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Plano de Acção 2011

EIXO 1 – População Idosa/Dependente
Idosa/Dependente
Objectivos
Específicos

Acções

Calendarização

Parceiros/Recursos

Conhecer as reais necessidades de
respostas sociais ao nível da
população
idosa/dependente,
através da criação de uma base de
dados que centralize as listas de
espera
dos
equipamentos
e
respostas sociais.

Reunião com as IPSS´S.

Janeiro de 2011.

Definição de indicadores.

Março de 2011.

Construção de Base de Dados.

Setembro de 2011.

Criar respostas de apoio social à
população
idosa/dependente,
através
da
mobilização
da
sociedade civil, através da criação
de um grupo de voluntários no
âmbito do BLV para apoio e
acompanhamento
desta
população.

Reunião com os/as responsáveis pelo
BLV.

Abril de 2011.

Divulgação do projecto.

Setembro de 2011.

Promover a participação cívica
dos/as idosos/as e combater o
isolamento social.

Efectuar 2 acções se sensibilização
junto da população idosa para a
participação social e associativa.

Abril e Outubro.

Juntas de Freguesia.
IPSS’ s.
Associações.

Prevenir
situações
de
risco
associadas ao isolamento da
população idosa/dependente.

Desenvolver 2 acções de sensibilização
integradas no programa “Idosos em
Segurança”, destinadas à população
idosa não institucionalizada ou que não
tem relação com as instituições.

Abril e Outubro.

Centros de Saúde.
Forças de Segurança.
IPSS’ s.
Associações.

2

Disponibilização para preenchimento.

ISS – Serviço Local.
IPSS’ s.
Associações.

Dezembro de 2011.
Câmara Municipal.
Centros de Saúde.
IPSS’ s.
Associações.
Forças de Segurança.
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EIXO 2 – Ocupação de Tempos Livres de Crianças e Jovens
Objectivos
Específicos

Acções

Qualificar as respostas de ocupação
de tempos livres de crianças e jovens.

Desenvolver 2 acções de sensibilização.

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

Criar uma plataforma de articulação e
planificação das actividades de
ocupação de tempos livres entre os
agrupamentos de escolas, as IPSS e
Associações.
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Calendarização

Novembro

Junho

Parceiros/Recursos
Câmara Municipal.
AISC.
Associações de Pais.
Agrupamentos de
Escolas.
Câmara Municipal.
Agrupamentos de
Escolas.
IPSS’ s.
Associações.
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EIXO 3 – Qualificação e Emprego
Objectivos
Específicos
Adequar a oferta formativa às
necessidades do mercado local
através de um levantamento das
necessidades existentes junto das
Entidades
Empregadoras
do
concelho.

Acções
Levantamento
das
empregadoras existentes.

Calendarização
Entidades

1º Trimestre do ano.

Construção de Inquérito a aplicar.

Março.

Efectuar contactos com as diferentes
entidades.

Abril.

Aplicação do Inquérito.

Maio e Junho.

Elaboração de um relatório final.

Setembro a Dezembro.

Adequar a oferta formativa às
necessidades do mercado local
através da criação de um grupo de
trabalho para promover a articulação
entre as escolas e outras entidades
formadoras e as empresas e outras
entidades empregadoras.

Aprovação da constituição do grupo de
trabalho em reunião de CLAS.

1º Trimestre do ano.

Efectuar 2 reuniões de trabalho.

Data a definir pelo Grupo
de trabalho.

Aumento
das
qualificações
académicas
e
profissionais
da
população desempregada através do
desenvolvimento de acções de
divulgação da oferta formativa
existente.

Realização de 2 acções

Setembro e Outubro
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Parceiros/Recursos
Câmara Municipal.
Centro de Emprego.
Centro de Formação.
Associações
empresariais.
Empresas.
CNO s.

Câmara Municipal.
Centro de Emprego.
Centro de Formação.
Associações
empresariais.
Empresas.
CNO s.
Câmara Municipal.
Centro de Emprego.
Centro de Formação.
Associações
empresariais.
CNO s.
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EIXO 3 – Qualificação e Emprego
Objectivos
Específicos
Aumento
das
qualificações
académicas
e
profissionais
da
população empregada através da
promoção
de
acções
de
sensibilização/reuniões junto das
entidades empregadoras, no sentido
de que estas possam promover
acções de formação dirigidas aos/às
colaboradores/as.
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Acções

Desenvolver 3 reuniões com entidades
empregadoras
empregadoras.

Calendarização

1 Reunião por trimestre..

Parceiros/Recursos
Câmara Municipal.
Centro de Emprego.
Centro de Formação.
DREL VT
Associações empresariais.
Empresas.
CNO s.
Escolas/Agrupamentos.
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EIXO 4 – Parcerias e Economia Social
Objectivos
Específicos
Conhecer e divulgar as respostas
existentes no Concelho através da
criação de um Guia de Recursos
Interactivo (Plataforma Digital).
Promover, no âmbito de cada
Comissão Social de Freguesia, a.
articulação
do
trabalho
de
acompanhamento social às famílias
através da criação de um grupo de
trabalho
em
cada
uma
das
Comissões Sociais de Freguesia,
pressupondo a uniformização de
procedimentos e instrumentos de
registo de informação e avaliação
Promover o desenvolvimento de
competências para o trabalho em
rede através da realização de uma
acção de sensibilização para as
entidades sobre a metodologia do
trabalho em rede no
acompanhamento social às famílias
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Acções
Levantamento das Entidades e
respostas do concelho.

Calendarização

Janeiro a Dezembro de
2011.

Reuniões com as diferentes CSF e CSIF.

1º Semestre.

Construção de Instrumentos.

1º Semestre.

Implem
Implementação.

2º Semestre.

Realização da acção.

2º Trimestre.

Parceiros/
Recursos
Câmara Municipal.
ISS – Serviço Local.
AISC.

Câmara Municipal.
Juntas de Freguesia.
IPSS’ s.
ISS Serviço Local.
Centros de Saúde.
Agrupamentos de
Escolas.

Câmara Municipal.
ISS – Serviço Local.
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EIXO 4 – Parcerias e Economia Social
Objectivos
Específicos

Acções

Promover a reflexão e a partilha de
informação
inter-institucional
através da realização de encontros
temáticos.

Definição da
Executivo.

Realização do Encontro.

2º Semestre.

Sensibilizar as empresas do território
para
o
desenvolvimento
de
acções/projectos no âmbito da
responsabilidade
social
das
empresas através da realização de
acções/reuniões de sensibilização
junto de empresas do Município

Realização de reuniões
reuniões.

A
agendar
empresas.
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temática

Calendarização
pelo

Núcleo

Parceiros/
Recursos

1º Semestre.

Câmara Municipal.
AISC.

junto

das

Câmara Municipal.
Centro de Emprego.
Associações
Empresariais.
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EIXO 5 – Equipamentos Sociais
Objectivos Específicos
Conhecer os Equipamentos e
respostas existentes no concelho e
respectivas necessidades.
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Acções
Levantamento dos
Equipamentos/respostas existentes.

Calendarização
Janeiro
2011

a

Dezembro

Parceiros/
Recursos
de

Câmara Municipal.
AISC.

