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Nota Introdutória:
Terminada a vigência do atual PDS – Plano de Desenvolvimento Social, e considerando as mudanças que ocorreram
no tecido económico e social nos últimos anos e a experiência de intervenção no terreno que advém do trabalho
realizado, surgiu a necessidade de proceder à atualização do DS – Diagnóstico Social, processo atualmente em
curso, e de onde decorrerá um novo PDS.
O presente Plano de Ação é um documento de planeamento onde se identificam os projetos e as intenções
previstas para o período temporal de um ano, o qual surge na linha de trabalho desenvolvido em anos anteriores e
que pretende ser um instrumento de racionalização e eficácia da ação no combate à pobreza e exclusão social.
Pretende-se que este seja um documento exequível e não uma mera manifestação de intenções, aberto e
dinâmico, ou seja, susceptível de alterações, o que implica contratualização e participação entre todos os
parceiros, com vista ao objetivo último que é a promoção do desenvolvimento local.
Segundo a tendência de clareza e utilidade dos documentos produzidos no âmbito da Rede Social, optou-se pela
apresentação deste Plano de uma forma simples e acessível, sendo que o mesmo contempla 5 eixos ou áreas de
intervenção, constantes do PDS ainda em vigor, a saber:
Eixos

1
2
3
4
5

2

Áreas de Intervenção

População Idosa;
Ocupação de Tempos Livres de Crianças e Jovens;
Qualificação e Emprego;
Parcerias e Economia Social;
Equipamentos Sociais.
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De acordo com as mais modernas técnicas de gestão e administração de projetos, qualquer ação deverá sempre
estar orientada para o cumprimento de objetivos/metas predefinidos. Assim sendo, pretende-se que no final de
2014, ao nível da Rede Social de Vila Franca de Xira, se atinjam as seguintes metas em cada um dos eixos atrás
enunciados:

Eixos

3

Finalidades

1

Melhorar o bem- estar dos idosos;

2

Contribuir para o desenvolvimento psicossocial das
crianças e jovens;

3

Apoiar os jovens e adultos desempregados na
definição ou desenvolvimento do seu percurso de
inserção ou reinserção no mercado de trabalho;

4

Promover um planeamento integrado e sistemático,
potenciando sinergias, competências e recursos;

5

Garantir uma maior eficácia e uma maior cobertura e
organização
do
conjunto
de
respostas
e
equipamentos sociais a nível local.
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EIXO 1 – População Idosa/Dependente
Objetivos
Específicos

Ações

Conhecer
as
reais
necessidades de respostas
sociais ao nível da população Aprovação da base de dados em
idosa/dependente,
através sede de Núcleo Executivo.
da criação de uma base de
dados que centralize as Apresentação às Instituições.
listas
de
espera
dos
equipamentos e respostas
sociais.
Prevenir situações de risco
associadas ao isolamento da
população
idosa/dependente.

4

Calendarização

Parceiros/Recursos

1.º Semestre

2.º Semestre

Alargamento da Teleassistência
à população com mobilidade
reduzida e vítimas de violência Todo o ano
doméstica.
Realização
de
ações
de
sensibilização
junto
da
população idosa/dependente.

ISS – Serviço Local.
IPSS’ s.
AISC.

Câmara Municipal.
Juntas de Freguesia.
Centros de Saúde.
Forças de Segurança.
IPSS’ s.
AISC.
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EIXO 2 – Ocupação de Tempos Livres de Crianças e Jovens
Objetivos
Específicos

Otimizar
as
respostas
existentes na área da ocupação
dos tempos livres de crianças e
jovens.

5

Ações

Calendarização

Promover
a
articulação
e
Todo o ano
planificação das atividades ao
nível das respostas existentes em
sede de CSF ou CSIF.

Parceiros/Recursos

CSF ou CSIF.
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EIXO 3 – Qualificação e Emprego
Objetivos
Específicos

Ações

Calendarização

Parceiros/Recursos

Levantamento das necessidades 1.º Semestre
Adequar a oferta formativa às junto das Entidades Empregadoras.

necessidades
local.

do

mercado

Promoção do
empreendedorismo junto dos
grupos mais desfavorecidos.

6

Elaboração de um Relatório Final.

2.º Semestre

Dinamização
de
sessões
de
(in)formação sobre a poupança, o
gasto útil e a gestão eficaz dos
recursos, como forma de incentivar Todo o ano
a capacidade de iniciativa e
criatividade
com
vista
à
identificação de ideias inovadoras
para a criação de empresas em
qualquer sector de atividade.

GIP’S, CSF ou CSIF.

GIP’S e CSF ou CSIF.
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EIXO 4 – Parcerias e Economia Social
Objetivos
Específicos
Partilha de informação
matéria social.
Promoção da
matéria social

reflexão

Ações

Calendarização

Parceiros/
Recursos

Apresentação do Portal da Rede
em Social do Concelho de Vila 1.º Semestre
Franca de Xira.

Câmara Municipal.
ISS – Serviço Local.
AISC.

Realização de um Encontro para
em apresentação do Diagnóstico
Social e Plano de
Desenvolvimento Social.

Núcleo Executivo e
parceiros de CLAS.

2.º Semestre

EIXO 5 – Equipamentos Sociais
Objetivos Específicos

Ações

Conhecer os Equipamentos e
respostas
existentes
no Construção
da
concelho
e
respectivas Equipamentos
e
necessidades.
Sociais.

7

Calendarização

Carta
de
Respostas Todo o ano

Parceiros/
Recursos

CLAS.

