Seely e Talbot, 1984; Wagner e col., 2001).

Trabalhar com famílias exige a incorporação de 
uma estratégia “relacional” (Franco e Mehry, 
1999), fundada na abordagem humanista e 
desenvolvida por meio da compreensão do fun-
cionamento sistémico da família como oikos, o 
espaço familiar.

O trabalho com famílias em situação de vulne-
rabilidade tem um percurso dinâmico em con-
tínua transformação, feito de tentativas, erros 
e aprendizagens, no qual os objetivos mudam 
durante o percurso porque são modificados 
pelos sujeitos acompanhados (Velschan e col., 
2002).

Direcionada prioritariamente, aos agregados familiares de baixos 
rendimentos com crianças: através de processos de qualificação 
das famílias e desenvolvimento de competências dos respetivos 
elementos e de aconselhamento em situação de crise, de (in)for-
mação dos seus direitos de cidadania, igualdade de género e parti-
cipação cívica;

Direcionada para as crianças e jovens, em especial as que perten-
cem a agregados de baixos rendimentos promovendo estilos de 
vida saudáveis e a sua integração na comunidade, nomeadamente 
através da participação destes em ações nos domínios da saúde, do 
desporto, da cultura e da educação para uma cidadania plena;

Direcionada para a mediação dos conflitos familiares com particu-
lar foco nas famílias com crianças, em articulação com as equipas 
que já intervêm no território, partilhando competências para pro-
mover a proteção e a promoção dos direitos das crianças e jovens.

MARCO CONCEPTUAL DO TRABALHO COM FAMÍLIAS

AÇÕES OBRIGATÓRIAS | ESTRATÉGIAS APLICÁVEIS

A.

B.

C.

ECLP 
ELEA
PEP

Legenda:
Entidade Coordenadora Local de Parceria

Entidade Local Executora da Ação

Parcerias Estratégicas de Proximidade

Entidade Aderente FAMÍLIA+



Colocar o foco na prevenção, assim como, na diminuição da pobreza 
infantil e da exclusão social;

Promover o bem-estar das crianças e prevenir que estas e as suas 
famílias caiam na pobreza e na exclusão social;

Assegurar que qualquer estratégia permanece centrada na criança 
o que coloca a ênfase no seu desenvolvimento, participação e capa-
citação;

Consolidar uma abordagem de desenvolvimento da comunidade: 
isto significa promover a participação e a capacitação das crianças 
e famílias.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS À CANDIDATURA

1

2

3

4

A ainda circunjacente recessão económica e financeira, 
as incertezas políticas e sociais que daí advieram no nosso 
quotidiano e os mais recentes fatores de pandemia que nos 
confinam ao isolamento, suscitam uma funesta esfera que 
irá, muito provavelmente, arrastar as famílias para maiores 
dificuldades e carências – até mesmo aquelas que nunca 
antes estiverem em risco de pobreza. As recessões econó-
micas que advêm da atual, como uma contínua, crise, irão 
acentuar a pobreza infantil e a exclusão social no Concelho 
de Sesimbra, aumentando a vulnerabilidade das famílias 
com crianças. Esta ambiência, qual epicentro, replica ondas 
negativas com um forte impacto emocional nas crianças e 
suas famílias, podendo estas ter dificuldades em adaptar-se 
à sua nova condição e às mudanças que tal acarreta no seu 
quotidiano.
Nesta reformulação da Operação CLDS 4G SESIMBRA | 
FAMÍLIA+ | FAMILIA+, tendo por base as solicitações e escla-
recimentos no âmbito da análise desta candidatura e perante 
esta nova realidade, seguimos uma estratégia abrangente, 
multidimensional e integrada, como um novo olhar ao 
contexto familiar por forma a prevenir e combater a pobreza 
infantil e promover o seu bem-estar no seio da sua estrutura 
familiar de referência, dirigindo-se a todos os aspetos do 
bem-estar das crianças de forma coordenada e holística.
Para tal, a visão proposta numa abrangência paritária de 
ação, decorrente das metas previstas na Operação, como um 
todo, pretende:

COVID - 19



AS FAMÍLIAS COMO AGENTES DE MUDANÇA PARTICIPADA

PLANO DE AÇÃO

Pais e mães, famílias, cuidadores significativos, crianças e jovens, com o apoio da 
rede de organizações de proximidade no Concelho.

O que precisa ser feito, na perspetiva dos pais: 
Identificar as necessidades percecionadas, problemas sentidos, centros de inte-
resses e oportunidades de melhoria nas vidas das famílias; 
Identificar os fatores causais ou determinantes, fatores condicionantes e fatores 
de risco; 
Identificarnovos recursos e meios de ação de proximidade; 
Atendendo a situação atual da pandemia COVID - 19 estabelecer novas estraté-
gias colaborativas de ação e reforçar a partilha de informação; 
Promover a participação das criançase famílias na mudança.

Atingir 10% das ações e destinatários em 2020; 40% das ações e destinatários 
em 2021; 40% das ações e destinatários em 2022 e 10% em 2023.

Envolver 80% dos destinatários que diretamente se relacionam com a proble-
mática do Eixo 2, no compromisso de soluções colaborativas em rede. Produzir 
informação sistematizada que permita desenhar intervenções colaborativas e 
eficazes, aumentando em 20 % o conhecimento disponível sobre as interven-
ções no território. Desenhar intervenções colaborativas e eficazes, através da 
produção sistematizada de informação que permita aumentar em 20 % o conhe-
cimento disponível sobre as intervenções no território.

N.º de reuniões/encontros efetuadas, n.º de participantes efetivos em cada ter-
ritório, n.º de ideias e sugestões identificadas e descritas, n.º de organizações de 
proximidade envolvidas, n.º de instrumentos de recolha de informação e sistema-
tização da participação das famílias, n.º de publicações de monitorização e feed-
back da intervenção participada e o seu impacto na mudança comportamental.

Folhas de registo de reuniões, fotografias, documentos efetuados de feedback 
da participação e propostas sugeridas.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

RESULTADOS 
ESPERADOS

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO

AÇÕES
PARTICIPANTES

AS FAMÍLIAS
COMO AGENTES
DE MUDANÇA
PARTICIPADA

6

3

6

12

12

ECLP53
240

53

Fóruns locais participativos em torno do diagnostico atual por 
freguesia, com os diferentes públicos-alvo definidos no projeto;

Encontros com as famílias de diferentes etnias e proveniências;

Reuniões temáticas em torno dos aspetos educativos e dos tempos 
livres e seus desafios no seio familiar;

Encontros de avaliação e monitorização participada por parte dos 
grupos alvo do projeto;

Ações de feedback da intervenção no território e seus impactos no 
seio das famílias alvo do projeto;

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE 2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023



Ações participadas pelos públicos alvos de disseminação de boas 
práticas do projeto junto dos órgãos de comunicação social;

Visitas a projetos e boas práticas fora do concelho, efetuadas pelos 
técnicos e por elementos dos diferentes públicos alvo da intervenção 
do projeto;

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estes espaços de referência e proximidade com as famílias alvo da intervenção, 
serão espaços espalhados pelas diferentes freguesias do concelho de Sesimbra, 
servirão numa fase inicial de lançamento, divulgação e apresentação da inter-
venção no território, e terão como principal função acolher as famílias e os dife-
rentes públicos-alvo do projeto na realização das diferentes ações e atividades 
programadas ao longo da intervenção, nomeadamente oferecendo serviços gra-
tuitos para o publico alvo do projeto, na capacitação, aconselhamento, avaliação 
e/ou encaminhamento, onde de forma periódica/regular se desenvolverão ações 
lúdicas e culturais descritas nos pontos (5 e 6), criando hábitos de pertença e 
referências próximas das populações alvo.

ESCLARECIMENTO
ADICIONAL

AS FAMÍLIAS
COMO AGENTES
DE MUDANÇA
PARTICIPADA

ATIVIDADE #  BREVE DESCRIÇÃO AÇÕES | TRIMESTRE
12

2



PROMOVER ESPAÇOS FÍSICOS DE REFERÊNCIA PARA 
A PREVENÇÃO DE RISCOS FAMILIARES 

PLANO DE AÇÃO

Pais e mães, famílias com crianças e/ou jovens, pessoas significativas cuidadoras 
de crianças, outros.

Implementar um Espaço FAMÍLIA+ (Loja Mercado Municipal da QC); Promover 
Espaços de Proximidade para Atividades Periódicas (diferentes locais pelo con-
celho); Implementar Espaços de Atendimento e Informação de Proximidade (um 
por freguesia/JF); Disponibilizar um Espaço Móvel FAMÍLIA+ (viatura dedicada às 
atividades de itinerância no âmbito do CLDS4GSESIMBRA, com o propósito de 
apoiar de forma próxima as famílias com crianças e jovens, promovendo a paren-
talidade responsável e afectiva, prevenir situações de risco mediante o desenvol-
vimento de competências, individuais e sociais dos diferentes atores das famílias 
com crianças e adolescentes. Promover a articulação entre respostas existentes, 
fazendo a ponte entre a intervenção no terreno (proximidade) e os serviços dis-
ponibilizados pelas diferentes entidades.

Em 2020 apoiar 10% dos destinatários e realizar 15% das ações; em 2021 reali-
zar 40% das ações e apoiar 40% dos destinatários; em 2022 realizar 30% das 
ações e apoiar 35% dos destinatários, em 2023 apoiar 15% dos destinatários e 
realizar 15% das ações.

Desenvolver hábitos de participação e de pertença destes espaços pelos diferen-
tes públicos-alvo do projeto, através do desenvolvimento de diversas atividades 
de proximidade em pelo menos 10 espaços. Promover a acessibilidade do acon-
selhamento especializado em 50% dos destinatários com a realização de atendi-
mentos de proximidade evitando situações de risco e isolamento.

N.º de espaços implementados por freguesia, n.º de ações desenvolvidas nesses 
espaços, n.º de utentes que procuram e/ou frequentam os espaços, n.º de aten-
dimentos e encaminhamentos, n.º grupos de auto-ajuda; tipologias de risco aten-
didas.

Fichas de registo, monitorização CLDS4GSESIMBRA, registos fotográficos.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO

AÇÕES
PARTICIPANTES

PROMOVER 
ESPAÇOS FÍSICOS 
DE REFERÊNCIA 
PARA A 
PREVENÇÃO 
DE RISCOS 
FAMILIARES 

ATIVIDADE

ECLP130
440

130

Lançamento do projeto junto da comunidade inaugurando 
os espaços de referência FAMÍLIA+;

Lançamento dos Espaços de Atendimento e Informação 
de Proximidade em cada uma das freguesias;

Instalar uma rede de espaços de proximidade para atividades 
periódicas no âmbito da intervenção de proximidade;

“Famílias com Pinta” Apoio e reforço de competências individuais 
ou grupais (grupos de auto-ajuda) que permitam diminuir situações 
de risco associados: O impacto do Divórcio na criança; Famílias mono-
-parentais; Famílias misturadas, Novos prestadores de cuidados,
 Questões de Género e sua aceitação familiar, ausência de afetividade, 
conflito geracional;

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE
1

3

6

30



“SOS FAMÍLIA+” Aconselhamento em situação de crise, apoiar na 
mediação de conflitos familiares em articulação e complementari-
dade com as equipas de primeira linha e que intervêm com as famí-
lias e suas crianças.

“Ouvir para ajudar” Atendimentos e encaminhamentos de proximi-
dade, apoio ao desenvolvimento de competências na “Crise Familiar” 
(individual, parental e familiar) famílias com crianças em situação 
vulnerável Espaços FAMÍLIA+

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estes espaços de referência e proximidade com as famílias alvo da intervenção, 
serão espaços espalhados pelas diferentes freguesias do concelho de Sesimbra, 
servirão numa fase inicial de lançamento, divulgação e apresentação da inter-
venção no território, e terão como principal função acolher as famílias e os dife-
rentes públicos-alvo do projeto na realização das diferentes ações e atividades 
programadas ao longo da intervenção, nomeadamente oferecendo serviços gra-
tuitos para o publico alvo do projeto, na capacitação, aconselhamento, avaliação 
e/ou encaminhamento, onde de forma periódica/regular se desenvolverão ações 
lúdicas e culturais descritas nos pontos (5 e 6), criando hábitos de pertença e 
referências próximas das populações alvo.
Pretende-se fazer atendimentos em complementaridade com os serviços insti-
tucionais que não estão próximos e muitas vezes com horários rígidos, pouco 
adequados às necessidades e realidade deste público-alvo, assim queremos ir ao 
encontro da natureza multidimensional da vida das Famílias e a importância das 
suas relações, colocando o enfoque nas necessidades específicas das crianças 
aqui e agora, assim como uma melhoria da situação das suas famílias e comuni-
dades onde vivem. Usar os espaços Família+ de proximidade para prestação de 
serviços gratuitos, tais como: informação, apoio emocional e físico, aconselha-
mento e orientação, promover o contacto social e estimular a autonomia, sina-
lização precoce e encaminhamento das famílias que necessitam de apoio mais 
específico em estreita articulação com as entidades que prestam esse tipo de 
serviços no território. 
As crianças que enfrentam risco de pobreza são também aquelas que vivem 
em famílias monoparentais, esta atividade pretende dar uma especial atenção 
às famílias monoparentais, nomeadamente através do aconselhamento psicoló-
gico, fenómeno bastante crescente numa das freguesias, afetando em especial 
as mulheres. Esta atividade irá promover o desenvolvimento e a capacitação pes-
soal, apoiar a resiliência em situações de crise, garantir respostas personalizadas 
e flexíveis, respondendo a necessidades particulares, sensíveis às necessidades 
das crianças e famílias colocando as necessidades da criança e dos pais no centro 
de tudo o que fazem. Esta atividade pretendente ainda intervir preventivamente 
nas futuras gerações familiares em vias de constituição por jovens cujo os per-
cursos se revelam em situação de risco.
Esta intervenção visa contribuir para colocar o apoio às famílias no centro da 
política municipal, para lutar contra a pobreza infantil, pois permitirá ter muito 
de perto um barómetro da situação territorial nomeadamente nas zonas mais 
deprimidas, onde este tipo de atendimento não chega e não existe, dar aos  pais e 
mães, geralmente responsáveis pelo bem-estar dos filhos, e que são apontados 
como a causa do problema e, frequentemente, o alvo das principais medidas polí-
ticas, isto é, abordagens de ativação limitadas, mas raramente lhes são dados os 
meios adequados; permitir que sejam consultados ou acompanhados de modo a 
encontrar soluções positivas para si e para os seus filhos. Eles sabem quais são 
as suas necessidades e, se apoiados correctamente, são parte importante da 
solução.

ESCLARECIMENTO
ADICIONAL

PROMOVER 
ESPAÇOS FÍSICOS 
DE REFERÊNCIA 
PARA A 
PREVENÇÃO 
DE RISCOS 
FAMILIARES 

ATIVIDADE #  BREVE DESCRIÇÃO AÇÕES | TRIMESTRE
30

60



DESENVOLVER REDES DE PROXIMIDADE FAMÍLIA+

PLANO DE AÇÃO

Famílias, crianças e jovens, com o apoio de organizações de base local.

Desenhar e implementar o programa FAMÍLIA+ Aderentes (atividades sociais/
culturais/produtos ou serviços de proximidade e itinerância); 
Apoiar a implementação de serviços de base familiar (lowcost – cabeleireiro 
social, desporto social, lavandaria social, mercearia social, obras em casa, etc.) 
e identificar os parceiros estratégicos de proximidade (rádios, clubes e associa-
ções, empresas de serviços).

Desenvolver 5% da rede em 2020; 40% em 2021; 35% em 2022 e 20% em 
2023.

Desenvolver no mínimo 10 novos produtos ou serviços que beneficiem as famílias 
de baixo rendimento, promover no mínimo 20 contratos de parceria colaborativa 
com entidades locais que promovam serviços e/ou produtos destinados às famí-
lias.

N.º de contratos FAMÍLIA+ Aderentes, n.º de contratos de parceria estratégica 
de proximidade, n.º de novos produtos e serviços criados, n.º de utentes diretos 
que utilizam e beneficiam dos serviços e produtos, n.º de seguidores/utilizadores.

Contratos assinados, serviços disponibilizados, fotografias, monitorização CLDS 
4G SESIMBRA | FAMÍLIA+ | FAMÍLIA+, autocolantes FAMÍLIA+ Aderentes distribuí-
dos e fixados, interações nas redes sociais.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO

AÇÕES
PARTICIPANTES

DESENVOLVER
REDES DE 
PROXIMIDADE
FAMÍLIA+

ECLP3
100

3

Lançamento do programa FAMÍLIA+ Aderentes com respetiva 
identificação das entidades, dos serviços e produtos disponíveis;

Desenvolvimento de redes sociais e estratégias de comunicação 
(Facebook e Instagram) complementares às redes físicas de 
proximidade; 

Promoção da rede de parceiros estratégicos de proximidade de 
cobertura concelhia para o envolvimento e participação sociocultural 
das famílias em diversas atividades.

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE
1

1

1



INFORMAR E PROMOVER SOBRE DIREITOS E OPORTUNIDADES

PLANO DE AÇÃO

Famílias, crianças, jovens e idosos, em estreita articulação com organizações de 
base local.

Promover a informação de forma interativa e permanente sobre Direitos das 
Crianças; 
Família e Cidadania, conciliação da vida profissional e familiar; 
Igualdade de género e coeducação; 
Prevenção da violência doméstica e no namoro; 
Direito a brincar (com e em Família).

Realização de ações com 5% dos destinatários em 2020; realização de ações 
com 40% dos destinatários em 2021; realização de ações com 40% dos destina-
tários em 2022 e realização de ações com 15% dos destinatários em 2023.

Envolver no mínimo 8 jovens desfavorecidos na produção de conteúdos do canal 
on line,   realização em itinerância no território e de forma participada as 39 ações 
de informação e promoção com os diferentes tópicos em 100% dos destinatá-
rios, 5% da população do concelho.

N.º de participantes, n.º de ações realizadas, n.º de eventos públicos participados, 
nº de produções efectuadas pelos participantes.

Fichas de registo, monitorização CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+, registos foto-
gráficos, registos on-line.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO

INFORMAR
E PROMOVER
SOBRE 
DIREITOS E 
OPORTUNIDADES

CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+ FAMÍLIA+ (roadshow) Feira Festa 
Quinta do Conde | Festas das Chagas | Festas de Alfarim, promovendo 
os direitos e oportunidades das crianças e famílias, nomeadamente 
através da participação cívica e feedback à comunidade do programa 
FAMÍLIA+;

Sessões de informação e reflexão públicas através de diferentes 
formatos, conferencia, seminário ou encontros sobre as temáticas 
definidas;

Criação de um canal Online FAMÍLIA+ e rúbricas em podcast 
(Oralidades) com testemunhos, dicas, partilha de boas práticas, 
atualizações permanentes (semanais);

Ações de envolvimento motivacional e promoção da autoestima. 
Orientadoras de novas oportunidades, com jovens desfavorecidos 
(futuros pais e mães);

Desenho e produção participado do Passaporte SESIMBRA FAMILIA+ 
Oportunidades para desenvolverem atividades em Família em dife-
rentes áreas no concelho de Sesimbra.

Dia “Famílias em Festa” evento anual de celebração e envolvimento 
comunitário. Experiencias partilhadas.

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AÇÕES
PARTICIPANTES

ECLP PEP39
1500

3 4
Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE
10

18

1

6

1

3



Existe na realidade alguma informação relevante, mas setorializada, dispersa 
pelos serviços da autarquia, entidades e comissões, sendo de difícil acesso e sis-
tematização, há uma necessidade de a tornar coerente, atualizada, intuitiva e per-
cetível para quem mais necessita aceder à mesma (famílias em vulnerabilidade).

Pretendemos assim, com esta intervenção criar mecanismos que permitam esse 
acesso, esta descoberta junto das famílias e suas crianças. Desenvolver hábitos 
e capacidade de decisão através da acessibilidade de informação e participação, 
que até ao momento pelos diferentes constrangimentos enumerados, não lhes 
tem sido possível.

Foi ainda detectado que existe uma faixa etária de adolescentes para os quais 
não existe qualquer tipo de intervenção, ao findar a escolaridade obrigatório e 
ao entrar na fase de constituir novas famílias, com os quais é urgente intervir 
através do envolvimento motivacional, promoção da autoestima e orientador de 
novas oportunidades, de forma a contrariar o ciclo de vulnerabilidade e prevenir 
a constituição de novos ciclos familiares precoces e desfavorecidos. A ligação 
entre a pobreza familiar e a pobreza infantil indica que frequentemente a pobreza 
é transmitida de geração em geração, padrão designado “ciclo intergeracional da 
pobreza e desigualdade”.

Apostando no “Dia da Família”, no sentido de criar uma coesão territorial e inter-
venção holística em todo o território, (Concelho de Sesimbra em três freguesias 
culturalmente e socialmente muito distintas e geograficamente diferentes). Será 
assim criado um evento anual de celebração conjunta, a operacionalização deste 
dia será com o apoio das autarquias locais e todos os agentes e rede de proximi-
dade no âmbito da intervenção CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+ e, será montado 
num dos parques urbanos de cada freguesia durante um dia em forma de festival 
da Família..

ESCLARECIMENTO
ADICIONAL



CAPACITAR E PROMOVER AS COMPETÊNCIAS PARENTAIS

PLANO DE AÇÃO

Indivíduos – Pais e mães, jovens, idosos, imigrantes, que façam parte de famílias 
ou seja pessoas significativas e cuidadoras de crianças (as famílias como agentes 
capacitados e facilitadores de inclusão).

Capacitar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade transformando-as 
em agentes facilitadores de mudança comportamental e inclusão social,visando 
aumentar o conhecimento sobre os apoios/respostas sociais disponíveis e mais 
adequadas à sua situação, incluir as famílias em práticas partilhadas de aprendi-
zagem e troca de experiências;
Assegurar a melhoria das estruturas familiares promovendo a autonomia e rela-
ções vinculativas mais afetivas,facultar ferramentas para a criação de melhorias 
ao nível do bem-estar familiar/parental;
Sensibilizar para a harmonia no contexto familiar;
Promover o convívio e interação entre os diferentes cuidadores, partilhando 
ideias e experiências; 
Sensibilizar para a importância do diálogo em casa;
Promover atividades práticas que desenvolvam a capacidade de reflexão.

Em 2020 realizar 6 sessões e atingir 10% dos destinatários; em 2021 realizar 15 
sessões e atingir 40% dos destinatários; em 2022 realizar 15 sessões e atingir 
40% dos destinatários e 10% e mínimo de 2 sessões em 2023.

A capacitação das famílias mais vulneráveis do território através da sua adesão 
e participação nas diferentes ações de promoção e desenvolvimento de compe-
tências pessoais, sociais e parentais. Aumento em 80% a oferta de capacitação 
familiar no Concelho de Sesimbra.

N.º de sessões realizadas em cada freguesia, n.º de participantes, n.º de temáti-
cas abrangidas e propostas pelos destinatários. 

Fichas de registo de presença, registos fotográficos, planos de sessão, fichas de 
avaliação.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO



AÇÕES
PARTICIPANTES

CAPACITAR
E PROMEVER AS 
COMPETÊNCIAS
PARENTAIS

ELEA ECLP PEP48
820

28 22 2

Fóruns de Boas Práticas - Promoção de Workshops e partilha de 
experiências de capacitação em temáticas escolhidas e identificadas 
pelas famílias e publico alvo do projeto;

Ciclos de Conversas informais: sobre educação e desenvolvimento 
das crianças e dos jovens na rede comunitária (Comunicação Pais 
filhos, A família e as alterações climáticas, Família e a comunidade, 
Família - educar para as emoções e afetos, Família - regras e limites, 
Prevenção, vigilância - A relação entre a saúde e a pobreza;

Programa de Capacitação em (Estágios do ciclo de vida da Famí-
lia, Capacitação em (Estágios do ciclo de vida da Família, Gestão da 
economia familiar, Alimentação saudável e económica, Atividades 
e rotinas domésticas, Valorização dos Avós Cuidadores, Inovação 
e empreendedorismo familiar, Educação para a Saúde nas rotinas 
familiares, A reciclagem com objetivo de rentabilizar recursos no 
seio familiar;

Workshops de Horticultura de Subsistência Familiar – saber esco-
lher|saber fazer (pais e filhos);

Workshops “Somos o que comemos” e visita ao mercado municipal 
com acompanhamento nutricionista;

Descobrir as aves da lagoa pequena em família, visita guiada por um 
ornitólogo (promoção de competências em meio natural com Pais e 
filhos);

Práticas Náuticas em Família Centro Náutico Municipal da Lagoa da 
Albufeira (Desenvolvimento de competências em meio aquático para  
Pais e filhos);

Biblioterapia: ler para a inclusão. Capacitar pais, mães e pessoas sig-
nificativas cuidadoras de crianças com uma ferramenta de empode-
ramento coletivo.

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE
9

13

15

2

2

3

3

1



Pretende-se com esta atividade desenvolver um conjunto de ações práticas e 
vivenciais, recorrendo aos recursos instalados nas parcerias estratégicas de 
proximidade com boas práticas identificadas, adaptando-as através da integra-
ção da equipa do CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+, a um contexto que:

1.Promova a capacitação e a autoconfiança nas progenitoras (desenvolver e 
reforçar competências individuais e parentais);

2. Aumente a autoestima familiar (desenvolver e reforçar competências indivi-
duais);

3. Permita avaliar a perceção dos estilos parentais (perspetiva dos progenitores 
e dos filhos);

4. Aumente a disponibilidade afetiva e física dos progenitores (suporte afetivo);

5. Ajude a gerir positivamente os conflitos (stress do quotidiano);

6. Utilize práticas educativas adequadas (para orientação do comportamento dos 
filhos);

7. Aumente níveis de motivação e satisfação pessoal.

Assim, podemos afirmar que ações como a de “Horticultura de Subsistência 
Familiar”,“Descobrir as aves da lagoa pequena em família” ou “Práticas Náuticas 
em Família Centro Náutico Municipal da lagoa da Albufeira”, são exemplos de 
boas práticas no território que serão redesenhadas tendo em conta os objeti-
vos anteriormente descritos. Estas ações não existiam no território, para este 
publico alvo, nem com esta função capacitante. Pretendemos com isso utilizar 
um recurso existente dotando-o de um novo significado e uma nova acessibili-
dade.

Foi tido em conta quando se desenhou o programa de capacitação em estágios 
do ciclo de vida que os públicos não se sobrepõem, nesta intervenção iremos 
privilegiar novamente uma boa prática identificada, dando-lhe um novo signi-
ficado desde logo pela sua acessibilidade e proximidade do público-alvo, mais 
desfavorecido e que não se encontra abrangido por qualquer outra intervenção. 
Os workshops de capacitação para empoderamento das famílias em diversas 
ferramentas, como exemplo: relaxamento com crianças em família;   coeducação 
e equidade de oportunidades no seio familiar, entre outras programadas após a 
auscultação dos intervenientes do projeto, assim como as de reciclagem com 
objetivo de rentabilizar recursos e as práticas náuticas, são ações em estreita 
colaboração com as PEP (Parcerias Estratégicas de Proximidade), que possuindo 
os equipamentos e instalações poderão em conjunto com a equipa de CLDS dese-
nhar uma intervenção capacitante e direcionada para este publico alvo, dado 
que as ações que desenvolvem atualmente não tem essa abordagem nem essa 
dimensão, no entanto demonstram ter um bom acolhimento e potencial transfor-
mador quer para o público-alvo do projeto, quer para a futura sustentabilidade 
destas ações, após CLDS, pois passarão a estar ancoradas nestas organizações 
de proximidade, que poderão continuar a desenvolver e a envolver estas e outras 
famílias. As são desenvolvidas nos diferentes territórios de intervenção (as três 
Freguesias do Concelho de Sesimbra).

ESCLARECIMENTO
ADICIONAL



PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E CAPACITAR CRIANÇAS E JOVENS

PLANO DE AÇÃO

Crianças, jovens e famílias com crianças.

Promover a participação em atividades ao ar livre de carácter desportivo e cultu-
ral diferenciadas (Escalada desportiva, futebol de praia, yoga, vela, percursos 
pedestres e rotas culturais identitárias), em especial direcionadas para popula-
ções menos favorecidas e com menores oportunidades.

Em 2020 promoção da participação de 5% das ações e 5% dos destinatários; 
em 2021 de 40% das ações e de 50% dos destinatários; em 2022 de 40% das 
ações e de 35% dos destinatários; em 2023 promoção da participação de 15% 
das ações e 10% dos destinatários.

A integração social em ações promotoras de estilos de vida saudável e de novas 
oportunidades/experiências junto das crianças mais desfavorecidas e com menos 
oportunidades, aumentando em 30% a oferta total existente no concelho.

N.º de atividades realizadas em cada freguesia, n.º de participantes, tipologia das 
atividades, n.º de N.º de ações realizadas, n.º de participantes, tipologia das ações, 
n.º de organizações envolvidas.

Fichas de registo, monitorização CLDS 4G SESIMBRA | FAMÍLIA+, registos foto-
gráficos.

             

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO

AÇÕES
PARTICIPANTES

PROMOVER A 
PARTICIPAÇÃO 
E CAPACITAR 
CRIANÇAS E 
JOVENS

ELEA ECLP PEP241
2000

65 27 109

FAMÍLIA+ AR LIVRE Promoção e incentivo à prática desportiva e ao 
contacto com a natureza e ar livre de crianças e jovens e suas famí-
lias, em colaboração com uma rede de Parceiros locais de Proximi-
dade;

“Mãe Serra” dinamização de Percursos Pedestres na natureza (Pais 
e Filhos | Famílias);

Percursos Interpretativos Corredor Ecológico da Quinta do Conde 
para crianças e jovens e suas famílias.;

EcoFérias Familiares no PEV (filhos, pais e avós ou pessoa significa-
tiva). Promoção e inclusão dos tempos livres em contextos de natu-
reza;

Horticultura de Palmo e Meio para crianças e suas Famílias, nas 
Hortas Solidárias da Quinta do Conde.

Visitas pelo Património para Famílias - Visa dar a conhecer o Patrimó-
nio não óbvio e desta forma reforçar os laços de identidade entre o 
território e a comunidade. Estas atividades são especialmente dese-
nhadas para as novas famílias residentes do concelho, nomeada-
mente migrantes e famílias com menores recursos;

Eco Bibliotecas de Jardim, Dinamização de espaços de referência de 
animação, educação pela leitura em contacto e descoberta da natu-
reza, onde as crianças e suas famílias podem desenvolver diferentes 
atividades lúdico pedagógicas (P. Augusto Pólvora) (Espaço o Quin-
tal);

2020 20222021 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Início: 01-09-2020  Fim: 31-08-2023

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE
45

9

9

9

3

6

6



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PROMOVER A 
PARTICIPAÇÃO 
E CAPACITAR 
CRIANÇAS E 
JOVENS

“Férias Jovens Inclusivas” + participação gratuita a 60 crianças e ado-
lescentes integradas em famílias em situação vulnerável/risco e/ou 
com poucas oportunidades.

Prática semanal de Vela, Canoagem e Peddal no Centro Náutico Muni-
cipal da lagoa da Albufeira e Oficinas de náutica de recreio e recupe-
ração de embarcações com crianças e jovens. 

Biblioteca da família. “Aqui brincamos todos” Sesimbra | Semanal;

“Aprende e Faz” Oficinas para toda a Família são oficinas práticas 
de capacitação familiar onde se promove a aprendizagem e o saber 
fazer entre filhos e pais, avós e netos, crianças e pessoas significa-
tivas.

Momentos com Histórias itinerante para crianças e suas famílias: 
Lagoa da Albufeira, Alfarim, Sampaio, Sesimbra e Jardim Sophia de 
Mello Breyner Anderson;

Laboratórios de Arte Urbana, Espaços Vivenciais lúdico-pedagógicos 
permitem apoiar todas as crianças, famílias e comunidade em que 
estão inseridos, de uma forma mais próxima, promovendo a opor-
tunidade de brincar, desenvolver competências pessoais e sociais e 
vinculo dos cuidadores;

Famílias Criativas - dinamizar um centro de documentação especia-
lizado nas temáticas da Família, desenvolver um projeto piloto entre 
pais filhos e artistas locais na criação, produção e publicação de um 
livro infantil e consequente dinamização, e apresentação comunitária. 

Teatro de Integração Pela Arte. Criação de um trabalho regular 
semanal com as crianças de famílias mais vulneráveis, como espa-
ços de formação não formal, desenvolvendo um projeto alargado 
que envolva os pais e, onde será apresentado anualmente uma peça 
de teatro à comunidade, tendo por base as aprendizagens e compe-
tências adquiridas nos diferentes domínios artísticos.

2020 20222021 2023

Algumas das ações aqui apresentadas estão ancoradas em projetos já desenvol-
vidos com sucesso e, são boas práticas no terreno, no entanto as mesmas não 
estão pensadas e não incluem o publico alvo do projeto, por diferentes razões 
muitas das quais já referidas anteriormente. Nelas incluem-se “Horticultura de 
Palmo e Meio”, projeto piloto desenvolvido por uma ONG local em parceria com 
a CMS em meio escolar. Pretende-se agora em conjunto redesenhar uma meto-
dologia para as ações em meio famíliar, que permita também melhorar a comu-
nicação na família (reduzir hostilidade e agressividade verbal e aumente a comu-
nicação de afetos); fazer com que as relações dos pais funcionem, apoiando-os e 
envolvendo-os nas atividades das crianças, melhorando as condições para uma 
agricultura familiar de proximidade e consequente valorização dos vegetais na 
alimentação destas famílias.

Muitos dos recursos que numa análise externa, parecem existir, na sua grande 
maioria não se encontram acessíveis a este público-alvo, porque tem sempre um 
custo associado, ou porque se desenvolvem em locais para os quais não existe 
fácil acessibilidade, tornando o acesso dispendioso a esses recursos, faz com que 
as crianças e as suas famílias que vivem com rendimentos baixos tenham mais 
probabilidades de serem excluídas de participar e como tal, a não ter as mesmas 
oportunidades para se desenvolver e participar em pé de igualdade.

ESCLARECIMENTO
ADICIONAL

ATIVIDADE #  AÇÕES BREVE DESCRIÇÃO | TRIMESTRE 45

3

20

30

9

30

24

6

40



As visitas pelo património, participar em programas de férias organizados, 
prática de vela, canoagem e peddal, são alguns dos exemplo de atividades que 
existindo no território, não se tornam acessíveis às crianças de zonas periféri-
cas, crianças filhos de migrantes, etnia cigana ou comunidades isoladas. Para 
que essa participação aconteça será necessário um trabalho de proximidade 
entre equipa do CLDS, técnicos das PEP e as famílias, trabalhando na constru-
ção de uma relação de confiança entre diferentes serviços, os pais e crianças, 
com o propósito de melhorar o bem-estar da família, acreditamos que estas 
ações de integração comunitária e de ar livre são uma boa forma de promo-
ver o bem-estar, evitar a pobreza e a estigmatização e exclusão de algumas 
crianças.

As crianças têm o direito de ser ouvidas e de participar nas decisões que as 
afetam, a participação é um elemento chave na construção da autoconfiança 
e autoestima da criança e, consequentemente, para o seu desenvolvimento 
global. Neste contexto acreditamos que possibilitar o acesso em locais próxi-
mos destas comunidades, em espaços naturais, será significante para se 
poder desenvolver este trabalho, assim propomos aproveitar a experiencia 
existente e ampliar para outros espaços descentralizados dos aglomerados 
populacionais e promover uma nova Eco Biblioteca de Jardim, totalmente dedi-
cada às famílias, assim como renovar um projeto antigo que sem meios deixou 
de estar operacional, tendo sido uma boa prática pretende-se dar uma nova 
vida e faze-lo chegar mais próximo das famílias mais veneráveis (Biblioteca da 
família Aqui brincamos todos Sesimbra).

Com “Famílias Criativas”, pretendemos desenvolver um projeto piloto entre 
pais, filhos e artistas locais na criação, produção e publicação de um livro 
infantil, consequente dinamização e apresentação à comunidade. Dinamizar 
um centro de documentação partilhado  e especializado nas temáticas da 
Família e suas múltiplas competências, é totalmente pertinente, desde logo 
por não existir no concelho nada desta natureza, depois porque se as crianças 
e as suas famílias estiverem ativamente envolvidas no desenvolvimento cria-
tivo de produtos culturais permitirá dar voz, a quem conhece as dificuldades e 
que faz parte da solução. Todas estas ações associadas ao livro e à leitura, e 
à produção cultural estão em articulação com diferentes serviços no sentido 
de permitir o seu desenvolvimento e continuidade, após o término desta inter-
venção. 

ESCLARECIMENTO
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Aumentar os níveis de coesão social e mitigar os fatores de desarticulação societária 
nas freguesias do concelho de Sesimbra, dinamizando a alteração através do estimulo 
e fomento de situações propicias à sua integração socioterritorial;

Diferenciar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam 
fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo 
em conta os seus fatores de vulnerabilidade;

Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado na promoção 
e execução dos projetos e ações de proximidade através da mobilização de atores locais 
com diferentes sensibilidades;

Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos 
de planeamento existentes de dimensão municipal e os agentes locais facilitadores 
de mudança.

OBJETIVOS

Famílias com filhos que  evidenciem fragilidades e  fatores de vulnerabilidade;
Famílias, Crianças e Jovens;
Residentes no Concelho de Sesimbra.
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Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil

DESTINATÁRIOS COORDENADORA | VANDA ROBALO
Mestrado Integrado em Psicologia Clínica

TÉCNICA | ANA ELIAS
Mestrado Integrado em Psicologia Educacional

ELEA | PAULO PIRES
Mestre em Psicologia Social e das Organizações

1.

AÇOES OBRIGATÓRIAS
ESTRATÉGIAS APLICÁVEIS

Direcionada prioritariamente, aos agregados familiares de baixos rendimentos com crianças: 
através de processos de qualificação das famílias e desenvolvimento de competências dos 
respetivos elementos e de aconselhamento em situação de crise, de (in)formação dos seus 
direitos de cidadania, igualdade de género e participação cívica;

Direcionada para as crianças e jovens, em especial as que pertencem a agregados de baixos 
rendimentos promovendo estilos de vida saudáveis e a sua integração na comunidade, 
nomeadamente através da participação destes em ações nos domínios da saúde, do desporto, 
da cultura e da educação para uma cidadania plena;

Direcionada para a mediação dos conflitos familiares com particular foco nas famílias com 
crianças, em articulação com as equipas que já intervêm no território, partilhando competências 
para promover a proteção e a promoção dos direitos das crianças e jovens. 
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PERFIL| EIXO 2 EQUIPA PERMANENTE

ECLP | FLORBELA VALADÃO
Licenciatura em Psicologia - Desenvolvimento Educação
Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos

ECLP | SANDRA VALENTE
Escriturária

ECLP | SANDRA LEVITA 
Técnica Profissional de Animação

EQUIPA DE APOIO

CCQC
ECLP

PEP

CMS
ELEA
Entidade

Local Executora
da Ação

Entidade
Cordenadora

Local de Parceria

Parcerias
Estratégicas

de Proximidade
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CAPACITAR E PROMOVER AS 
COMPETÊNCIAS PARENTAIS

OBJETIVOS 
Implementar um Espaço FAMÍLIA+ (Loja Mercado Municipal 
da Quinta do Conde); 

Promover Espaços de Proximidade para Atividades Periódicas 
(diferentes locais pelo concelho); 

Implementar Espaços de Atendimento e Informação 
de Proximidade (um por freguesia/ Junta de Freguesia);
 
Disponibilizar um Espaço Móvel FAMÍLIA+ (viatura dedicada às 
atividades de itinerância no âmbito do CLDS4G SESIMBRA.

 
RESULTADOS ESPERADOS 
Desenvolver hábitos de participação e de pertença destes espaços pelos diferentes 
públicos-alvo do projeto, através do desenvolvimento de diversas atividades de proximidade 
em pelo menos 10 espaços.

 

PROMOVER ESPAÇOS 
FÍSICOS DE REFERÊNCIA 
PARA A PREVENÇÃO 
DE RISCOS FAMILIARES 

OBJETIVOS 
O que precisa ser feito, na perspetiva dos pais: 

Identificar as necessidades percecionadas, problemas sentidos, 
centros de interesses e oportunidades de melhoria nas vidas das famílias;
 
Identificar os fatores causais ou determinantes, fatores condicionantes 
e fatores de risco;
 
Identificarnovos recursos e meios de ação de proximidade;
 
Atendendo a situação atual da pandemia COVID - 19 estabelecer novas 
estratégias colaborativas de ação e reforçar a partilha de informação;
 
Promover a participação das criançase famílias na mudança.

RESULTADOS ESPERADOS 
Envolver 80% dos destinatários que diretamente se relacionam com a 
problemática do Eixo 2, no compromisso de soluções colaborativas em rede. 
Produzir informação sistematizada que permita desenhar intervenções 
colaborativas e eficazes, aumentando em 20 % o conhecimento disponível 
sobre as intervenções no território. Desenhar intervenções colaborativas 
e eficazes, através da produção sistematizada de informação que permita 
aumentar em 20 % o conhecimento disponível sobre as intervenções 
no território.

 

AS FAMÍLIAS COMO AGENTES 
DE MUDANÇA PARTICIPADA

PARTICIPANTES 240AÇÕES 53

PARTICIPANTES 440AÇÕES 130

PARTICIPANTES 100AÇÕES 3

OBJETIVOS 
Promover a informação de forma interativa e permanente sobre Direitos das Crianças;

Família e Cidadania, conciliação da vida profissional e familiar;
 
Igualdade de género e coeducação;
 
Prevenção da violência doméstica e no namoro;
 
Direito a brincar (com e em Família).

RESULTADOS ESPERADOS 
Envolver no mínimo 8 jovens desfavorecidos na produção de conteúdos do canal online,   
realização em itinerância no território e de forma participada as 39 ações de informação 
e promoção com os diferentes tópicos em 100% dos destinatários, 5% da população 
do concelho.

 

PARTICIPANTES 1500AÇÕES 39

PLANO DE AÇAO

OBJETIVOS 
Desenhar e implementar o programa FAMÍLIA+ Aderentes (atividades sociais/culturais/
produtos ou serviços de proximidade e itinerância);

Apoiar a implementação de serviços de base familiar (lowcost – cabeleireiro social, desporto 
social, lavandaria social, mercearia social, obras em casa, etc.) e identificar os parceiros 
estratégicos de proximidade (rádios, clubes e associações, empresas de serviços). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Desenvolver no mínimo 10 novos produtos ou serviços que beneficiem as famílias de baixo 
rendimento, promover no mínimo 20 contratos de parceria colaborativa com entidades 
locais que promovam serviços e/ou produtos destinados às famílias.

 

DESENVOLVER REDES 
DE PROXIMIDADE FAMÍLIA+

INFORMAR E PROMOVER SOBRE 
DIREITOS E OPORTUNIDADES

OBJETIVOS 
Capacitar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade transformando-as em agentes 
facilitadores de mudança comportamental e inclusão social,visando aumentar o conhecimento 
sobre os apoios/respostas sociais disponíveis e mais adequadas à sua situação, incluir as famílias 
em práticas partilhadas de aprendizagem e troca de experiências;

Assegurar a melhoria das estruturas familiares promovendo a autonomia e relações 
vinculativas mais afetivas,facultar ferramentas para a criação de melhorias ao nível 
do bem-estar familiar/parental;

Sensibilizar para a harmonia no contexto familiar;

Promover o convívio e interação entre os diferentes cuidadores, partilhando ideias e experiências; 

Sensibilizar para a importância do diálogo em casa;

Promover atividades práticas que desenvolvam a capacidade de reflexão.

 
PARTICIPANTES 820AÇÕES 48

RESULTADOS ESPERADOS 
A capacitação das famílias mais vulneráveis do território através da sua adesão e participação 
nas diferentes ações de promoção e desenvolvimento de competências pessoais, sociais e parentais. 
Aumento em 80% a oferta de capacitação familiar no Concelho de Sesimbra.

OBJETIVOS 
Promover a participação em atividades ao ar livre de carácter desportivo e cultural diferenciadas 
(Escalada desportiva, futebol de praia, yoga, vela, percursos pedestres e rotas culturais identitárias), 
em especial direcionadas para populações menos favorecidas e com menores oportunidades.

RESULTADOS ESPERADOS 
A integração social em ações promotoras de estilos de vida saudável e de novas oportunidades/
experiências junto das crianças mais desfavorecidas e com menos oportunidades, aumentando 
em 30% a oferta total existente no concelho.

 

PARTICIPANTES 2000AÇÕES 241

PROMOVER 
A PARTICIPAÇÃO 
E CAPACITAR 
CRIANÇAS 
E JOVENS
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