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Rede Social do concelho de Sesimbra

2015

ESTRUTURA E METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CONCELHO DE
SESIMBRA (2014-2017)
O 3º Plano de Desenvolvimento Social (PDS) tal como os seus antecessores seguiram as diretrizes de enquadramento
do Programa da Rede Social, assentando este no Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de junho como um instrumento de
planeamento estratégico obrigatório e vinculativo.
Foram trabalhados quatro grandes eixos de intervenção, nomeadamente, “Formação, Qualificação e Empregabilidade”;
“Saúde, Deficiência e Incapacidades”; “Ação Social/Inclusão Social” e “Idosos”.

Formação, Qualificação e Empregabilidade
Saúde, Deficiências e Incapacidades
Ação / Inclusão Social
Idosos

Para além da caraterização destas problemáticas com base em indicadores numéricos, que foram intensamente
trabalhados no Diagnóstico Social, constituíram-se grupos de trabalho em função de cada eixo para, numa lógica
participativa, serem identificados os problemas específicos do concelho e a promoção conjunta de respostas,
originando uma boa base de trabalho para os parceiros sociais e para a definição de uma consistente política social e
ação social.
Com a constituição dos grupos de trabalho, aprovados em sede de reunião plenária do CLAS em 2014, em função de
cada uma das problemáticas em destaque dinamizaram-se sessões de Focus Group, que se realizaram durante os
meses de outubro de 2014 e maio de 2015, procurando-se proporcionar momentos de reflexão entre as entidades
públicas e privadas e os grupos sócio caritativos que intervêm localmente.
As sessões SWOT, previstas na metodologia deste Diagnóstico Social e PDS com os agentes locais contribuíram também
para promover o conhecimento sobre as estratégias de intervenção das várias entidades, a identificação das dinâmicas
de parcerias locais já existentes e potenciais, a partilha de informação, estreitando relacionamentos e facilitando a
articulação entre profissionais de diferentes áreas de intervenção, principalmente, no que respeita à luta contra a
pobreza e promoção da inclusão social.
Estes encontros permitiram auscultar os vários parceiros sociais e perceber o modo como percepcionam, a partir da
sua atuação direta no território, os problemas-chave e as potencialidades locais (recursos e equipamentos) bem como
a organização dos serviços e estruturas de resposta às necessidades existentes, a reflexão sobre as políticas sociais em
vigor e a forma como estas condicionam a realidade.
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Rede Social do concelho de Sesimbra

2015

O envolvimento dos dirigentes/técnicos com responsabilidade direta e indireta no desenvolvimento social do concelho
foi crucial para a elaboração deste trabalho que precedeu o debate e a hierarquização das prioridades, objetivos e
estratégias que irão ser integrados no Plano de Desenvolvimento Social (PDS), com propostas que se pretendem
consensuais e ao alcance das possibilidades dos parceiros sociais.
Um outro aspecto importante a reter é a articulação deste trabalho com outros instrumentos de diagnóstico e
planeamento, de incidência local ou nacional, como por exemplo, a Carta Educativa do Concelho, o Plano Diretor
Municipal, a Carta Social (em construção), o Plano Nacional de Saúde, entre outros, que constituem importantes fontes
documentais, bem como o levantamento de informação estatística, compilando um conjunto de indicadores em função
de áreas temáticas-chave.
O presente PDS pretende ser um instrumento de planeamento que nos guiará na prossecução dos objetivos mais
importantes e relevantes para o combate à exclusão social e contribuir para a integração principalmente de indivíduos
ou grupos mais marginalizados no acesso à saúde, à educação, à formação e ao emprego, nomeadamente imigrantes,
pessoas portadoras de deficiência, idosos, desempregados não qualificados, famílias disfuncionais e em situação de
carência alimentar.
Atendendo que se iniciou no segundo semestre de 2015 a fase de candidatura ao novo quadro comunitário de apoio,
Portugal 2020, o nosso PDS irá certamente incluir novos objetivos e ações. Contudo podemos desde já informar que já
existiram na área social, especificamente duas linhas de financiamento, que não beneficiaram instituições do concelho
de Sesimbra: Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS-3ªGeração e Programa Escolhas 6ªGeração.
Quanto ao Programa Escolhas 6G não existiu qualquer candidatura por parte de instituições do concelho, sendo
contudo que no âmbito da fase de candidatura aos CLDS-3G os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (Vila Franca
de Xira a norte, Alcochete e Sesimbra a sul) não poderão apresentar qualquer candidatura a esta medida cofinanciada,
porque os gestores da medida (ISS – Segurança Social e CCDR-LVT) excluíram estes concelhos desta medida, com base
em critérios com os quais a Câmara Municipal de Sesimbra e os parceiros do CLAS não concordaram, mas que e apesar
de duas refutações técnicas e reclamações apresentadas, não surtiram quaisquer efeitos.
Apresentam-se de seguida os quatro eixos de intervenção propostos, com os respetivos objetivos e calendarização das
ações a serem realizadas. Refira-se que os PDS são instrumentos de planeamento estratégicos mas abertos a
receberem a inserção de novos objetivos e ações, sempre que existam problemas que necessitem de respostas.
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Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

Objetivo Específico






Elevar o nível
de habilitação
escolar e
profissional da
população
adulta

Aumentar o n.º de pessoas em
ações de educação/formação
que potencie as suas condições
de empregabilidade

Adequar a oferta formativa ao
contexto local

Formação,
Qualificação e
Empregabilidade
Aumentar a
divulgação das
medidas de
política ativa de
formação
profissional e
emprego junto
da comunidade

Reforçar parcerias e
intensificar o diálogo entre as
organizações que dinamizam
formação profissional e o
tecido empresarial

Maior envolvimento das
associações
empresariais/tecido
empresarial nos encontros
promovidos pela Rede Social

Potenciar a
Rede de
Recursos para o
emprego

Divulgar e dinamizar as
parcerias desenvolvidas entre
os vários atores locais na
potenciação da
empregabilidade
Alargar e divulgar a resposta ao
nível das medidas de emprego
e programas de formação,
diminuindo os fatores de
exclusão do mercado de
trabalho

Realização de cursos de alfabetização
Realização de cursos EFA
Realização de cursos de dupla certificação
Realização de ações de sensibilização que visam
promover a qualificação e a empregabilidade
(GAE/ACT/Gabinete de Apoio às Pescas e
Ruralidade/Gabinete de Turismo/CREF/GIP e
outros organismos)

2015

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2016 /
2015
2017

x

x

 Realização de cursos de Formação Modular
Certificada (ministrados pelo FOR-MAR), em
Sesimbra
 Atividades Marítimo Turísticas
 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho – conceitos básicos
 Arrais de Pesca / Arrais de Pesca Local
 Higiene e Segurança Alimentar
 Marinheiro Pescador (progressão)
 Pescador
 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho a
Bordo das Embarcações
 Segurança Marítima – Técnicas Pessoais de
Sobrevivência

x

 Realização de diagnóstico das necessidades de
formação e programa de formação adequado
ao contexto local (com base no mercado de
trabalho e nos diferentes públicos)

x

 Dinamização da Plataforma gerida pelo CREF
(registo das entidades de formação e
divulgação de oferta/procura de formação em
diversas áreas)

x

x

 Divulgação das ações de formação e dos
agentes locais que as promovem em suportes
de comunicação diversificados e pelo maior n.º
de instituições (autarquia/juntas de freguesia/
Gabinetes de Inserção Profissional/CREF/
Instituições de Ensino…);
 Aumentar o n.º de participantes nas iniciativas
que promovem a Qualificação e a
Empregabilidade

x

x

 Aumentar o n.º de organizações e empresas
locais no CLAS (Conselho Local de Ação Social);
 Reforço da capacitação dos parceiros

x

x

 Continuidade do trabalho que é desenvolvido
no Gabinete de Inserção Profissional localizado
nas instalações do FORMAR

x

x

 Criação do Centro de Apoio à Empregabilidade
e Formação (CAEF) na Quinta do Conde, que irá
realizar o encaminhamento dos utentes para
ofertas de emprego, formações e estágio. Irá
igualmente prestar informações sobre os
apoios dados pelo IEFP, quer a nível formativo,
quer ao nível das medidas de integração no
mercado de trabalho

x
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Rede Social do concelho de Sesimbra

Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Aumentar o n.º de
crianças/famílias
acompanhadas na Intervenção
Precoce

Alargar a oferta de respostas
sociais e de formação em
função das necessidades
específicas de crianças e jovens
com NEE

Saúde,
Deficiências e
Incapacidade

Alargar a oferta
de serviços e
respostas
sociais e de
saúde, em
função das
necessidades
específicas das
pessoas com
deficiência ou
incapacidade

Aumentar a oferta em CAO
(Centro de Atividades
Ocupacionais) e Lares
residenciais. Criação de
respostas alternativas à
institucionalização de pessoas
com deficiência

Reforçar a articulação das
iniciativas promovidas pelo
ACES Arrábida e pelo Hospital
de Referência com as
instituições locais

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

 Serviço Técnico de Intervenção Precoce da
Cercizimbra: Alargamento de acordo de
atendimento para 100 famílias/crianças

2015

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2016 /
2015
2017

x

 Abertura de uma Unidade de apoio à
Multideficiência de 2.º/3.º Ciclos na zona de
Sesimbra. A sala de multideficiência - resposta
educativa especializada da Escola Básica 2,3
Navegador Rodrigues Soromenho tem muitas
crianças e jovens com idades muito
diferenciadas (Centro de Recursos para a
Inclusão da Cercizimbra)

x

 Criação de respostas pós-escolar para os alunos
com Currículo Especifico Individual (CEI) que
terminam a escolaridade obrigatória e que têm
perfil para integrar um Centro de Atividades
Ocupacionais (Centro de Recursos para a
Inclusão da Cercizimbra)

x

 Abertura de uma Unidade de Ensino
Estruturado para o 3º Ciclo/Secundário para
jovens com necessidades especiais e que se
encontram a frequentar o Ensino Secundário,
principalmente, na Quinta do Conde (Centro de
Recursos para a Inclusão da Cercizimbra)

x

 Criação de um Programa de Ocupação de
Tempos Livres nas interrupções letivas que
acolham de forma personalizada as
crianças/jovens com NEE (Centro de Recursos
para a Inclusão da Cercizimbra)

x

 Criação de apartamentos (T0, T1) para
autonomização das pessoas com deficiência
(vida autónoma), com apoio técnico
especializado (Cercizimbra)

x

 Criação de uma rede de apoio familiar para a
pessoa com deficiência uma vez que a
inexistência de respostas alternativas à
institucionalização (apoio domiciliário
especializado - pessoas com
deficiência/incapacidades), pode conduzir à sua
institucionalização precoce (Cercizimbra)

x

 Criação de respostas mais flexíveis e adequadas
às novas realidades sociais (como o serviço
domiciliário em horário noturno para permitir
que os cuidadores possam descansar) pois
existem poucas instituições de apoio a pessoas
com deficiência e incapacidade (Cercizimbra)

x

 Criação de resposta de Centro de atividades
Ocupacionais (CAO) para apoiar as 60 pessoas
da lista de espera (Cercizimbra)

x

 Desenvolvimento de ações
formativas/sensibilização (promoção da saúde)

x

x
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Reforçar a articulação das
iniciativas promovidas pelo
ACES Arrábida e pelo Hospital
de Referência com as
instituições locais
Aumentar o bem - estar e
qualidade de vida das famílias,
dotando-as de novas
estratégias de intervenção

Desenvolver iniciativas que
promovam as competências e
a inclusão social das pessoas
com deficiência e incapacidade

 Realização de rastreio e diagnóstico precoce de
doenças

2015

x

 Promover a Intervenção Familiar e Parental
 Realização de ciclo de formações /ações de
sensibilização para pais e cuidadores (APPDA)

x

x

 Realização de atividades de promoção de
competências + Inclusão direcionadas para
crianças e jovens com Perturbação do Espectro
do Autismo (APPDA)
 Realizações de ações de
formação/sensibilização para professores
(APPDA)

x

x
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Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Alargar a oferta
de serviços e
respostas
sociais e de
saúde, em
função das
necessidades
específicas das
pessoas com
deficiência ou
incapacidade

Saúde,
Deficiências e
Incapacidade

Otimizar e
potenciar os
recursos no
domínio da
saúde,
deficiências e
incapacidade

Objetivo Específico

Promover a Reabilitação
Profissional para PDCI

Promover a divulgação dos
recursos locais existentes, para
responder às diferentes
necessidades identificadas nas
áreas social, saúde, deficiência

Melhorar as
condições de
acessibilidade e
mobilidade

Caracterizar o tipo de
respostas em saúde mental
existentes no concelho (por
tipologia, público-alvo;
projetos promotores da saúde
mental)

Promover melhorias no quadro
geral das acessibilidades e
mobilidades concelhias

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2016 /
2015
2017

 Continuidade nas ações de formação
profissional para PCDI (Pessoas com Deficiência
ou Incapacidade) - 2900 horas para Formação
Inicial (Cercizimbra)

x

x

 Continuidade na implementação das ações de
formação profissional contínua para PCDI com
400 horas por beneficiário (Cercizimbra)

x

x

 Continuidade na implementação do serviço de
acompanhamento pós-colocação para PCDI
(Cercizimbra)

x

x

 Cooperação com as escolas/agrupamentos de
escolas através da formalização de protocolos
no sentido de potenciar os futuros
encaminhamentos para o CRPC de alunos com
Currículos especiais (Cercizimbra)

x

x

 Incentivar a execução das medidas de Emprego
Apoiado, com o objetivo de potenciar a
empregabilidade das PCDI (Cercizimbra)

x

x

 Estabelecer protocolos/contratos com o tecido
empresarial, promovendo a Formação
profissional em contexto real de trabalho e,
consequentemente, a empregabilidade das
PCDI, alargando a rede existente (Cercizimbra)

x

x

 Garantir a continuidade do Serviço de
Informação e Mediação para Pessoas com
Deficiência (SIM-PD), integrado no Gabinete de
Habitação e Ação Social da autarquia

x

x

 Criação de um gabinete de apoio à instrução de
processos, à segurança social, com vista à
aquisição de produtos de apoio
 Divulgação do Guia de Recursos da Saúde e
Deficiências do concelho de Sesimbra
(disponível no site da autarquia)

Elaborar documentos de
carácter estratégico e
desenvolver campanhas e
iniciativas na área da
prevenção da saúde
Aprofundar o
conhecimento
sobre as
respostas
existentes no
território na
área da saúde
mental

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

2015

x
x

 Elaboração do “Perfil da Saúde Municipal”
(Câmara Municipal de Sesimbra)

x
x

 PReSame – Projeto Respostas em Saúde Mental
(Instituto Politécnico de Setúbal)

x

x

 Em articulação com outros parceiros da
comunidade, criar uma resposta direcionada às
pessoas com doença mental (Cercizimbra)

x

x

 Eliminação, pelas entidades competentes, das
barreiras arquitetónicas nos locais públicos;
conservatória, serviços da câmara municipal

x

 Melhorar a rede de transportes públicos para
que se aproximem as 3 freguesias

x

 Criação de uma rede de transportes públicos
adaptado

x
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Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

2015

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2016/2
2015
017

 Formação em Competências Básicas e outras
Formações Modulares certificadas

Ação/Inclusão
Social

Aumentar as
competências
pessoais, sociais
e profissionais
de grupos
potencialmente
mais
vulneráveis
(visando o
reforço das
oportunidades
para a sua
integração
socioprofissiona
l e cultural)

Promover a formação e a
inclusão social da população
em situação de maior
fragilidade, em particular, os
desempregados de longa
duração

Parceria entre a autarquia e o CREF para a
realização de cursos direcionados para
desempregados:
 Português como língua não materna
 Inglês Iniciação / continuidade
 Espanhol Iniciação / continuidade
 Alemão Iniciação / continuidade
 Mandarim Iniciação
 TIC (Tecnologias da Informação e
Comunicação)
 Informática e Gestão Financeira

x

x

 Ações para a integração de imigrantes:
 “Cem Diferenças, Sem Diferença”
(Projeto intercultural dinamizado pela
CMS que visa valorizar a diversidade
étnica e cultural das comunidades e
evitar situações discriminatórias)

x

x

 Ação de Sensibilização sobre Asilo e Refugiados
- sensibilização e capacitação dos
técnicos/profissionais para a temática dos
refugiados (Conselho Português para os
Refugiados/CMS)

x

Parceria entre a autarquia e o IEFP (Centro de
Formação do Seixal) para a realização em
Sesimbra dos seguintes cursos:
 Empreendedorismo (instalações da Junta
de Freguesia da Quinta do Conde)
 Competências Básicas (instalações do
FOR-MAR)
 Geriatria (instalações do FOR-MAR)
Parceria entre a autarquia e o FOR-MAR para a
realização em Sesimbra, dos seguintes cursos:
 Higiene e Segurança Alimentar
 Turismo Náutico

Promover a integração dos
imigrantes na comunidade e no
mercado de trabalho
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Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Aumentar as
competências
pessoais, sociais e
profissionais de
grupos
potencialmente
mais vulneráveis
(reforço das
oportunidades
para a sua
integração
socioprofissional
e cultural)

Objetivo Específico

Contribuir para a resposta a
necessidades biológicas,
psicológicas e/ou sociais da
população em situação de
desemprego, residente na
freguesia da Quinta do
Conde

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2016 /
2015
2017

 “Troca Comigo” (Projeto dinamizado pelo
Centro Comunitário da Quinta do Conde).
Pretende-se promover um espaço público que
permita a troca de produtos e serviços por bens
essenciais, materiais e relacionais; promover o
envolvimento e colaboração da comunidade;
promover o exercício do voluntariado e do
comércio local e parceiros como fatores
fundamentais para a sustentabilidade do
projeto)
 Espaço Solidário (CMS)
Este projeto visa a receção e a distribuição à
população carenciada de artigos têxteis,
vestuário, acessórios, calçado, mobiliário,
brinquedos e material didático.
A inscrição é feita por marcação de
atendimento nos Espaços Solidários, na Quinta
do Conde e Cotovia

x

x

 Farmácia Solidária
(Centro Comunitário da Quinta do Conde)

Ação/Inclusão
Social
Apoiar a
população em
situação de
vulnerabilidade
económica e
social através da
recolha e
distribuição de
bens e recursos

Dar resposta aos pedidos de
apoio por parte da
população
(Apoiar pessoas em situação
de carência socioeconómica
que necessitam de
medicação/Potenciar a
criação de respostas sociais
em rede e em parceria,
adequadas às
vulnerabilidades da
população)

2015

x

x

 Projeto de Ajuda Alimentar / Continuidade do
grupo de trabalho para gestão do apoio
alimentar a agregados familiares na Quinta do
Conde (parceria entre a autarquia, Centro
Comunitário, Segurança Social, Centro
Paroquial de Fernão Ferro, Centro Paroquial da
Arrentela, Grupo Encontra-a-Esperança)

x

x

 Projeto Hipers com Responsabilidade Social
(Coordenado e promovido pela munícipe
Teresa Mayer, com a colaboração da Junta de
Freguesia do Castelo e de um conjunto de
voluntários e instituições locais).
Operacionaliza-se na recolha junto das grandes
e médias superfícies, de alimentos e refeições
confecionadas para distribuir, quer pelas
instituições, quer pelas famílias particulares

x

x

 Projeto “Apoio Alimentar nas pausas letivas”
(CMS)

x

x

 Projeto - PES- Ponto de Encontro Solidário
(A funcionar no Centro de Estudos Culturais e
de Ação Social Raio de Luz)

x

x

 Apoio facultado pela Conferência Vicentina de
Santiago e pelo Grupo de Voluntariado Pastoral
da Saúde e Sócio Caritativo Encontra a
Esperança

x

x

 Aquisição de uma carrinha de 9 lugares por
parte do ABBAS (Associação de Beneficência,
Amizade e Solidariedade), para transporte de
utentes, nas suas deslocações, seja em termos
de saúde, seja em termos de inserção, bem
como, para o transporte de produtos que são
semanalmente distribuídos pelas famílias
carenciadas das freguesias de Santiago e do
Castelo

x
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Reforçar a
abordagem da
coesão e da
intervenção social
com base no
voluntariado

Eixo de intervenção

Objetivo Geral

Valorizar e promover o
Voluntariado

Objetivo Específico

 Dinamização da Bolsa Local de Voluntariado
(BLV) de Sesimbra:
 Promover o encontro entre a oferta e a
procura de voluntários e organizações;
 Sensibilizar os cidadãos e as instituições
para o voluntariado;
 Divulgar projetos e oportunidades de
voluntariado;
 Contribuir para o aprofundamento do
conhecimento sobre o voluntariado)

x

x

 Grupo de Voluntários do Centro Paroquial do
Castelo de Sesimbra
Área de Intervenção: Famílias carenciadas,
doentes acamados, crianças e grávidas

x

x

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

Calendarização a
intervenção /
ações a
desenvolver
2015

Ação/
Inclusão Social

Reforçar o
sistema de
respostas e apoio
às famílias

Desenvolver intervenções
continuadas para a
qualificação das
competências parentais e
para a deteção precoce de
situações de risco

Aprofundar o
conhecimento
sobre os
recursos/resposta
s sociais
existentes
no/para o
concelho

Promover junto da
comunidade, o
conhecimento sobre os
recursos/respostas sociais

2015

 Criação de um Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental (CAFAP) pela Casa do
Povo (Serviço de atendimento
integrado/acompanhamento às famílias)

 Elaboração e disponibilização pública do Guia
de Recursos Sociais do Município de Sesimbra
(CMS)

2016 /
2017

x

x

________________________________________________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Sesimbra – Gabinete de Habitação e Ação Social
10

Rede Social do concelho de Sesimbra

Eixo de
intervenção

Objetivo Geral

Aumentar e
diversificar a
oferta de serviços
e respostas sociais
e de saúde às
pessoas idosas e
suas famílias

Idosos

Objetivo Específico

Calendarização
a intervenção /
ações a
desenvolver
2015

2016 /
2017

Criar novas respostas sociais
para responder às
necessidades emergentes

 Gabinete de Psicologia aberto à comunidade
para Acompanhamento Psicológico e
Psicoterapêutico
(Santa Casa da Misericórdia)
 Apoio na Demência / Apoio
Psicossocial/Cuidados de Saúde (Associação
Viver a Cores)

x

x

Aumentar a resposta de
estrutura residencial para
idosos – Diligenciar no
sentido de submeter
candidatura para obtenção
de financiamento

 Criação de um lar de idosos na Quinta do
Conde (Centro Comunitário da Quinta do
Conde)

x

x

Aumentar a taxa de
cobertura do serviço de
apoio domiciliário na
freguesia da Quinta do
conde

 Implementação de mais duas respostas no
âmbito do serviço de apoio domiciliário na
freguesia da Quinta do Conde: Liga do Amigos
da Quinta do Conde (Quinta do Conde) e
Centro Humanitário Foz do Tejo (com sede no
concelho do Seixal).

x

x

Promover a formação
qualificada dos recursos
humanos que atuam junto
da população idosa

 Formação de técnicos / profissionais que atuam
junto da população idosa (CMS/Unidade de
Cuidados na Comunidade/ACES Arrábida)

x

x

Promover a capacitação das
famílias/cuidadores formais
e informais para a prestação
de cuidados a pessoas com
patologias e demências

 Ações de informação e sensibilização para
famílias e cuidadores não institucionais
 Workshops e Seminários
(CMS/Unidade de Cuidados na
Comunidade/ACES Arrábida/Associação Viver a
Cores)

x

Melhorar as condições de
higiene habitacional e
manutenção dos
equipamentos, permitindo o
acesso a serviços de limpeza
e pequenas reparações, a
custos reduzidos

 Serviço de limpezas e pequenas reparações no
domicílio (Centro Comunitário da Quinta do
Conde)

Desenvolver estratégias para
combater situações de risco
social nas pessoas idosas

Promover um
envelhecimento
ativo e saudável

Proposta de Ações a Desenvolver
(projetos, candidaturas, atividades…)

2015

Dinamizar iniciativas e
programas promotores de
qualidade de vida e saúde
para a população idosa,
incluindo a área da cultura,
desporto, alimentação e
prevenção da saúde

Promover atividades
intergeracionais

 Programa da Guarda Nacional Republicana
“Idosos em Segurança” (que se destina a
prestar apoio às pessoas idosas do concelho
informando-as sobre burlas, assaltos,
segurança em casa e na rua, relação com os
vizinhos e outros aspetos que possam ajudar a
prevenir e evitar situações de risco)
 Projeto de terapia Snoezelen (Santa Casa da
Misericórdia)
 Projeto Sempre a Mexer para não envelhecer
(CMS)
 Programa Pais – Mente Ativa (Associação Viver
a Cores)
 Projeto Envelhecer com Sucesso - Freguesia de
Santiago (Unidade de Cuidados
Continuados/ACES Arrábida)
 Atividades lúdicas e de bem-estar como
animação cognitiva, movimentos preventivos e
terapia do riso (ACREB - Associação Cultural e
Recreativa Clube Equilíbrio e Bem-estar)
 Universidades Seniores
(Universidade Sénior – O Sonho Não Tem
Idade/ Movimento Social Utopia Global/ Rotary
Club de Sesimbra)
 Comemoração de datas relevantes relacionadas
com o envelhecimento e com a participação
ativa da população sénior

x

x

x

x

x
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Rede Social do concelho de Sesimbra

2015
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Rede Social do concelho de Sesimbra

ͣ͟͠͞

PLANO DE AÇÃO BIANUAL DO
CONCELHO DE SESIMBRA
2016-2017
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Rede Social do concelho de Sesimbra

ͣ͟͠͞

Plano de Ação Bianual do Concelho de Sesimbra 2016-2017
Seguindo para o efeito as orientações metodológicas do Programa Rede Social e elaborado o terceiro Plano de
Desenvolvimento Social para o concelho de Sesimbra, procedeu-se à operacionalização do mesmo através da
definição dos Planos de Ação inicialmente previstos para os biénios de 2014-2015 e 2016-2017, sendo que apenas se
elaborou o segundo devido aos anos de 2014 e 2015 de elaboração dos documentos.

A partir de uma visão articulada de objetivos, recursos e estratégias identificados anteriormente, planificaram-se as
atividades previstas para os anos de 2016-2017. Para a prossecução das atividades estabeleceu-se uma
calendarização, delimitou-se a sua incidência territorial e grupos alvo, identificaram-se os recursos humanos
disponíveis e definiram-se quais as organizações envolvidas e a organização responsável por cada atividade.
Adicionalmente atribuiu-se a cada atividade um elemento de contato com informação privilegiada sobre determinada
área de intervenção.

O documento final desdobra-se em 4 eixos:

Eixo Formação, Qualificação e Empregabilidade
3 Objetivos Gerais
6 Objetivos Específicos
20 Atividades

Eixo Saúde, Deficiências e Incapacidades
4 Objetivos Gerais
11 Objetivos Específicos
30 Atividades

Eixo Ação / Inclusão Social
5 Objetivos Gerais
8 Objetivos Específicos
30 Atividades

Eixo Idosos
2 Objetivos Gerais
9 Objetivos Específicos
17 Atividades

Todo o procedimento contou com a participação ativa dos elementos do Núcleo Executivo do CLAS e grupos de
trabalho entretanto constituídos, realizando-se para o efeito diversas sessões de trabalho. O PA de 2016-2017 foi
aprovado na reunião plenária de…...
________________________________________________________________________________________________________________________
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PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO DO CLAS DE SESIMBRA

BIANUAL 2016-2017
Núcleo Executivo do CLAS de Sesimbra
Aprovado pelo CLAS de Sesimbra na Reunião Plenária do dia ___ de _____ 2016

EIXO

Nº total de
atividades/ações

Formação, Qualificação e Empregabilidade

20

Saúde, Deficiência e Incapacidades

30

Ação Social / Inclusão Social

30

Idosos

17

PA 2016-2017 (provisório)

Total

97

Eixo
Formação, Qualificação e
Empregabilidade

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Formação, Qualificação e Empregabilidade
Elevar o nível de habilitação escolar e profissional da população adulta
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Realização de cursos de alfabetização
Realização de cursos EFA
Realização de cursos de dupla certificação
Realização de ações de sensibilização que visam
promover a qualificação e a empregabilidade
(GAE/ACT/Gabinete de Apoio às Pescas e
Ruralidade/Gabinete de Turismo/CREF/GIP e outros
organismos)
Aumentar o n.º de pessoas
em ações de
educação/formação que
potencie as suas condições de
empregabilidade

Realização de cursos de Formação Modular Certificada
(ministrados pelo FOR-MAR), em Sesimbra:
Atividades Marítimo Turísticas
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
– conceitos básicos
Arrais de Pesca / Arrais de Pesca Local
Higiene e Segurança Alimentar

FORMAR

Marinheiro Pescador (progressão)
Pescador
Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho a Bordo das
Embarcações
Segurança Marítima – Técnicas Pessoais de
Sobrevivência

Adequar a oferta formativa ao
contexto local

Realização de diagnóstico das necessidades de formação
e programa de formação adequado ao contexto local
(com base no mercado de trabalho e nos diferentes
públicos)

CREF

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Formação, Qualificação e Empregabilidade
Aumentar a divulgação das medidas de política ativa de formação profissional e emprego junto da comunidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Dinamização da Plataforma gerida pelo CREF (registo das
entidades de formação e divulgação de oferta/procura
de formação em diversas áreas)

Reforçar parcerias e
intensificar o diálogo entre as
organizações que dinamizam
formação profissional e o
tecido empresarial

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

CREF

Divulgação das ações de formação e dos agentes locais
que as promovem em suportes de comunicação
diversificados e pelo maior n.º de instituições
(autarquia/juntas de freguesia/ Gabinetes de Inserção
Profissional/CREF/ Instituições de Ensino…)
Escolas /
CREF / GIP /
CAEF / IEFP

Aumentar o n.º de participantes nas iniciativas que
promovem a Qualificação e a Empregabilidade

Aumentar o n.º de organizações e empresas locais no
CLAS (Conselho Local de Ação Social);
Maior envolvimento das
associações
empresariais/tecido
empresarial nos encontros
promovidos pela Rede Social

NE do CLAS /
GAE

Reforço da capacitação dos parceiros

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Formação, Qualificação e Empregabilidade
Potenciar a Rede de Recursos para o emprego
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Divulgar e dinamizar as
parcerias desenvolvidas entre
os vários atores locais na
potenciação da
empregabilidade

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Continuidade do trabalho que é desenvolvido no
Gabinete de Inserção Profissional localizado nas
instalações do FORMAR

GIP / CAEF

Alargar e divulgar a resposta
ao nível das medidas de
emprego e programas de
formação, diminuindo os
fatores de exclusão do
mercado de trabalho

Criação do Centro de Apoio à Empregabilidade e
Formação (CAEF) na Quinta do Conde, que irá realizar o
encaminhamento dos utentes para ofertas de emprego,
formações e estágio. Irá igualmente prestar informações
sobre os apoios dados pelo IEFP, quer a nível formativo,
quer ao nível das medidas de integração no mercado de
trabalho

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Saúde, Deficiência e Incapacidades

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Alargar a oferta de serviços e respostas sociais e de saúde, em função das necessidades específicas das pessoas com deficiência ou incapacidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Aumentar o n.º de
crianças/famílias
acompanhadas na
Intervenção Precoce

Alargar a oferta de respostas
sociais e de formação em
função das necessidades
específicas de crianças e
jovens com NEE

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Serviço Técnico de Intervenção Precoce da Cercizimbra

CERCIZIMBRA
STIP

Abertura de uma Unidade de apoio à Multideficiência de
2.º/3.º Ciclos na zona de Sesimbra. A sala de
multideficiência - resposta educativa especializada da
Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho tem
muitas crianças e jovens com idades muito diferenciadas
(Centro de Recursos para a Inclusão da Cercizimbra)

CERCIZIMBRA
CRI

Criação de respostas pós-escolar para os alunos com
Currículo Especifico Individual (CEI) que terminam a
escolaridade obrigatória e que têm perfil para integrar
um Centro de Atividades Ocupacionais (Centro de
Recursos para a Inclusão da Cercizimbra)

CERCIZIMBRA
CRI

Abertura de uma Unidade de Ensino Estruturado para o
3º Ciclo/Secundário para jovens com necessidades
especiais e que se encontram a frequentar o Ensino
Secundário, principalmente, na Quinta do Conde (Centro
de Recursos para a Inclusão da Cercizimbra)

CERCIZIMBRA
CRI

Criação de um Programa de Ocupação de Tempos Livres
nas interrupções letivas que acolham de forma
personalizada as crianças/jovens com NEE (Centro de
Recursos para a Inclusão da Cercizimbra)

CERCIZIMBRA
CRI

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Alargar a oferta de serviços e respostas sociais e de saúde, em função das necessidades específicas das pessoas com deficiência ou incapacidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Aumentar a oferta em CAO
(Centro de Atividades
Ocupacionais) e Lares
residenciais. Criação de
respostas alternativas à
institucionalização de pessoas
com deficiência

Reforçar a articulação das
iniciativas promovidas pelo
ACES Arrábida e pelo Hospital
de Referência com as
instituições locais

Aumentar o bem - estar e
qualidade de vida das
famílias, dotando-as de novas
estratégias de intervenção

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Criação de apartamentos (T0, T1) para autonomização
das pessoas com deficiência (vida autónoma), com apoio
técnico especializado (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Criação de uma rede de apoio familiar para a pessoa com
deficiência uma vez que a inexistência de respostas
alternativas à institucionalização (apoio domiciliário
especializado - pessoas com deficiência/incapacidades),
pode conduzir à sua institucionalização precoce
(Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Criação de respostas mais flexíveis e adequadas às novas
realidades sociais (como o serviço domiciliário em
horário noturno para permitir que os cuidadores possam
descansar) pois existem poucas instituições de apoio a
pessoas com deficiência e incapacidade (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Criação de resposta de Centro de atividades
Ocupacionais (CAO) para apoiar as 60 pessoas da lista de
espera (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Desenvolvimento de ações formativas/sensibilização
(promoção da saúde)

ACES
Arrábida

Realização de rastreio e diagnóstico precoce de doenças

ACES
Arrábida

Promover a Intervenção Familiar e Parental

APPDA

Realização de ciclo de formações /ações de sensibilização
para pais e cuidadores (APPDA)

APPDA

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Alargar a oferta de serviços e respostas sociais e de saúde, em função das necessidades específicas das pessoas com deficiência ou incapacidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Desenvolver iniciativas que
promovam as competências e
a inclusão social das pessoas
com deficiência e
incapacidade

Promover a Reabilitação
Profissional para PDCI

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Realização de atividades de promoção de competências +
Inclusão direcionadas para crianças e jovens com
Perturbação do Espectro do Autismo (APPDA)

APPDA

Realizações de ações de formação/sensibilização para
professores (APPDA)

APPDA

Continuidade nas ações de formação profissional para
PCDI (Pessoas com Deficiência ou Incapacidade) - 2900
horas para Formação Inicial (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Continuidade na implementação das ações de formação
profissional contínua para PCDI com 400 horas por
beneficiário (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Continuidade na implementação do serviço de
acompanhamento pós-colocação para PCDI (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Cooperação com as escolas/agrupamentos de escolas
através da formalização de protocolos no sentido de
potenciar os futuros encaminhamentos para o CRPC de
alunos com Currículos especiais (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Incentivar a execução das medidas de Emprego Apoiado,
com o objetivo de potenciar a empregabilidade das PCDI
(Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Estabelecer protocolos/contratos com o tecido
empresarial, promovendo a Formação profissional em
contexto real de trabalho e, consequentemente, a
empregabilidade das PCDI, alargando a rede existente
(Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Otimizar e potenciar os recursos no domínio da saúde, deficiências e incapacidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Promover a divulgação dos
recursos locais existentes,
para responder às diferentes
necessidades identificadas
nas áreas social, saúde,
deficiência

Elaborar documentos de
carácter estratégico e
desenvolver campanhas e
iniciativas na área da
prevenção da saúde

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Garantir a continuidade do Serviço de Informação e
Mediação para Pessoas com Deficiência (SIM-PD),
integrado no Gabinete de Habitação e Ação Social da
autarquia

CMS

Criação de um gabinete de apoio à instrução de
processos, à segurança social, com vista à aquisição de
produtos de apoio

CMS

Divulgação do Guia de Recursos da Saúde e Deficiências
do concelho de Sesimbra (disponível no site da
autarquia)

CMS

Elaboração do “Perfil da Saúde Municipal”
(Câmara Municipal de Sesimbra)

CMS

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Aprofundar o conhecimento sobre as respostas existentes no território na área da saúde mental
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Caracterizar o tipo de
respostas em saúde mental
existentes no concelho (por
tipologia, público-alvo;
projetos promotores da saúde
mental)

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

jul

ago

set

out nov dez

Monit. / Aval. (%) e notas

IPS
Escola
Superior de
Saúde

PReSame – Projeto Respostas em Saúde Mental
(Instituto Politécnico de Setúbal)

Em articulação com outros parceiros da comunidade,
criar uma resposta direcionada às pessoas com doença
mental (Cercizimbra)

CERCIZIMBRA

Saúde, Deficiencia e Incapacidades
Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Promover melhorias no
quadro geral das
acessibilidades e mobilidades
concelhias

fev mar abr mai jun

Entidade
envolvidas

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Eliminação, pelas entidades competentes, das barreiras
arquitetónicas nos locais públicos; conservatória, serviços
da câmara municipal

CMS

Melhorar a rede de transportes públicos para que se
aproximem as 3 freguesias

CMS

Criação de uma rede de transportes públicos adaptado

CMS

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Ação / Inclusão Social

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Aumentar as competências pessoais, sociais e profissionais de grupos potencialmente mais vulneráveis (visando o reforço das oportunidades para a sua integração
socioprofissional e cultural)
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Formação em Competências Básicas e outras Formações
Modulares certificadas
Parceria entre a autarquia e o CREF para a realização
de cursos direcionados para desempregados:
Português como língua não materna
Inglês Iniciação / continuidade
Espanhol Iniciação / continuidade

CMS / CREF

Alemão Iniciação / continuidade
Mandarim Iniciação
Promover a formação e a
inclusão social da população
em situação de maior
fragilidade, em particular, os
desempregados de longa
duração

TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação)
Informática e Gestão Financeira
Parceria entre a autarquia e o IEFP (Centro de
Formação do Seixal) para a realização em Sesimbra dos
seguintes cursos:
Empreendedorismo (instalações da Junta de
Freguesia da Quinta do Conde)

IEFP / FORMAR / JFQC

Competências Básicas (instalações do FOR-MAR)

Geriatria (instalações do FOR-MAR)
Parceria entre a autarquia e o FOR-MAR para a
realização em Sesimbra, dos seguintes cursos:
Higiene e Segurança Alimentar
Turismo Náutico

CMS / FORMAR

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Aumentar as competências pessoais, sociais e profissionais de grupos potencialmente mais vulneráveis (visando o reforço das oportunidades para a sua integração
socioprofissional e cultural)
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Ação para a integração de imigrantes - “Cem Diferenças,
Sem Diferença” (Projeto intercultural dinamizado pela
CMS que visa valorizar a diversidade étnica e cultural das
comunidades e evitar situações discriminatórias)

CMS / Ass.
Imigrantes

Ação de Sensibilização sobre Asilo e Refugiados sensibilização e capacitação dos técnicos/profissionais
para a temática dos refugiados (Conselho Português para
os Refugiados/CMS)

CMS

“Troca Comigo” (Projeto dinamizado pelo Centro
Comunitário da Quinta do Conde). Pretende-se promover
um espaço público que permita a troca de produtos e
serviços por bens essenciais, materiais e relacionais;
promover o envolvimento e colaboração da comunidade;
promover o exercício do voluntariado e do comércio local
e parceiros como fatores fundamentais para a
sustentabilidade do projeto)

CCQC

Promover a integração dos
imigrantes na comunidade e
no mercado de trabalho

Contribuir para a resposta a
necessidades biológicas,
psicológicas e/ou sociais da
população em situação de
desemprego, residente na
freguesia da Quinta do Conde

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Apoiar a população em situação de vulnerabilidade económica e social através da recolha e distribuição de bens e recursos
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Dar resposta aos pedidos de
apoio por parte da população
- Apoiar pessoas em situação
de carência socioeconómica
que necessitam de
medicação/Potenciar a
criação de respostas sociais
em rede e em parceria,
adequadas às
vulnerabilidades da
população

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Espaço Solidário (CMS) - Este projeto visa a receção e a
distribuição à população carenciada de artigos têxteis,
vestuário, acessórios, calçado, mobiliário, brinquedos e
material didático. (Este projeto visa a receção e a
distribuição à população carenciada de artigos têxteis,
vestuário, acessórios, calçado, mobiliário, brinquedos e
material didático.) A inscrição é feita por marcação de
atendimento nos Espaços Solidários, na Quinta do Conde
e Cotovia

CMS

Farmácia Solidária (Centro Comunitário da Quinta do
Conde)

CCQC

Projeto de Ajuda Alimentar / Continuidade do grupo de
trabalho para gestão do apoio alimentar a agregados
familiares na Quinta do Conde (parceria entre a
autarquia, Centro Comunitário, Segurança Social, Centro
Paroquial de Fernão Ferro, Centro Paroquial da
Arrentela, Grupo Encontra-a-Esperança)

CMS / Seg.
Social / IPSS /
Grupos Socio
Caritativos

Projeto Hipers com Responsabilidade Social (Coordenado
e promovido pela munícipe Teresa Mayer, com a
colaboração da Junta de Freguesia do Castelo e de um
conjunto de voluntários e instituições locais).
Operacionaliza-se na recolha junto das grandes e médias
superfícies, de alimentos e refeições confecionadas para
distribuir, quer pelas instituições, quer pelas famílias
particulares

Teresa Mayer

Projeto “Apoio Alimentar nas pausas letivas” (CMS)

CMS

Projeto - PES- Ponto de Encontro Solidário (A funcionar
no Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de
Luz)

Raio de Luz

Apoio facultado pela Conferência Vicentina de Santiago e
pelo Grupo de Voluntariado Pastoral da Saúde e Sócio
Caritativo Encontra a Esperança

Grupos Socio
Caritativos

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Apoiar a população em situação de vulnerabilidade económica e social através da recolha e distribuição de bens e recursos
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Dar resposta aos pedidos de
apoio por parte da população
- Apoiar pessoas em situação
de carência socioeconómica
que necessitam de
medicação/Potenciar a
criação de respostas sociais
em rede e em parceria,
adequadas às
vulnerabilidades da
população

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Aquisição de uma carrinha de 9 lugares por parte do
ABAS (Associação de Beneficência, Amizade e
Solidariedade), para transporte de utentes, nas suas
deslocações, seja em termos de saúde, seja em termos
de inserção, bem como, para o transporte de produtos
que são semanalmente distribuídos pelas famílias
carenciadas das freguesias de Santiago e do Castelo

Entidade
envolvidas

ABAS

Ação / Inclusão Social
Reforçar a abordagem da coesão e da intervenção social com base no voluntariado
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Dinamização da Bolsa Local de Voluntariado (BLV) de
Sesimbra:
Promover o encontro entre a oferta e a procura
de voluntários e organizações;
Sensibilizar os cidadãos e as instituições para o
voluntariado;
Valorizar e promover o
Voluntariado

Monit. / Aval. (%) e notas

CMS

Divulgar projetos e oportunidades de
voluntariado;
Contribuir para o aprofundamento do
conhecimento sobre o voluntariado)
Grupo de Voluntários do Centro Paroquial do Castelo de
Sesimbra - (Área de Intervenção: Famílias carenciadas,
doentes acamados, crianças e grávidas)

Grupo Socio
Caritativo

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Reforçar o sistema de respostas e apoio às famílias
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Desenvolver intervenções
continuadas para a
qualificação das
competências parentais e
para a deteção precoce de
situações de risco

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

jul

ago

set

out nov dez

Criação de um Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental (CAFAP) pela Casa do Povo
(Serviço de atendimento integrado/acompanhamento às
famílias)

Monit. / Aval. (%) e notas

Casa do Povo
de Sesimbra

Ação / Inclusão Social
Aprofundar o conhecimento sobre os recursos/respostas sociais existentes no/para o concelho
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

Promover junto da
comunidade, o conhecimento
sobre os recursos/respostas
sociais

fev mar abr mai jun

Entidade
envolvidas

Elaboração e disponibilização pública do Guia de
Recursos Sociais do Município de Sesimbra (CMS)

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

CMS

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Idosos

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Aumentar e diversificar a oferta de serviços e respostas sociais e de saúde às pessoas idosas e suas famílias
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan
Gabinete de Psicologia aberto à comunidade para
Acompanhamento Psicológico e Psicoterapêutico (Santa
Casa da Misericórdia)

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

SCMS

Criar novas respostas sociais
para responder às
necessidades emergentes
Apoio na Demência / Apoio Psicossocial/Cuidados de
Saúde (Associação Viver a Cores)

Ass. Viver a
Cores

Aumentar a resposta de
estrutura residencial para
idosos – Diligenciar no
sentido de submeter
candidatura para obtenção de
financiamento

Criação de um lar de idosos na Quinta do Conde (Centro
Comunitário da Quinta do Conde)

CCQC

Aumentar a taxa de cobertura
do serviço de apoio
domiciliário na freguesia da
Quinta do conde

Implementação de mais duas respostas no âmbito do
serviço de apoio domiciliário na freguesia da Quinta do
Conde: Liga do Amigos da Quinta do Conde (Quinta do
Conde) e Centro Humanitário Foz do Tejo (com sede no
concelho do Seixal).

LAQC / CHFT Cruz
Vermelha Seixal

Promover a formação
qualificada dos recursos
humanos que atuam junto da
população idosa

Formação de técnicos / profissionais que atuam junto da
população idosa (CMS/Unidade de Cuidados na
Comunidade/ACES Arrábida)

ACES
Arrábida

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Aumentar e diversificar a oferta de serviços e respostas sociais e de saúde às pessoas idosas e suas famílias
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Ações de informação e sensibilização para famílias e
cuidadores não institucionais
Promover a capacitação das
famílias/cuidadores formais e
informais para a prestação de
cuidados a pessoas com
patologias e demências
Workshops e Seminários (CMS/Unidade de Cuidados na
Comunidade/ACES Arrábida/Associação Viver a Cores)

Ass. Viver a
Cores

Melhorar as condições de
higiene habitacional e
manutenção dos
equipamentos, permitindo o
acesso a serviços de limpeza e
pequenas reparações, a
custos reduzidos

Serviço de limpezas e pequenas reparações no domicílio
(Centro Comunitário da Quinta do Conde)

CCQC

Desenvolver estratégias para
combater situações de risco
social nas pessoas idosas

Programa da Guarda Nacional Republicana “Idosos em
Segurança” (que se destina a prestar apoio às pessoas
idosas do concelho informando-as sobre burlas, assaltos,
segurança em casa e na rua, relação com os vizinhos e
outros aspetos que possam ajudar a prevenir e evitar
situações de risco)

GNR

Monit. / Aval. (%) e notas

Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Promover um envelhecimento ativo e saudável
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago

set

out nov dez

Entidade
envolvidas

Projeto de terapia Snoezelen (Santa Casa da
Misericórdia)

SCMS

Projeto Sempre a Mexer para não envelhecer (CMS)

CMS

##

Dinamizar iniciativas e
programas promotores de
qualidade de vida e saúde
para a população idosa,
incluindo a área da cultura,
desporto, alimentação e
prevenção da saúde

Programa Pais – Mente Ativa (Associação Viver a Cores)

Ass. Viver a
Cores

Projeto Envelhecer com Sucesso - Freguesia de Santiago
(Unidade de Cuidados Continuados/ACES Arrábida)

ACES
Arrábida

Atividades lúdicas e de bem-estar como animação
cognitiva, movimentos preventivos e terapia do riso
(ACREB - Associação Cultural e Recreativa Clube
Equilíbrio e Bem-estar)

Universidades Seniores

Promover atividades
intergeracionais

ACREB

JFQC e MSUG

(Universidade Sénior – O Sonho Não Tem Idade/
Movimento Social Utopia Global/ Rotary Club de
Sesimbra)

Rotary Club
Sesimbra e
MSUG

Comemoração de datas relevantes relacionadas com o
envelhecimento e com a participação ativa da população
sénior

CMS / IPSS

Monit. / Aval. (%) e notas

Documento elaborado:
Núcleo Executivo do CLAS de Sesimbra
Secretariado Técnico da Rede Social de Sesimbra
(Câmara Municipal de Sesimbra)

Colaboração dos Núcleos Executivos:
Comissão Social Interfreguesias de Castelo-Santiago
Comissão Social de Freguesia da Quinta do Conde
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ANEXO I – MANUAL DE MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DO PLANO DE AÇÃO BIANUAL
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2014-2017) E DO PLANO DE AÇÃO
BIANUAL (2016-2017)

A monitorização do Plano de Desenvolvimento Social (2014-2017) será realizada de acordo com os seguintes
pressupostos e calendário:
•

Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do concelho de Sesimbra (2014-2017) deverá ser monitorizado no
final do ano de 2016, ocorrendo esse procedimento durante o mês de janeiro de 2017, de modo a
permitir que os resultados obtidos, possam ser apresentados na primeira reunião plenária do CLAS que
ocorra em 2017. No final de 2017, deverá será efetuada uma avaliação final da execução do PDS, para ser
apresentada na primeira reunião plenária que ocorrer em 2018;

•

Os momentos de monitorização e avaliação final de execução do PDS (2014-2017) resultaram assim
concomitantemente, do momento de monitorização do Plano de Ação Bianual (2016-2017) a ser realizada
em dezembro de 2016, e da avaliação final do mesmo em dezembro de 2017.

Deste modo a facilitar a compreensão da metodologia e calendários apresentados, veja-se a seguinte
matriz/cronograma:

Órgão responsável

dezembro de 2016

1ºtrimestre de 2017

dezembro de 2017

1ºtrimestre de 2018

Efetua a monitorização
intermédia do PDS do CLAS
(2014-2017)

Apresenta a monitorização
intermédia do PDS
(2014-2017) e do PA Bianual
do CLAS (2016-2017)

Efetua a avaliação
final do PDS do CLAS
(2014-2017)

Apresenta a avaliação final
do PDS (2014-2017) e do
PA Bianual do CLAS (20162017)

Núcleo Executivo do CLAS

Núcleos Executivos da CSIF
Castelo-Santiago e CSF Quinta
do Conde

Efetua a monitorização
intermédia do PA Bianual
do CLAS (2016-2017)

Efetua a avaliação final do
PA Bianual
do CLAS (2016-2017)

Efetuam a monitorização
intermédia
dos PA Bianuais das
CSIF/CSF (2016-2017)

Efetuam a avaliação final
dos PA Bianuais das
CSIF/CSF (2016-2017)
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GRELHAS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PDS E PA (CLAS E CSIF/CSF)

Apresenta-se abaixo o modelo de Grelha de Monitorização / Avaliação de execução do Plano de Ação Bianual, sendo
que na coluna “Calendarização” deverá ser registado o período durante os quais as atividades estarão previsivelmente
em execução.
Na coluna “Monit. / Aval. (%) e notas” deverão ser registadas todas as informações do grau de execução da respetiva
atividade / ação, percentagens, nº de sessões/ações/eventos realizados, médias, etc, para além de notas mais
descritivas.

Modelo de Grelha do Plano de Ação
Eixo
Objetivo Geral
Objetivo Específico

Ação / Inclusão Social
Aumentar e diversificar a oferta de serviços…
Calendarização das ações a desenvolver em 2016
meses

Atividades / Ações a desenvolver

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Entidade
envolvidas

Monit. / Aval. (%) e notas

% de execução (monitorização intermédia final 1ºano)
% de execução (avaliação final 2ºano)
Criar / implemantar …

X X X X X

Gabinete de…

IPSS (X)
nº de utentes / nº eventos / etc
notas diversas

No final da execução dos Planos de Desenvolvimento Social (PDS) e respetivos Planos de Ação (PA) deverão os
mesmos ser alvo duma avaliação final, na qual constem as Grelhas de Execução do Plano de Ação preenchidas para
além duma grelha geral com o estado das mesmas, segundo cada eixo, conforme modelo abaixo.

Modelo de Grelha de Monitorização / Avaliação do PDS e PA
Nº total de atividades/ações
EIXO

Inscritas
nº

PA 2016-2017

Concluídas
nº

%

Parcialmente
realizadas
nº

Não realizadas

%

nº

%

Formação, Qualificação e Empregabilidade

20

10

50,0

5

25,0

5

25,0

Saúde, Deficiência e Incapacidades

30

18

60,0

8

26,7

4

13,3

Ação Social / Inclusão Social

30

16

53,3

7

23,3

7

23,3

Idosos

17

8

47,1

5

29,4

4

23,5

97

52

53,6

25

25,8

20

20,6

Total

As atividades/ações parcialmente realizadas e/ou não realizadas irão posteriormente ser inscritas no PDS e PA
seguintes, desde que a sua necessidade de execução se mantenha.
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