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Introdução 

 
 

 

O Programa Rede Social tem como objetivo o combate à pobreza e exclusão social numa perspetiva de promoção do desenvolvimento social. 

Desde que o programa Rede Social foi implementado no concelho de Carregal do Sal, em 2004, têm sido elaborados e aprovados instrumentos 

cruciais, na área social, nomeadamente o Pré-Diagnóstico, o Diagnóstico, o Plano de Desenvolvimento Social e anualmente o respetivo Plano de Ação. 

O Plano de Ação é um instrumento de operacionalização onde estão definidos ações e projetos a desenvolver para concretizar os objetivos e 

estratégias propostas no Plano de Desenvolvimento Social. 

 Excecionalmente e atendendo à situação extraordinária que o Mundo, o País e o nosso Concelho viveram e ainda vive, devido à pandemia causada 

pela doença COVI-19 que para além das inúmeras consequências a nível de saúde pública teve outras que implicaram constrangimentos vários pelo que o 

Plano de Ação de 2019/2020 não teve a execução prevista. 

Assim, foi entendimento do Núcleo Executivo da Rede Social manter as ações e atividades para o Plano de Ação de 2020/2021. 

Uma das ações não concretizadas foi a III Atualização do Diagnóstico Social bem como o Plano de Desenvolvimento Social 2020/2023 

Assim o Plano de Ação 2020/2021 assenta essencialmente na definição das ações e atividades que foram consideradas adequadas pelos diferentes 

parceiros, procurando-se que estas fossem exequíveis e passíveis de recorrer aos recursos disponíveis, evidenciando a participação de cada parceiro, tendo 

por base os eixos: 

          Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional                            

          Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais          

          Eixo 3 – Alertar/Prevenir as dependências e os comportamentos de risco          

          Eixo 4 – Desenvolver e criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, Terceira Idade, Deficiência e Saúde Mental  

          Eixo 5 – Incrementar acções de beneficiação e melhoria do parque habitacional  
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Grupos de Trabalho dos Eixos Identificados  
 

EIXOS – INSTITUIÇÕES/ENTIDADES CONVIDADAS 

 

1 - Promover e aumentar a 

Empregabilidade, a Qualificação Escolar e 

Profissional 

2 - Fomentar competências pessoais, sociais e parentais 

3 - Alertar/Prevenir as Dependências e Comportamentos 

de risco 

4 - Desenvolver e criar respostas sociais ao 

nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, 

Deficiência e Saúde Mental  

 

5 - Incrementar acções de beneficiação e 

melhoria do parque habitacional  

• ADICES – Associação de Desenvolvimento 

• Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários 

•Clínica de Recuperação e Tratamento da 

Toxicodependência 

 •CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Carregal do Sal 

•CRI de Viseu – ARS Centro 

• Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

• Federação de Associações de Pais 

•GNR - Guarda Nacional Republicana – Posto de 

Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Delegação Regional de Viseu do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• Serviço de Emprego de Tondela 

•UCC Unidade de Cuidados à Comunidade Aristides 

Sousa Mendes 

 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento 

• Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

•Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência 

 •CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do 

Sal 

•CRI-IDT -Centro de Respostas Integradas de Viseu 

• Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa 

• Federação de Associações de Pais 

•GNR - Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Delegação Regional de Viseu do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• Serviço de Emprego de Tondela 

•UCC Unidade de Cuidados à Comunidade Aristides Sousa Mendes 

 

 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento 

• Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

•Clínica de Recuperação e Tratamento da 

Toxicodependência 

 •CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Carregal do Sal 

•CRI-IDT -Centro de Respostas Integradas de Viseu 

• Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

• Federação de Associações de Pais 

•GNR - Guarda Nacional Republicana – Posto de 

Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Delegação Regional de Viseu do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• Serviço de Emprego de Tondela 

•UCC Unidade de Cuidados à Comunidade Aristides 

Sousa Mendes 

 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento 

• Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários 

•Clínica de Recuperação e Tratamento da 

Toxicodependência 

 •CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Carregal do Sal 

•CRI-IDT -Centro de Respostas Integradas de Viseu 

• Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

• Federação de Associações de Pais 

•GNR - Guarda Nacional Republicana – Posto de 

Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Delegação Regional de Viseu do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• Serviço de Emprego de Tondela 

•UCC Unidade de Cuidados à Comunidade Aristides 

Sousa Mendes 
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Plano de Ação 2020/2021 

 
 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 
 

 
 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, aumentar o 

emprego e a formação escolar e 

profissional  

 

 

•Até julho de 2019 promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação 

 

• Até julho de 2019, aumentar em 

10% a formação escolar e 

profissional  

 

 

•Até julho de 2019 promover a 

inclusão social ativa dos 

grupos vulneráveis através de 

Contratos Emprego-Inserção. 

(Abranger 100 beneficiários de 

prestações de desemprego e 80 

beneficiários de RSI) 

• Encaminhamento para o Programa 

Novas Oportunidades e cursos EFA 

 • Promoção de ações de formação  

 

 

•Encaminhamento de grupos 

vulneráveis para a integração em 

mercado de emprego e em 

programas  

 

 

• Empresas 

• ADICES; 

•Centro de Emprego Dão Lafões 

Agrupamento de Escolas de C. S. 

 

• Empresas; 

•GIP de Carregal do Sal 

•NLI de Carregal do Sal 

• Segurança Social: 

•IEFP; 

• Agrupamento de Escolas 

• ADICES 

• Centro de Emprego 

• Autarquias 

•GIP de Carregal do Sal 

• Associação de Pais 

• Associações de Estudantes 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 
 

 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional (Continuação) 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

• Até julho de 2019, promover o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiências à formação profissional 

e ao emprego 

 

• Até junho de 2019, divulgar e 

sensibilizar 10% das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência e para os 

benefícios concedidos na integração 

de pessoas com deficiência 

 

• Promoção da autonomia dos 

deficientes e apoio das suas 

famílias 

• Sinalização dos deficientes mais 

graves do Concelho e sem 

retaguarda familiar  

• Sensibilização das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência 

• Vários  

• ACAPO 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira 

do Conde 

• Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

• Até julho de 2019, promover o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiências à formação profissional 

e ao emprego 

• Até junho de 2019, divulgar e 

sensibilizar 10% das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência e para os 

benefícios concedidos na integração 

de pessoas com deficiência 

• Promoção da autonomia dos 

deficientes e apoio das suas 

famílias 

• Sinalização dos deficientes mais 

graves do Concelho e sem 

retaguarda familiar  

• Sensibilização das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência 

•. Vários  

• ACAPO 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira 

do Conde 

• Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

 
 

 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional (Continuação) 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, diminuir em 

5% o abandono, insucesso e o 

absentismo  

 

 

• Até julho de 2019, diminuir em 

5% o abandono, insucesso e o 

absentismo  

 

• Sensibilização dos jovens com 

dificuldades de aprendizagem/ 

risco de abandono para 

frequentarem cursos profissionais  

 • Realização de atividades que 

motivem os jovens e lhe 

despertem o interesse pela escola  

• Melhoria da articulação entre o 

sistema de ensino, da formação e 

do emprego através da criação de 

cursos profissionais, feiras de 

emprego, etc.       

• Empresas 

• Psicóloga de Orientação Profissional 

(Escola Secundária) 

• Conselheira de Orientação (Centro de  

• Currículos alternativos 

• Medidas do Decreto-Lei 3/2008 

• Conselho Municipal de Educação 

• EFA – Cursos de Educação e Formação 

de Adultos 

• CEF – Cursos de Educação e Formação 

• Carta Educativa 

 

• Segurança Social: 

•IEFP; 

• Agrupamento de 

Escolas 

• ADICES 

• Centro de Emprego 

• Autarquias 

•GIP de Carregal do Sal 

• Associação de Pais 

• Associações de 

Estudantes 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Capacitar para integrar!” 

 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Formação 

Profissional 

(EFA, Vida Ativa, 

Formação Mlar, 

. Vitivinicultura 

. Inglês 

. Marcenaria 

. Gestão 

Hoteleira 

.  Comércio 

Internacional 

. Floresta 

. Logística / 

Gestão 

.Empreendorismo 

*IEFP 

*AECS 

*GIP 

*Associação 

de Produtores 

Florestais do 

Planalto 

Beirão 

Julho 2020 a 

Junho 2021 

*Nº de formandos 

inscritos 

*N.º de 

formandos 

certificados 

*Nº Turmas 

*Nº Formandos 

certificados 

*Formandos 

*Formadores 

*Sala de formação 

*Material 

 

*Jovens / 

adultos a partir 

dos 18 anos 
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Qualifica + 

 

Constituição de 

turma  

IEFP Julho a dezembro 

de 2020 

*Nº de formandos 

inscritos 

*N.º de 

formandos 

certificados 

*Nº Turmas 

*Nº Formandos 

certificados 

*Formandos 

*Formadores 

*Sala de formação 

*Material 

Público com 

baixa 

escolaridade 

Contrato Emprego 

Estágios 

Profissionais 

PAECPE 

 

MAREESS 

 

 

 

Incentivo 

Extraordinário (a 

ser publicada a 

Portaria) 

*Visitas a 

empresas 

*Divulgação de 

medidas de 

emprego 

 

Inserção de 

utentes em 

equipamentos 

sociais e de saúde 

 

Apoiar empresas 

afetadas pela 

Pandemia para 

normalizar a 

atividade  

IEFP 

 

 

 

 

IEFP 

 

 

 

IEFP 

julho de 2020 a 

Junho 2021 

 

 

 

Abril a dezembro 

2020 

 

 

 

A partir de julho 

de 2020 

*Nº de utentes 

inseridos 

 

 

 

Nº de utentes 

inseridos 

 

 

 

Nº trabalhadores 

apoiados 

 *Nº de contratos 

a termo e sem 

termo 

*Nº de estágios 

*Nº de projetos 

 

Nº de 

candidaturas 

realizadas 

 

 

Nº de empresas  

apoiadas 

*Utentes 

*Técnicos; 

*Material de apoio 

 

 

Utentes 

Técnicos 

 

 

Técnicos 

 

*Munícipes  

*Empresas 

 

 

 

Entidades do 

setor social e da 

saúde, IPSS e 

CS. 

 

Empresas 

afetadas pela 

Pandemia 
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Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiai 

Público-

alvo 

Promoção de 

Artes e Ofícios 

 

*Dinamização e 

participação em 

Feiras, Colóquios, 

etc. 

*Divulgação 

*IEFP 

*Município 

*Associações 

culturais e 

outras 

entidades 

julho de 2020 

a 

Junho de 2021 

Promoção/valorização 

do artesanato local 

*Nº artesãos 

inscritos 

*Nº feiras 

*Nº colóquios 

Técnicos das 

entidades 

envolvidas; 

*Espaço físico; 

*Material 

Comunidade 

em geral 

Centros Qualifica 

 

*Mobilizar, 

sinalizar e orientar 

os adultos 

*Encaminhar para 

medidas de 

qualificação (EFA, 

RVCC) 

*IEFP 

*Centro de 

Formação 

Profissional- 

Coimbrões 

*Escola 

Profis. 

Tondela 

*Entidades 

externas 

*Agrup. 

Escolas 

julho de 2020 

a 

Junho de 2021 

Reforçar a articulação 

de respostas de 

educação e formação 

*Consolidar, reforçar e 

alargar a rede qualifica 

*Melhorar o acesso a 

inf. e orientação para 

respostas 

*Favorecer percursos 

formativos 

personalizados 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº de 

encaminhamentos 

*Nº certificados 

Técnicos das 

entidades 

candidatas 

*Jovens e 

adultos 

Mobilização de 

apoios financeiros 

para a 

dinamização do 

território 

DLBC/LEADER 

–ADICES 

PACTO 2020 

*Dinamização 

*Informação 

*Sensibilização 

 

*ADICES Julho de 2020 

a junho de 

2021 

*Informar para a 

obtenção de 

candidaturas com vista 

ao desenvolvimento da 

economia local 

*Divulgação de 

programas e apoios 

existentes 

*Nº de 

participantes 

*Nº de ações 

*Técnicos da 

ADICES e das 

entidades 

envolvidas/parceira 

*Material 

necessário; 

*Entidades e 

instituições 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações de 

sensibilização 

para medidas na 

área da 

deficiência e/ou 

incapacidade 

*Dinamização 

*Informação 

*Sensibilização 

*Autarquias 

*GIP 

*IEFP 

julho de 2020 

a 

Junho de 2021 

*Informar para a 

inclusão 

*N de 

participantes 

*Nº de ações 

Técnicos do IEFP e 

das entidades 

envolvidas/parceiras 

*Jovens e 

adultos com 

deficiência 

e/ou 

incapacidade 

*Entidades/in

stituições 

Portugal 2020 

Cursos 

Profissionais 

Mobilizar, sinalizar e 

orientar  

*Curso de eletrónica 

médica 

. Téc comunicação e 

serviço digital 

*Téc. Desporto 

*Animador 

Sociocultural 

*Agrupamento 

de Escolas de 

Carregal do 

Sal e outras 

entidades 

 

julho de 2020 

a 

Junho 2021 

*Dotar os 

jovens/adultos de 

qualificação 

secundária 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº 

encaminhamentos 

*Nº certificados 

*Nº turmas 

*Docentes e não 

docentes do 

Agrupamento de 

Escolas de Carregal 

do Sal 

*Alunos  

 

*Encarregado

s de 

Educação 

 

Portugal 2020 

 

*Discussão e 

preparação de 

candidaturas ao 

Portugal 2020 

 

*ADICES,  

*CIM e outras 

entidades 

*Rede Social 

Julho de 2020 

a junho de 

2021 

*Definir projetos e 

submissão de 

candidaturas na Área 

da Inclusão Social e 

Emprego e outos 

*Participação dos 

parceiros 

*Candidaturas 

apresentadas 

*Material adequado; 

*Formulários de 

candidatura e outros 

documentos 

 

 

*Parceiros da 

Rede Social 

 

*Comunidade 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

GIP- Gabinete de 

Inserção 

Profissional de 

Carregal do Sal 

*Elaboração de 

candidatura;  

* Reunião de 

preparação/elaboração;  

* Submissão da 

candidatura ao IEFP 

*Divulgação através 

dos meios de 

comunicação social, 

juntas de freguesia e 

outras entidades  

*Distribuição de 

material informativo;  
 

* Autarquia 

*IEFP/Serviço 

de Emprego 

de Tondela 

*GIP 

Julho de 2020 

a  

Junho 2021 

*Promover a 

informação e orientar 

os munícipes, jovens e 

adultos 

desempregados; 

* Apoiar a procura 

ativa de emprego; 

* Acompanhar os 

desempregados em 

fase de inserção ou 

reinserção 

profissional; 

* Captação de ofertas 

junto de entidades 

empregadoras 

* N.º de 

desempregados; 

* N.º de 

munícipes à 

procura de novo 

emprego; 

* N.º munícipes à 

procura de 1.º 

emprego; 

* N.º de 

desempregados a 

acompanhar 

*Animadora 

* Espaço 

físico/gabinete 

* Material 

necessário 

* Desempregados à 

procura de 1º e novo 

emprego 

* Desempregados de 

longa duração 

* Entidades 

Empresariais e outras 

entidades/instituições 

Rede Local 

Garantia Jovem 

*Formação para 

parceiros 

*Mobilizar, sinalizar e 

orientar os jovens 

*Encaminhamento para 

medidas de emprego e 

qualificação 

 

IEFP e 

entidades 

parceiras 

 

julho de 2020 

a 

Junho 2021 

*Divulgação da rede 

pelos parceiros 

*Aumentar a 

qualificação dos 

jovens  

*Facilitar a transição 

para o mercado de 

trabalho 

*Reduzir o 

desemprego jovem 

 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº de 

encaminhamentos 

 

*Técnicos do IEFP 

*Parceiros CLAS 

*Jovens NEET 

(dos 15 aos 29 anos 

de idade) 
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Plano de Ação: 2020/2021 

 

 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ação de 

informação/ 

sensibilização 

sobre medidas 

ativas de emprego 

e formação 

profissional 

 Diálogo com Alunos e 

Professores 

IEFP 

Agrupamento 

de escola 

julho de 2020 

a 

Junho 2021 

*Divulgação das 

medidas 

 

Nº de Turmas e 

alunos 

 

* Material 

necessário Téc. do 

IEFP e Professores* 

Espaço 

físico/gabinete 

 

12º ano 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

 
 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, acompanhar 20  

% das famílias sinalizadas   

 

 

 

 

 

 

•Até julho de 2019 promover e 

combater a pobreza e a inclusão 

social em 20% de famílias 

sinalizadas 

• Até julho de 2019, envolver estas 

famílias em dinâmicas que 

promovam competências pessoais, 

sociais e parentais; 

• Até julho de 2019, incutir hábitos 

de higiene, alimentação, segurança, 

gestão doméstica e financeira a 

estas famílias; 

• Sinalização das famílias 

desestruturadas/disfuncionais; 

• Promoção de ações de formação 

sobre competências pessoais, 

sociais e parentais, com vista, 

nomeadamente, a uma 

parentalidade positiva 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal; 

• NLI – Núcleo Local de Inserção 

(Rendimento Social de Inserção); 

• Intervenção Precoce; 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia; 

• Segurança Social; 

• Associações de Pais; 

• Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Carregal do Sal; 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas; 

• Guarda Nacional Republicana; 

•Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal; 

• Associações de Estudantes; 

Bombeiros 

Cruz vermelha 

NLI 

•Até julho de 2019 promover a 

conciliação da vida profissional e 

familiar 

•Até julho de 2019 promover ações 

de sensibilização com o intuito de 

promover a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional 

 

•Promover ações de 

formação/sensibilização com o 

intuito de promover a conciliação 

da vida pessoal, familiar e 

profissional 

•CIG-Comissão de Igualdade de 

Género; 

•Empresas 

•Diagnóstico e Plano Municipal 

para a Igualdade de Género 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia; 

• Segurança Social; 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Caminhar…construindo!”      

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

Poderemos todos 

ser Pais??? 

*Tertúlia 

*Elaboração de cartaz; 

*Divulgação; 

Contactos com 

preletores/dinamizadores 

Rede Social; 

Município; 

*NLI 

CPCJ 

Ex.: Dr. José 

Manuel Pinto e 

Dra. Leonor Pais 

julho de 20120 a 

Junho 2021 

* Melhorar competências 

parentais e sociais 

*Conciliação da vida 

profissional e familiar 

*N.º de 

participantes 

 

*Material adequado; 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Preletores  

*Comunidade em 

geral 

 

Prevenção de 

acidentes 

domésticos 

*Sessões de informação/ 

esclarecimento; 

*Elaboração de cartaz; 

*Divulgação; 

*Contacto com 

dinamizadores/preletores 

 

 

 

 

Bombeiros de 

Carregal do Sal e 

de Cabanas de 

Viriato 

Cruz Vermelha 

de O. do Conde 

GAS 

UCC 

GNR 

IPSS 

julho de 2020 a 

Junho 2021 

* Alertar/Prevenir 

acidentes domésticos 

*N.º de 

participantes; 

 

 

*Material adequado; 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Preletores 

*Comunidade em 

geral 

 

Formação - 

Suporte básico de 

vida 

*Elaboração de cartaz; 

*Divulgação; 

*Contactos com 

entidades/dinamizadores 

Rede Social; 

Município –  

Agrupamento de 

Escolas 

INEM 

AHBVC do Sal 

 

julho de 2020 a 

Junho 2021 

* Melhorar competências  

Através da aquisição de 

conjunto de medidas e 

procedimentos técnicos 

que objetivam o suporte 

de vida à vítima 

*N.º de 

participantes 

 

*Material adequado; 

*Técnicos; 

Formandos 

*Espaço físico; 

*Assistentes técnicos  

do Agrup. De Escolas 

de C. do SaL; 

Técnicos do setor do 

desporto - CM 
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Plano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

Prevenção da 

Violência no 

Namoro 

Prevenção da 

Violência 

Doméstica 

Ação de 

informação/sensibilização 

- Dia Internacional Pela 

Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres – 25 

de novembro 

*Preparação; 

*Contactos com 

dinamizadores; 

*Elaboração de cartaz; 

*Divulgação 

Rede Social 

*CPCJ 

*UCC – C Sal 

 *Agrupa. de 

Escolas de C. Sal 

*GNR –Seção de 

Prevenção 

Criminal e 

Policiamento 

Comunitário 

*Município 

Julho de 2020 a junho de 

2021 

 

 

 

 

*Alertar e consciencializar os 

jovens para direitos e deveres 

de cidadania 

*Nº de ações 

*Nº de jovens 

participantes 

*Nº de entidades 

envolvidas 

*Elementos da GNR 

*Técnicos de Saúde 

*Psicólogos 

*Outros técnicos 

*Comunidade em geral 

 

Comunidade 

em geral 

 

 

 

 

Conciliação da 

vida profissional, 

pessoal e familiar 

*Ações de sensibilização 

*Comemoração do dia 

Municipal para a 

Igualdade – 24 de 

outubro 

*Elaboração de 

candidaturas ao Portugal 

2020 

 

*Município; 

*Juntas de 

Freguesia; 

*ADICES 

*C. Saúde de C. 

do Sal/UCC 

Aristides Sousa 

Mendes 

*Outras 

entidades 

julho de 2020 a junho de 

2021 

 

*Famílias mais/melhor 

estruturadas 

*Aquisição de informação 

pertinente na área da 

igualdade de género 

*Nº de 

candidaturas 

*Nº de pessoas 

abrangidas 

*Nº de ações 

*Técnicos  

*Comunidade em geral 

*Entidades/empresas do 

meio 

Comunidade 

em geral 

 
 



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

18 

Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Burlas e Furtos, 

Incêndios 

Domésticos…Como 

evitar? 

*Sessão de 

informação; de 3horas, 

uma por cada 

freguesia, cada uma 

com 5 participantes 

*Contactos com as 

entidades envolvidas e 

destinatários; 

*Divulgação 

 

 

*CMPI 

*Rede Social; 

* GNR –Seção 

de Prevenção 

Criminal e 

Policiamento 

Comunitário 

*AHBV de 

Carregal do Sal 

*CLDS-4.ª G 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

* Alertar e prevenir para 

possíveis situações de burlas 

e furtos; 

* Combate ao isolamento  

 

*N.º de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

 

*Elementos do Núcleo de 

Programas Especiais da 

GNR; 

*Técnicos da Rede 

Social; 

*Técnicos da autarquia e 

do CLDS- 4ª G; 

*Espaço físico; 

Comunidade em 

geral 

especialmente para 

as camadas 

séniores 

Uso Responsável da 

Internet  

*Sessão de informação 

* Reuniões de 

preparação 

* Contacto com 

formadores 

* Contactos com pais 

e encarregados de 

educação 

 

 

 

 

Rede Social 

GNR 

*Câmara 

Municipal; 

* CLAS 

* NLI 

* CPCJ 

* GNR –Seção 

de Prevenção 

Criminal e 

Policiamento 

Comunitário  

FAPECS 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

* Consciencializar os jovens 

para o uso adequado da 

internet; 

* Alertar para os perigos da 

navegação na NET; 

*Cyberbulliyng 

 

* N.º de jovens 

sinalizados; 

* n.º de jovens e 

pais a frequentar; 

* n.º de jovens 

certificados 

* Elementos da Escola 

Segura - GNR 

*Técnicos do setor de 

informática do município 

 * Formadores Externos 

* Espaço físico 

 Pais e jovens 

*Pais e jovens 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

Atualização do 

Plano Municipal 

para a Igualdade 

de Género 

Contatos e diligências 

junto das entidades 

parceiras e da Comissão 

da Igualdade de género 

Município 

Rede Social 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

Atualização do Plano 

Municipal 

N.º de contactos 

estabelecidos; 

 

Técnicos; 

Material adequado 

Comunidade em 

geral 

 

 

Atividades na 

área da infância e 

juventude 

 

*Workshop formativo n a 

área da prevenção de 

comportamentos de risco 

*Divulgação; 

*Elaboração de cartaz; 

*Contacto com 

dinamizadores 

 

EAPN 

Município 

CPCJ 

 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

 

*Promover a 

transferibilidade de boas 

práticas entre os agentes 

de desenvolvimento 

local; 

*Alargar e aprofundar o 

conhecimento na área a 

infância e juventude 

*N.º de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas 

*Técnicos; 

*Material informático; 

Outro material 

*População em 

geral; 

*CPCJ’s 

*Instituições de 

crianças e 

jovens 

Envelhecimento 

Ativo 

 

Sessões de informação 

sobre envelhecimento 

ativo 

*Divulgação; 

*Elaboração de cartaz; 

*Contacto com 

dinamizadores 

*Atividades dirigidas aos 

cuidadores formais e 

informais 

 

Município 

Rede Social 

UCC 

 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

 

*Promover a 

transferibilidade de boas 

práticas entre os agentes 

de desenvolvimento 

local; 

*Alargar e aprofundar o 

conhecimento sobre o 

envelhecimento 

*N.º de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas 

*Técnicos; 

*Material informático; 

Outro material 

*População 

com mais de 50 

nos 

*Universidade 

Sénior 

*IPSS e 

cuidadores 

informais 
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Plano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto  Equipa 

METAS  

- Cuidar de mim 

  Higiene pessoal 

  Higiene oral 

 Higiene habitacional 

 

Sessões temáticas 

coletivas e consequente 

implementação no 

domicílio 

NLI de Carregal do 

Sal 

(Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI; coordenador 

da equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI) 

Alunos /docentes 

de Medicina 

Dentária da 

Universidade 

Católica de Viseu 

Formandos de 

cabeleireiro/estética 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

Promover hábitos e 

práticas de higiene 

pessoal. 

Valorizar a 

importância da 

imagem pessoal, 

adequando estilos a 

situações especificas, 

de modo a valorizar 

apresentação na 

comunidade/sociedade. 

Consciencializar 

hábitos de organização 

higiene habitacional, 

promovendo uma 

melhor qualidade de 

vida e bem-estar. 

Desenvolver a 

autoestima e a 

autoconfiança. 

Nº de sessões 

realizadas 

Nº de participantes 

Equipa Multidisciplinar 

de RSI 

Beneficiários de RSI; 

Transporte 

Beneficiários de 

RSI 
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Plano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”     

    

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

Atividades na área da 

infância e juventude 

 

*Ação informativa  

*Divulgação; 

*Elaboração de 

cartaz; 

*Contacto com 

dinamizadores 

 

 

 

EAPN 

Município 

CPCJ 

março a maio 

de 2021 

 

 

*Promover a 

transferibilidade 

de boas práticas 

entre os agentes 

de 

desenvolvimento 

local; 

*Alargar e 

aprofundar o 

conhecimento na 

área a infância e 

juventude 

*N.º de 

participantes; 

*N.º de 

entidades 

envolvidas 

*Técnicos; 

*Material 

informático; 

Outro material 

*População 

em geral; 

*CPCJ’s 
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 Plano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações de capacitação: 

competências pessoais, 

sociais e parentais (ex: 

direitos de cidadania, 

parentalidade positiva, 

aconselhamento em 

situações de crise, 

acidentes domésticos) 

*1 ação de 50horas, , 

com 15 participantes 

*Contactos para a 

dinamização da ação 

 

 

Rede Social 

CLDS- 4.ª G 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover 

competências pessoais, 

sociais e parentais 

 

 

 

 

Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

 

Agregados Familiares 

com baixos 

rendimentos com 

crianças 

Técnicos; 

Material de desgaste 

Material informático e 

outro equipamento 

Agregados 

Familiares com 

baixos 

rendimentos 

com crianças 

“Mediar Conflitos” - 

apoiar famílias na 

informação sobre os 

seus direitos e na 

definição e aquisição de 

estratégias práticas que 

ajudem a ultrapassar 

as crises familiares, 

através do 

aconselhamento em 

situação de crise nas 

várias áreas de 

intervenção da equipa 

técnica 

Atendimentos/Mediação 

familiar, nas 5 

freguesias do concelho 

CLDS- 4.ºG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Realizar 12 

atendimentos/mediação 

familiar 

N.º de 

atendimentos 

 

Técnicos; 

Material adequado 

Famílias 

sinalizadas, 

com baixos 

rendimentos 

com crianças 
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Plano de Ação: 2020/2021 

 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        
 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações de 

sensibilização em 

Igualdade de 

Género – direitos 

de cidadania; 

violência de 

género, 

conciliação 

 

*Realizar 5 ações de 

15horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 

10 participantes; 

*Contactos para a 

dinamização da ação 

 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover e 

sensibilizar sobre a 

Igualdade de Género – 

direitos de cidadania; 

violência de género, 

conciliação 

Nº de ações   

Nº de 

participantes 

Técnicos; 

Material adequado 

Agregados 

Familiares com 

baixos 

rendimentos 

com crianças 

Sensibilizar os 

pais/mães para a 

importância da 

leitura (consultas 

no Centro de 

Saúde – crianças 

até aos 3 anos) 

 

Intervir em, pelo menos, 

20 agregados 

 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover a leitura, por 

parte dos pais, de 

crianças até aos 3 anos 

de idade 

Nº de 

intervenções 

Registo das 

intervenções 
 

Técnicos; 

Pais; 

Crianças; 

Material de Apoio 

Agregados 

Familiares com 

baixos 

rendimentos 

com crianças 

até aos 3 anos 

de idade 
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Pano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Integrar e acompanhar 

jovens carenciados em 

academias existentes, sem 

custos associados (música, 

fotografia, desporto, 

teatro e dança) 

Inscrever/acompanhar 

pelo menos 5 

crianças/jovens por cada 

ano 

 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover a integração 

de jovens em áreas de 

animação e desporto; 

 

 

Nº de inscrições; 

N.º de 

participantes 

 

Crianças e Jovens das 5 

freguesias; 

Técnicos;  

Associações; 

Material de apoio 

Crianças e Jovens 

das 5 freguesias; 

Provenientes de 

agregados 

familiares com 

baixos 

rendimentos 

Workshop “Carregal com 

Cor” -  'colorir' os espaços 

devolutos do centro 

urbano e das aldeias com 

tema Natureza 

 

Realizar 5 Workshops de 

7horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 5 

participantes 

 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover a 

capacitação a nível da 

gestão doméstica e 

financeira 

 

N.º de Workshops 

N.º de 

participantes; 

N.º de espaços. 

 

 

Técnicos; 

Material adequado; 

Jovens 

Espaço físico 

Jovens de 

agregados 

familiares com 

baixos 

rendimentos com 

crianças 

Concurso nas escolas do 1º 

ciclo “Os Meus Direitos” - 

melhor desenho, texto, 

musica 

 

Realizar concurso com 
crianças do 1ºCiclo  

 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover e 

sensibilizar sobre os 

diretos das crianças  

N.º de crianças 

envolvidas; 

N.º de desenhos; 

N.º de professores 

 

Técnicos; 

Material adequado; 

Crianças 

Professores 

Espaço físico 

Crianças do 1.º 

ciclo de 

agregados 

familiares com 

baixos 

rendimentos com 

crianças 
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Pano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações de sensibilização em 

Igualdade de Género – 

direitos de cidadania; 

violência no namoro; 

 

Realizar 5 ações de 

4horas, uma por cada 

freguesia, cada uma 

com 5 participantes; 

Contacto com 

entidades para a 

dinamização das ações 

de sensibilização 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover a 

sensibilização no 

âmbito da igualdade de 

género; 

Prevenir a violência no 

namoro 

 

Nº de ações   

Nº de participantes 

 

Técnicos; 

Material adequado; 

Crianças 

Jovens 

 

Crianças e Jovens  

 

Ações de capacitação para 

jovens: competências 

pessoais e sociais 

(resiliência, 

comportamentos, 

posturas) 

 

Realizar 5 ações de 

4horas, uma por cada 

freguesia, cada uma 

com 5 participantes 

Contacto com 

entidades para a 

dinamização das ações 

de sensibilização 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover 

competências pessoais 

e sociais das crianças e 

jovens  

N.º de crianças e 

jovens envolvidas; 

Nº de ações   

Técnicos; 

Material adequado; 

Crianças 

Jovens 

Espaço físico 

Crianças e Jovens  

 

Ações de capacitação para 

jovens: competências 

pessoais e sociais 

(resiliência, 

comportamentos, 

posturas) 

 

Realizar 5 ações de 

4horas, uma por cada 

freguesia, cada uma 

com 5 participantes 

Contacto com 

entidades para a 

dinamização das ações 

de sensibilização 

CLDS-4.ªG Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover 

competências pessoais 

e sociais das crianças e 

jovens  

N.º de crianças e 

jovens envolvidas; 

Nº de ações   

Técnicos; 

Material adequado; 

Crianças 

Jovens 

Espaço físico 

Crianças e Jovens  
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

Ações de 

capacitação pessoas 

idosas na área das 

tecnologias da 

informação e 

comunicação, de 

forma a promover a 

sua autonomia e 

inclusão social 

Realizar 5 ações de 

3horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 5 

participantes 

 

CLDS- 4.ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

combate à solidão e 

ao isolamento 

"Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

Técnicos; 

Material adequado 

População idosa 

 

Ações de 

sensibilização – 

Hábito de Vida 

Saudáveis 

(doenças cardio-

vasculares, 

diabetes) 

Realizar 5 ações de 

3horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 5 

participantes 

CLDS- 4.ª G  

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* combate à solidão e ao 

isolamento 

 

* 

"Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

* 

Técnicos; 

Material adequado 

População idosa 

 

 

Ações de 

sensibilização – 

Demências 

 

Realizar 5 ações de 

3horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 5 

participantes 

CLDS- 4.ª G  

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* combate à solidão e ao 

isolamento 

* Nº de ações   

Nº de 

participantes 

*Técnicos; 

*Material informático; 

Outro material 

População Idosa 
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Plano de Ação: 2019/2020 

Projeto: “Caminhar…construindo!”        

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

 

Projeto Entre 

Aldeias – artes e 

saberes: 

e cultural e 

comunitário; 

 

 

* Workshop de 

atividades culturais e 

artísticas (costura, 

musica, dança, teatro), 

de combate ao 

isolamento social; 

atividades 

intergeracionais 

cruzando histórias e 

experiências que 

privilegiam o 

património pessoal, do 

social 

*Workshop de 100horas, 

com 6   participantes 

CLDS- 4.ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

combate à solidão e 

ao isolamento 

"Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

Técnicos; 

Material adequado 

População idosa 

 

Ações de 

sensibilização  - 

Violência Contra 

Idosos 

Realizar 5 ações de 

3horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 5 

participantes 

CLDS- 4.ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* combate à solidão e ao 

isolamento 

 

* 

"Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

* 

Técnicos; 

Material adequado 

População idosa 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 
 

Eixo 3 – Alertar/prevenir as Dependências e comportamentos de risco 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, contribuir para 

o desenvolvimento de 

comportamentos saudáveis 

• Até julho de 2019, promover 

ações de informação/sensibilização 

junto dos estabelecimentos 

escolares e outros, com o intuito de 

diminuir/prevenir o início precoce 

de consumos e outros 

comportamentos de risco 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensibilização das empresas e 

Instituições para a prevenção do 

consumo de substâncias psicoativas 

e álcool 

• Realização de sessões de 

Informação/Formação sobre o 

consumo de substâncias psicoativas 

e comportamentos de risco 

•Encaminhamento de consumidores 

de substâncias psicoativas para 

entidades especializadas 

•Ações de sensibilização e de 

informação – Internet Segura 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• PRI – Núcleo Territorial 

(Programa de Respostas Integradas) 

• Equipa de tratamento e 

Reinserção 

Gabinete Click 

• Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência 

• Equipa de Prevenção e Redução 

de Riscos; 

• Núcleo de Programas Especiais da 

GNR 

*UCC Aristides Sousa Mendes 

*Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal 

 

 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

• Segurança Social 

• Associações de Pais 

• Centro de Saúde de Carregal do 

Sal 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas 

• Guarda Nacional Republicana 

• AECS 

• Associações de Estudantes 

• CRI-IDT (Centro de Respostas 

Integradas de Viseu - Instituto da 

Droga e da Toxicodependência)  

• Clínica de Recuperação e 

Tratamento da Toxicodependência 

(CRTT) 

*CPCJ 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Informar para melhor evitar!”                                                                                                                                                                                      

 

Eixo 3 – Alertar/prevenir as Dependências e comportamentos de risco 

 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

PRI – Programa de 

Respostas Integradas 

* Formação de 

aplicadores – Programa 

“Eu e os Outros” (24h) 

*Constituição de grupos 

locais para aplicação do 

Programa de 

Competências pessoais e 

sociais; 

* Continuidade da 

aplicação do programa 

de competências 

pessoais e sociais – “Eu 

e os Outros” 

* Prevenção em Meio 

Laboral - Ações de 

informação a 

empresários 

* Circuito de 

encaminhamento 

 

CRI Viseu; 

Núcleo Territorial 

Outras entidades 

CLAS 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

* Reforçar fatores 

de proteção e 

diminuir fatores de 

risco 

* Diminuir a 

ocorrência de 

situações de 

risco/insegurança 

em contexto 

laboral 

* Facilitar o 

acesso ao 

tratamento; 

 

* N.º de 

encaminhamentos; 

* N.º de ações 

realizadas; 

* N.º de 

aplicadores; 

* N.º de 

jogadores; 

*N.º de 

formandos; 

*N.º de grupos 

constituídos; 

 

* Técnicos; 

* Formadores; 

* Aplicadores; 

* Jogadores (crianças e 

jovens); 

* Material de suporte ao 

programa; 

* Espaço físico 

* Empresários; 

* Trabalhadores; 

*Toxicodependentes; 

* Jovens: 

*Aplicadores 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Informar para melhor evitar!”                                                                                               

 

Eixo 3 – Alertar/prevenir as Dependências e comportamentos de risco 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Programa Gerações Trabalhar as Emoções 

(Medo, Raiva, Tristeza 

e Alegria) no ensino 

pré-escolar 

UCC 

Agrup. Esc. C. 

Sal 

 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

Dotar as 

famílias/crianças de 

competências  

*N.º de 

crianças 

abrangidas; 

*N.º de 

educadoras de 

infância; 

*N.º de 

técnicos de 

saúde 

Téc. Saúde 

Educadores de Infância 

Crianças 

Pais 

Crianças a 

frequentar o 

ensino pré-

escolar 

Aplicação do Projeto de 

prevenção do suicídio 

juvenil + Contigo 

Aplicação do programa a 

alunos do 3.º ciclo e 

secundário 

 

UCC 

Agrupamento de 

Escolas de 

Carregal do Sal 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

Prevenção do suicídio, 

mediante a promoção 

da autoestima e a 

prevenção dos 

comportamentos de 

risco associados 

N.º de sessões 

*N.º de alunos 

*Enfermeira; 

 

*Alunos do 3.º 

ciclo e ensino 

secundário 

 

Ação de informação 

/sensibilização relativa ao 

consumo e venda de bebidas 

alcoólicas e tabaco a 

menores de 18/16 anos  

*Visitas a 

estabelecimentos 

comerciais; 

*Entrega de legislação de 

suporte; 

 

 

*Rede Social 

*GNR 

*Saúde 

*CPCJ 

 

julho de 2020 a 

junho de 2021 

 

Maior 

consciencialização e 

informação sobre o 

consumo e venda de 

bebidas alcoólicas e 

tabaco  a menores de  

18/16 anos 

 

*Número de 

visitas a 

estabelecimentos 

comerciais 

 

 

*Técnicos  

* material de suporte 

*Empresas,  

*estabelecimentos 

de restauração e 

comercio 
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Plano de Ação: 2020/2021 

Projeto: “Informar para melhor evitar!”                                                                                               

 

Eixo 3 – Alertar/prevenir as Dependências e comportamentos de risco 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações de sensibilização na 

área da prevenção de 

comportamentos de risco 

 

Realizar 5 ações de 

3horas, uma por cada 

freguesia, cada uma 

com 5 participantes 

 

CLDS-4.ª G Setembro de 

2020 a Junho de 

2021 

prevenção de 

comportamentos de 

risco 

 

Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

 

*Técnicos  

* material de suporte  

Crianças e Jovens  

 

 

Ação “Uso Responsável da 

Internet” – Consciencializar 

os jovens para a o uso 

adequado da Internet; 

Alertar para os perigos da 

navegação; Cyberbulliyng 

Realizar 5 ações de 

4horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 

5 participantes 

Contactar entidades para 

a dinamização da ação 

CLDS-4.ª G Setembro de 2020 

a Junho de 2021 

Prevenção na 

utilização da internet 

prevenir 

Consciencializar os 

jovens para a o uso 

adequado da Internet; 

Alertar para os perigos 

da navegação; 

Cyberbulliyng  

Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

*Técnicos  

* material de suporte 

* 

Crianças e Jovens  

 

Ações de sensibilização para 

Jovens do 1º e 2º ciclo -

Estilos de Vida Saudáveis 

 

*Realizar 5 ações de 

4horas, uma por cada 

freguesia, cada uma com 

5 participantes 

Contactar entidades para 

a dinamização da ação 

* CLDS-4.ª G 

 

 

Setembro de 2020 

a Junho de 2021 

Maior 

consciencialização e 

informação referente a 

estilos de vida 

saudáveis 

Nº de ações   

Nº de 

participantes 

 

*Técnicos  

* material de suporte 

Crianças e Jovens  
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

 
 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação, nas 

áreas da infância, juventude, 3ª 

idade, deficiência e na saúde 

mental 

  

• Até julho de 2019, proporcionar e 

promover a inclusão social e 

combater a pobreza e a 

discriminação 

 

 

• Até julho de 2019, proporcionar 

respostas adequadas na infância, 

juventude, terceira idade, 

deficiência e saúde mental 

 

 

 

• Promover serviços, respostas e 

ações a grupos nas áreas da 

infância, juventude, 3ª idade, 

deficiência e na saúde mental 

•Criar e dinamizar uma Rede de 

Cuidadores de Proximidade 

•Diversificar os serviços e as 

respostas de proximidade a prestar 

no apoio à infância, juventude, 

terceira idade, deficiência e  

à saúde mental, nomeadamente 

Centros de noite, resposta para 

acolhimento/unidade sócio 

ocupacional na área da saúde 

mental/prevenção e tratamento 

para demências 

•IPSS; 

•Segurança Social 

•Autarquias 

•Entidades do CLAS 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

•IPSS 

• Paróquias 

• Centro de Emprego 

 • Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

 •UCC Aristides Sousa Mendes 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 
 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

• Até julho de 2019, fazer o 

levantamento dos doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• Até julho de 2019, referenciar/ 

acompanhar os doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• Sinalização dos doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• IPSS  

• Centro Hospital Tondela-Viseu, 

EP 

•Autarquias 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

•UCC Aristides Sousa Mendes – 

Carregal do Sal 

 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

•UCC Aristides Sousa Mendes – 

Carregal do Sal 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 

• Até julho de 2019, promover a 

ocupação dos tempos livres a 10 

jovens 

 

• Até julho de 2019, proporcionar a 

10 jovens atividades nas férias 

escolares 

 

• Ocupação dos tempos livres dos 

jovens 

 

 

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

•NLI- Núcleo Local de Inserção 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal 

•IPDJ 

• Até julho de 2019, dinamizar um 

Voluntariado ativo 

• Até julho de 2019 consolidar o 

voluntariado como atividade 

inerente ao exercício de uma 

cidadania ativa e solidária. 

 

• Dinamizar ações de formação 

destinada a cuidadores informais e 

voluntários 

 

•Criar e dinamizar uma Rede de 

Voluntariado 

• Câmara Municipal 

• Segurança Social 

• ADICES 

•IPDJ 

 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

•IPSS 

•ADICES 

•IPDJ 
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      Plano de Ação: 2020/2021 

 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Apetrechamento, 

equipamento e aquisição 

de viaturas para as IPSS 

. Levantamento de 

necessidades 

. Candidaturas ao 

Portugal 2020 

. Candidaturas a outros 

programas 

IPSS 

Autarquias 

Segurança Social; 

Centro de Saúde 

de C. do Sal 

Outras entidades 

do CLAS 

 

 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Aumentar a 

qualidade nas 

respostas sociais 

* Dotar as 

instituições de 

equip. adequado 

* Criação de postos 

de trabalho 

Nº de crianças 

abrangidas 

Nº de idosos 

abrangidos 

Nº de jovens 

portadores de 

deficiência e/ou 

incapacidade 

Nº de candidaturas 

Técnicos e 

Dirigentes das IPSS 

*Entidades do CLAS 

Outras entidades 

Equipamento informático 

 

*Clientes das IPSS e 

outros 

Implementação, 

construção e/ou ampliação 

de imóveis de apoio à 

População Idosa e/ou 

dependente 

* Levantamento do nº de 

idosos e dependentes 

com necessidades de 

apoio a nível de lar, 

centro de dia, apoio 

domiciliário, centro de 

noite; lar para 

dependentes e Unidade 

de Cuidados Continuados 

Integrados 

*Candidaturas a 

programas direcionados 

para a 3ª idade e 

dependentes 

* IPSS’s 

* Seg social 

* Autarquias 

* ACES Dão 

Lafões III 

* Outras entidades 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

 Aumentar a 

qualidade de vida e 

as respostas sociais 

a nível da 3ª idade e 

população 

dependente 

 

* Nº de idosos e 

dependentes a 

apoiar 

*  Nº de 

candidaturas 

* Técnicos 

*  Dirigentes das IPSS 

População Idosa e 

Dependentes do 

Concelho 
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      Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Requalificação/obras no 

edificado das IPSS 

. Levantamento de 

necessidades 

. Candidaturas ao 

Portugal 2020 

. Candidaturas a outros 

programas 

 

IPSS 

Autarquias 

Segurança Social 

Outras entidades 

do CLAS 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Aumentar a 

qualidade e 

resposta nas 

respostas sociais 

* Criação de postos 

de trabalho 

Nº de crianças 

abrangidas 

Nº de idosos 

abrangidos 

Nº de jovens 

portadores de 

deficiência e/ou 

incapacidade 

Nº de candidaturas 

Técnicos e 

Dirigentes das IPSS 

*Entidades do CLAS 

Outras entidades 

Equipamento informático 

 

 

 

 

*Clientes das IPSS e 

outros 

“Se já não precisa…ajude 

outros que precisam!” 

 

*Divulgação da 

Campanha; 

 

*Câmara 

Municipal; 

*Cáritas Paroquial 

de Beijós 

 

 Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Dotar o Banco de 

Ajudas Técnicas de 

mais 

material/produtos 

de apoio; 

*Dar resposta aos 

pedidos de ajudas 

técnicas; 

*Nº de entidades 

envolvidas; 

N.º de doações; 

 

 

*Técnicos; 

*Material de Apoio; 

*População a 

necessitar de ajudas 

técnicas/Produtos de 

Apoio; 

“Um novo rumo para o 

meu brinquedo” 

 

* Divulgação  

* Recolha  

* Seleção e entrega dos 

brinquedos para a Equipa 

de Intervenção Precoce 

*Distribuição no Natal 

 

*Autarquias 

*IPSS 

* ELI – Int. 

Precoce  

Cruz Vermelha – 

Delegação de 

Oliv. do Conde 

Julho de 2020 a 

dezembro de 2021 

Proporcionar o 

acesso a material 

didático-

pedagógico 

*Promover novas 

aquisições e 

competências 

* Nº de material 

didático recolhido 

* Nº de brinquedos 

entregues e 

utilizados 

*Técnicos e outros 

* Crianças 

* Material didático 

Pedagógico 

 

Crianças dos 0-6 anos 

acompanhadas pela 

Equipa Local de 

Intervenção 

(Intervenção Precoce) 
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       Plano de Ação: 2020/2021 

       Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Distribuição de 

brinquedos no Natal 

 

* Divulgação 

* Recolha 

* Seleção 

* Entrega 

* Delegação de 

Oliveira do Conde 

da Cruz Vermelha 

Novembro de 

2020 a dezembro 

de 2020 

Tornar uma criança 

feliz 

*Nº de crianças 

contempladas 

 

*Pessoal afeto à CV, 

às Juntas, à CM  e 

outros 

* Brinquedos 

*Crianças carenciadas 

do Concelho 0-12 anos 

Presença nas Festas do 

Concelho 

 

*Divulgação das atividades 

de parceiros/ rede e do 

concelho. -  Stand na Feira 

*Autarquias 

*Entidades do 

CLAS 

junho de 2021 a 

julho 2021 

*Divulgar a 

atividades dos 

parceiros 

*N.º de visitantes 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes 

*Técnicos 

• Material de Apoio 

Comunidade em geral 

Formação para 

cuidadores formais, 

informais - Demência 

 

 

 

 

 

Ações de formação / infor. 

em várias áreas (ex.: 1.º.s 

socorros, posicionamento e 

transferências, cuidados no 

ato da alimentação, etc.)  

Ações de formação / 

informação- Demências e 

Alzheimer 

*Contactar o Centro Apoio 

Alzheimer Viseu (CAAV). 

*Levantamento do nº de 

cuidadores formais e 

informais existentes e do 

nº de técnicos 

* Elaboração de 

Candidaturas a programas, 

nomeadamente ao Portugal 

2020  

*IPSS 

*Autarquias 

*Entidades 

formadoras  

*IIEFP 

*UCC 

*Bombeiros 

*IPSS 

*Outras entidades- 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Aumentar a 

qualidade dos 

serviços 

*Nº de cuidadores 

formais e 

informais 

*Nº de técnicos 

*Nº de voluntários 

Nº de candidaturas 

*Técnicos 

*Formadores 

 

*Cuidadores formais e 

informais 

*Técnicos 

*Clientes das IPSS 
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       Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Férias Desportivas 

 

 

 

 * Natação 

* Jogos desp. e recreati 

* Ativ. recreativas, 

lúdicas e culturais 

*Atividades aquáticas; 

*Visualização de filme 

 

* Autarquia 

*Setor do desporto 

* Setor da Cultura 

*ADEF 

 

Junho, julho, 

agosto e setembro 

de 2020 e férias de 

Páscoa de 2021 

* Ocupação dos tempos 

livres de forma saudável 

* Promover hábitos de 

vida saudáveis 

*Nº de participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

 

* Técnicos do setor do 

desporto e da ADEF 

*Piscinas Municipais 

*Pavilhão Gimnop. e 

polidesportivos; 

*Museu Municipal; 

*Jovens do 

Concelho e outros 

dos 6 -18 anos 

• Visitas ao Museu e 

Lagar de Varas; 

 

Viagem programada com 

as IPSS 

• Envolvimento das 

IPSS; 

Visitas programadas 

• Inscrição de idosos 

• Autarquia 

• IPSS 

• AHBV de C. 

Viriato e C. do Sal; 

Cruz Vermelha 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

•. Aumentar a socialização 

entre pares 

• Combater a solidão e 

isolamento dos idosos 

• Nº de visitas 

efetuadas 

• Nº de participantes 

• Técnicos 

• Transporte  

Motorista 

• Idosos 

identificados 

pelas IPSS 

Centro de Estudos Mãos 

Unidas 

 

* Apoio ao estudo 

* Apoio na realização 

dos trabalhos de casa 

*Atividades lúdico-

pedagógicas 

*Associação Mãos 

Unidas P. Damião 

 

*Setembro de 2020 

a Junho de 2021 

*Promover bons métodos 

de estudo 

*Promover a autonomia 

na realização de tarefas 

*Alcançar bons resultados 

escolares 

*Fomentar o apoio entre 

pares 

*Número de crianças e 

jovens inscritos 

*Técnicos da Assoc. 

Mãos Unidas P. Damião 

*Espaço Físico – Antiga 

Escola Primária Conde 

Ferreira 

*Material didático e 

pedagógico 

*Material escolar 

*Crianças e 

jovens dos 6 aos 

14 anos 

Sessão informativa – 

Cuidados formais e 

informais 

Divulgação; 

*Convites - 

Formadores 

Autarquias 

UCC; 

EAPN; 

IPSS 

dezembro de 2020 

a fevereiro de 2021 

* Informar – 

enquadramento legal; 

 

*N.º de entidades 

contactadas 

*Nº de profissionais  

*N.º de 

interessados/cuidadores 

*Formadores; 

*Material de apoio; 

*Espaço físico 

 

* Profissionais 

sociais e demais 

interessados 
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         Plano de Ação: 2020/2021 

       Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-

alvo 

Comemoração do Dia 

Internacional do Idoso 

 

 

 

 

 

Almoço 

Atividades de 

animação 

 

 

 

*Autarquias 

*IPSS’s 

*Superfícies 

comerciais 

*Autarquias 

 *IPSS  

*Associações 

Setembro a 

Outubro 2020 

*Combater a solidão dos 

idosos 

*Promover e aumentar o 

convívio  

*Divulgar saberes 

* Nº de participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas 

Técnicos,   

*Idosos 

* Espaço físico 

* Transporte 

* Bens alimentares 

*Outro material 

* Idosos das 

IPSS 

Tarde Interativa • Envolvimento das 

IPSS 

Tarde de animação 

 

 

 

*Autarquias 

*IPSS’s 

* Ass. Hum. De 

Bombeiros 

Voluntários/Cruz 

Vermelha Oliv. do 

Conde; 

*julho de 2020 a 

Junho de 2021 

*Partilha e troca de 

experiências 

*Convívio intergeracional 

e  interpessoal 

* Nº de participantes 

*N.º de IPSS 

participantes 

*Técnicos,   

*Idosos e crianças; 

Jovens da APCV-Pólo de 

O.C e VÁRIOS; 

*Espaço físico 

* Transporte 

*Crianças e 

Idosos das 

IPSS; 

*Jovens Pólo de 

O.C. da APCV; 

e da VÁRIOS  

*Comunidade  

Sensibilização sobre 

Violência contra Idosos 

*Divulgação; 

*Contacto com 

entidades; 

*Sessões de 

sensibilização 

 

*Autarquia; 

*IPSS; 

*Seg. Social; 

*Saúde 

*GNR; 

*APAV 

julho de 2020 a 

Junho de 2021 

Aumentar a   informação 

dos prestadores de 

cuidados a idosos 

*Nº de participantes 

*Nº de instituições 

envolvidas 

*Técnicos; 

*Prestadores de cuidados 

de saúde; 

*Material necessário 

*Técnicos 

*Prestadores de 

cuidados a 

idosos 

Banco de Material 

Escolar 

Divulgação e recolha 

de material escolar 

* Divulgação 

* Seleção e entrega 

Autarquias 

AECS 

CPCJ 

Assoc. Pais 

Junho a setembro 

de 2020 

* Angariar material e 

livros escolares 

*Material/equipa. 

desportivo 

*Nº de crianças 

contempladas; 

*N.º material escolar 

entregue 

*livros e material escolar; 

*Colaboradores e pais da 

Federação da Associação 

de Pais 

* Alunos do 

Agrupamento 

de Escolas de 

Carregal do Sal 
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       Plano de Ação: 2020/2021 

       Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto Social 

Interagir para (Re)Viver 

 

 

*Leitura e Conto; 

*Música; 

*Desporto 

*Visionamento de filmes 

*Passagem de modelos 

 

*Autarquia 

*IPSS; 

*CRTT 

setembro de 2020 a 

julho de 2021 

*Estimular os mais idosoa 

e outros, nomeadamente 

jovens deficientes; 

*Recolha oral e escrita de 

tradições; 

*Expressão musical e 

corporal 

 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes; 

*N.º de idosos e 

outros, 

nomeadamente jovens 

deficientes; 

*N.º de atividades a 

desenvolver, por área 

*Técnicos 

 *Material de Apoio 

*Idosos das IPSS; 

*Jovens 

deficientes; 

*Clientes da 

CRTT 

 

 

Projeto de Animação 

Sénior 

 

Tarde dançante 

Teatro 

Envolvimento das IPSS 

Contacto com entidades 

Divulgação 

Autarquia 

IPSS; 

* Ass. Hum. De 

Bombeiros 

Voluntários/Cruz 

Vermelha  

Setembro de 2020 

a julho de 2021 

*Combater o isolamento 

*Estimular os mais idosoa 

Nº de participantes 

*Nº de instituições 

envolvidas 

Espaço físico 

*Técnicos 

 *Material de Apoio 

Clientes das IPSS 

Dinamização do Cartão 

“Carregal do Sal 66” 

*Divulgação do Cartão 

do Idoso 

*Candidaturas dos Idosos 

*Contactar e sensibilizar 

estabelecimentos/serviços 

a aderir 

Autarquias 

*Estabelecimentos 

comerciais e 

serviços 

*Entidades 

*IPSS 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Aumentar o acesso dos 

idosos ao cartão 

*Alargar a rede de 

estabelecimentos e 

serviços aderentes 

Nº de idosos inscritos 

* Nº de idosos 

contemplados 

* Nº de entidades, 

estabelecimentos e 

serviços aderentes 

*Técnicos 

*Material de Apoio 

*Idosos 

carenciados com 

65 e mais anos 
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     Plano de Ação: 2020/2021 

       Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Comissão Municipal de 

Proteção de Idosos de 

Carregal do Sal 

 

 

*Divulgação; 

*Ações de informação e 

sensibilização 

 

*IPSS´s 

*Autarquias 

*Saúde; 

*Associações de  

Junho de 2020 a 

julho de 2021 

*Promover os direitos dos 

idosos 

*Sinalização de situações 

de risco 

*Prevenir e intervir em 

situações de risco/exclusão 

N.º de ações de 

informação e 

sensibilização 

* Nº de casos 

identificados e 

sinalizados 

Técnicos de várias 

entidades envolvidas; 

*Idosos e outros em 

situação de dependência 

*Material de apoio 

*Comunidade em 

geral 

*Idosos e outros 

em situação de 

dependência 

Comemoração do Dia da 

Pessoa com Deficiência 

Jogos de Boccia 

Sensibilização da 

comunidade sobre a 

problemática da 

deficiência 

Venda de produtos 

elaborados/confecionados 

pelos utentes 

*Elaboração de Cartaz  

* Divulgação 

Equipamento 2 de 

Oliv. do Conde - 

APCV 

VÁRIOS 

3 de Dezembro de 

2020 

*Interação com a 

comunidade; 

*Sensibilização para o Dia 

Internacional da Pessoa c/ 

Deficiência. 

* Nº de jovens 

envolvidos; 

*N.º de 

Colaboradores; 

*N.º de espetadores/ 

de participantes 

*N.º de atividades 

*Colaboradores e utentes 

da APCV – Pólo O. Conde 

e da Vários; 

*Técnicos do C. Cultural 

de C. Sal 

*Material necessário 

 

 

* Comunidade em 

geral 

 

Comemoração do Dia da 

Paralisia Cerebral 

 

*Quiosque para venda de 

produtos 

* Elaboração de flyers  

 

Equipamento 2 de 

Oliveira do Conde 

da APCV 

 

Setembro a 

outubro de 2020 

Sensibilizar a comunidade 

Partilha e troca de 

experiências 

Divulgar o trabalho da 

IPSS 

 

* Nº de participantes 

* Nº de Técnicos 

envolvidos 

*N.º de flyers 

 

*Técnicos 

* Pessoas com deficiência 

* Espaço e material de 

apoio 

 

 

 

*Comunidade em 

geral 
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      Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Banco Local 

Voluntariado: 

Desenvolvimento de 

projetos de voluntariado 

vocacionados para o 

trabalho com 

populações envelhecidas 

Realizar 5 ações de 

sensibilização de3horas, 

uma por cada freguesia, 

cada uma com 5 

participantes 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover/ sensibilizar a 

população residente para 

a importância da prática 

do voluntariado ao idoso 

em risco:  

*Nº de pessoas de 

participantes; 

N.º de ações 

 

*Formadores 

* participantes 

*Material necessário; 

*espaço físico 

*Comunidade em 

geral; 

 

 

 

VIII Feira Social  

 

 

*Divulgação dos 

trabalhos e atividades 

realizados pelas IPSS’s 

*Sessões de rua- 

animação 

Autarquias 

IPSS’s 

Setembro 2020  

*Envolver a comunidade 

*Partilha e troca de 

experiências 

 

*Nº de participantes 

* Nº de entidades 

envolvidas 

 

 

*  Outros materiais 

*Técnicos e auxiliares 

*Jovens da APCV 

 * Crianças e 

idosos das IPSS 

* Técnicos 

*Comunidade 

 

Piquenique Comunitário  

Realizar um piquenique 

comunitário, com a 

participação de pelo 

menos 40 pessoas  

CLDS- 4ªG  Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover o 

envelhecimento ativo 

N.º de idosos 

envolvidos das 5 

freguesias 

 

* Técnicos 

* Material de Apoio 

*Idosos das 5 freguesias 

 

*População idosa 

 

"Contos e Lendas" - 

Concurso para eleição 

do melhor contador de 

histórias e lendas 

 

Realizar 1 concurso por 

freguesia  

 

CLDS- 4ªG 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promover o 

envelhecimento ativo 

Nº de participantes 

 

 

 

* Técnicos 

* Material de Apoio 

 

 

*População idosa 

 

Criação de um Livro 

“Carregal com História” 

- lendas, contos, receitas, 

musicas, poemas               

(Inicio)                                                                              

 

 

Recolha de todos os 

saberes e compilação em 

livro, nas 5 freguesias 

CLDS- 4ªG  Setembro de 2020 

a junho de 2021 

Promover o 

envelhecimento ativo 

N.º de recolhas para a 

criação de Livro 

N.º de participantes 

 

 

* Técnicos 

* Material de Apoio e 

outros 

 

*População idosa 
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       Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Ações Socioculturais 

que promovam o 

envelhecimento ativo 

e a autonomia das 

pessoas idosas 

 

 

 

 

Fórum participativo 

acerca do envelhecimento 

positivo 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Pretendem-se identificar 

um conjunto de 

recomendações que 

visem:  

- promoção de um 

envelhecimento positivo 

e de qualidade; 

- delinear um conjunto de 

propostas de intervenção 

que possam ser colocadas 

em prática do ponto de 

vista político (OA) com 

vista a promover um 

envelhecimento saudável 

e combater os 

estereótipos associados às 

pessoas idosas; 

*Nº de pessoas de 

participantes com 

mais de 55 anos, das 

5 freguesias 

 

*Formadores 

* participantes 

*Material necessário; 

*espaço físico 

*População idosa 

 

III Atualização do 

Diagnóstico Social do 

Concelho e Plano de 

Desenvolvimento 

Social 

**Reuniões de Trabalho 

com as  IPSS e outras 

entidades parceiras; 

*Análise Swot; 

*Metodologia SPIRAL 

 

*Grupo de 

Trabalho do Núcleo 

Executivo; 

*Entidades 

parceiras 

Julho de 2020 a 

janeiro de 2021 

* Atualização do 

Diagnóstico Social de 

2009 

* Nº de reuniões 

realizadas 

* N.º de contactos 

com entidades 

 

 

**Técnicos; 

 *Materiais necessários 

 

*Comunidade em 

geral 
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      Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Privilegiando as diferenças” 

 

Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

*Criação de uma 

Unidade Sócio 

Ocupacional para 

doentes do foro mental 

 

*Contactos – espaço 

Físico; 

*Dotar o espaço de 

condições; 

*Referenciação e seleção 

de doentes do foro mental 

Município 

VÁRIOS 

Seg. Social 

C. Saúde e outras 

entidades 

 

 

 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Proporcionar aos doentes 

do foro mental atividades 

lúdicas, 

acompanhamento e apoio 

*N.º de contactos; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

*N.º de situações 

sinalizadas  

 

 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

 

*Doentes do foro 

Mental 

 

Preparação/organização 

de candidatura a uma 

Unidade Sócio 

Ocupacional para 

doentes do foro mental 

(Portugal 2020 e outras) 

 

• Contactos necessários 

• Preparação de 

candidatura (s) 

 

*Autarquia 

* Centro de 

Saúde/UCC 

Aristides de Sousa 

Mendes 

*Segurança Social 

*Cooperativa 

Vários 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Proporcionar atividades 

lúdicas aos doentes do 

Foro Mental 

*Quebrar o isolamento e 

proporcionar o convívio 

* Nº de doentes do 

foro mental no 

Concelho que irão 

beneficiar deste 

serviço se a 

candidatura for 

aprovada 

*Técnicos e outros 

materiais necessários 

*Doentes do foro 

Mental 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 
 

 
 

Eixo 5 – Incrementar ações de beneficiação e melhoria do parque habitacional 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, divulgar os 

Programas Nacionais a nível da 

habitação 

• Até julho de 2019, aumentar a 

informação sobre Programas 

Nacionais na área da habitação 

• Divulgação de Apoios e 

Programas Habitacionais Nacionais 

• IHRU – Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana 

• Autarquias 

• Segurança Social 

 

 

• Até julho de 2019, promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação 

 

• Até julho de 2019, facilitar o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiência a edifícios públicos 

 

• Fazer o levantamento das 

barreiras arquitetónicas dos 

edifícios públicos 

• Promoção/realização de 

campanhas de sensibilização com o 

objetivo de melhorar as 

acessibilidades/barreiras 

arquitetónicas em edifícios públicos 

 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira do 

Conde 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
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       Plano de Ação: 2020/2021 

      Projeto: “Para Melhor Viver” 
                                                                                                                             

 

Eixo 5 – Incrementar ações de beneficiação e melhoria do parque habitacional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Divulgação de Apoios e 

Programas Nacionais ao 

nível da Habitação 

* Elaboração de cartazes 

* Sessões de 

esclarecimento nas 

Autarquias 

* Colocação da 

informação no Portal da 

Autarquia  

*Apoio nas candidaturas 

*Autarquias 

*Serviços 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Aumentar a informação 

e apoios na área da 

habitação 

* Nº de Programas 

Nacionais divulgados 

* Nº de sessões 

realizadas 

* Nº de candidaturas 

apresentadas 

* Nº de candidaturas 

aprovadas 

* Técnicos e outros 

* Material de apoio 

*Pessoas cujas 

habitações necessitem 

de pequenas obras de 

reparação/beneficiação 

• Jovens que habitam 

em espaços/imóveis 

arrendados 

Candidaturas ao 

Portugal 2020 e a outros 

Programas 

Levantamento das 

necessidades no Parque 

habitacional - Bairros de 

Habitação Social da CM  

* Autarquias e 

outras entidades 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Melhorar e dotar o 

parque habitacional de 

melhores condições 

habitacionais 

* N.º de 

casas/moradias e 

andares; 

* N.º de candidaturas 

* Técnicos e outros 

* Material de apoio 

* Habitantes 

/residentes nas 

habitações sociais do 

concelho 

Acompanhamento das 

famílias residentes na 

Habitação Social 

 

 

 

Visitas domiciliárias 

 

 

 

*Câmara 

Municipal, 

*Segurança Social 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Orientar as famílias em 

termos conservação e 

higiene das habitações 

* Nº de visitas 

realizadas 

* Técnicos 

*Outro material 

*Residentes na 

habitação Social 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

46 

       Plano de Ação: 2020/2021 

       Projeto: “Para Melhor Viver” 
                                                                                                         

 

Eixo 5 – Incrementar ações de beneficiação e melhoria do parque habitacional 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Propor a eliminação das 

barreiras arquitetónicas 

dos edifícios e espaços 

públicos 

 

 

* Sensibilização das 

entidades para a 

eliminação das barreiras e 

adequação de acordo com 

a legislação vigente 

 

* Autarquias  

* Serviços Públicos 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Facilitar o 

acesso/mobilidade 

* Nº de edifícios e 

espaços públicos 

sinalizados 

* Nº de edifícios e 

espaços públicos 

alterados 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

*Pessoas com 

dificuldades de 

mobilidade 

Levantamento Nacional 

das necessidades de 

realojamento 

habitacional (Resolução 

n.º 48/2017 de 17 de 

março) 

*Pedido de colaboração 

Juntas de Freguesia e 

outras entidades do 

CLAS; 

*Identificação de 

situações que cumpram os 

requisitos; estabelecidos 

na Resolução n.º 48/2017 

de 17 de março 

Autarquia 

 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

*Quantificar e qualificar 

as carências de 

realojamento e proteção 

social em matéria de 

habitação 

*N.º de famílias alvo 

de eventual 

realojamento; 

*localidades; 

*Tipologia urbana; 

*Tipo de construção; 

*tipo de ocupação; 

*N.º de famílias a 

realojar 

*Técnicos; 

*Material necessário 

*Famílias alvo de 

eventual realojamento 

Continuação da 

inventariação do parque 

habitacional degradado 

do Concelho 

 

Levantamento dos 

edifícios degradados 

 

 

*Autarquias Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Sinalizar/identificar o 

parque habitacional 

degradado 

Nº de edifícios 

sinalizados e 

comunicados 

*Técnicos 

* Outros 

*Comunidade 
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     Plano de Ação: 2020/2021 

     Eixo 4 “Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou    

capacitação e desenvolvimento comunitário”, previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do regulamento especifico do Programa de contratos Locais 

de Desenvolvimento Social 4.ª geração, anexo à Portaria n.º 299/2018, de 14 de agosto de 2018 – Intervenção aprovada em reunião extraordinária do CLAS_CS de 

15 de maio de 2019 

 

 

Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou    capacitação e 

desenvolvimento comunitário 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Dinamização de ações 

de empreendedorismo – 

fomentar o 

associativismo 

(Revitalização de 

associações) 

 

Realizar 3 ações de 9 

horas, cada uma com 5 

associações participantes 

 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promoção da auto-

organização dos 

habitantes do território e 

à criação/revitalização de 

associações, 

designadamente de 

moradores, temáticas ou 

juvenis 

"Nº de ações   

Nº de participantes 

 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

* "Jovens do 

Concelho 

Associações Locais" 

Dinamização de ações 

empreendedorismo  – 

fomentar o 

associativismo 

(Revitalização de 

associações) 

Realizar 3 ações de 9 

horas, com 15 

participantes das 5 

freguesias 

CLDS- 4ª G 

 

Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promoção da auto-

organização dos 

habitantes do território e 

à criação/revitalização de 

associações, 

designadamente de 

moradores, temáticas ou 

juvenis 

"Nº de ações   

Nº de participantes 

*Técnicos; 

*Moradores- Comunidade 

Local 

*Material necessário 

* Comunidade Local 

(Moradores) 
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     Plano de Ação: 2020/2021 
 

Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento 

comunitário 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materi

ais 

Público-alvo 

 

Sessões de capacitação 

técnica de dirigentes 

associativos 

Realizar 3 ações de 15 

horas, com 5 

participantes das 5 

freguesias 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promoção da auto-

organização dos 

habitantes do território e 

à criação/revitalização 

de associações, 

designadamente de 

moradores, temáticas ou 

juvenis 

"Nº de sessões   

Nº de participantes 

*Técnicos e outros 

* Dirigentes 

Associativos 

*Material necessário 

* Dirigentes Associativos 

Sessões de capacitação 

das comunidades 

locais para a 

identidade e 

sentimento de 

pertença 

Realizar 3 ações de 9 

horas, com 50 

participantes das 5 

freguesias 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Promoção da auto-

organização dos 

habitantes do território e 

à criação/revitalização 

de associações, 

designadamente de 

moradores, temáticas ou 

juvenis 

Nº de sessões   

Nº de participantes 

*Técnicos; 

*Material necessário 

* Comunidades Locais 

 

Criação de Manual de 

Boas Práticas – Apoio 

Emergencial em 

situações de 

calamidade 

Criação de um manual 

de Boas Páticas (inicio 

a terminar em 2022) 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Manual de Boas 

Práticas 

* Manual de Boas 

Práticas 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

* Comunidades Locais 
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    Plano de Ação: 2020/2021 
 

Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou    capacitação e 

desenvolvimento comunitário 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Workshops para 

atividades de 

reflorestação de espaços 

afetados pelos fogos,  

identificação de espécies 

autóctones, infestantes, 

plantas aromáticas e 

medicinais, cogumelos, 

construção de abrigos 

para os animais 

Realizar workshop 

temáticos, de 8horas, 

com pelo menos 5 

participantes cada 

 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Promoção da auto-

organização dos habitantes 

do território e à 

criação/revitalização de 

associações, designadamente 

de moradores, temáticas ou 

juvenis 

Nº de 

participantes 

 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

** Comunidades 

Locais 

Workshops Saberes e 

Sabores - atividades 

relacionadas com a 

pastorícia, produção de 

queijo, produção de 

pequenos frutos 

*Realizar  workshops,  

de 8horas, com pelo 

menos 10 participantes, 

das 5 freguesias 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

* Promoção da auto-

organização dos habitantes 

do território e à 

criação/revitalização de 

associações, designadamente 

de moradores, temáticas ou 

juvenis 

 

Nº de 

participantes 

*Técnicos; 

*Material necessário 

* Associações Locais 

Comunidade Local 

Concurso de 

transformação de 

resíduos em arte - 

Transformação de 

resíduos da floresta, 

garrafas de água, em 

arte 

 

Realizar 1 concurso com 

a participação das 5 

freguesias 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Promoção da auto-

organização dos habitantes 

do território e à 

criação/revitalização de 

associações, designadamente 

de moradores, temáticas ou 

juvenis 

N.º de trabalhos; 

N.º de 

participantes 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

* Associações Locais 

Comunidade Local 
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      Plano de Ação: 2020/2021 
 

Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou    capacitação e 

desenvolvimento comunitário 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Implementação de  

Unidades de Apoio ao 

Exercício da Cidadania 

- Centros de divulgação 

e informação que irão 

prestar apoio à 

população no contacto 

com as instituições 

públicas, facilitando o 

acesso às plataformas 

online dos serviços, o 

esclarecimento sobre 

assuntos fiscais, o 

preenchimento de 

requerimentos, entre 

outros. 

Criação de  unidades de 

apoio ( inicio para a 

criação em  2 freguesias- 

Beijós e Parada)  

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Divulgação e informação que 

irão prestar apoio à 

população no contacto com 

as instituições públicas, 

facilitando o acesso às 

plataformas online dos 

serviços, o esclarecimento 

sobre assuntos fiscais, o 

preenchimento de 

requerimentos, entre outros. 

Nº de 

atendimentos 

 

*Técnicos e outros 

*Material necessário 

*Comunidades 

Locais 

*Instituições 

Sessões de informação 

sobre diversas  serviços 

públicos (Segurança 

Social, Saúde, 

Educação, Defesa, 

Finanças, Autarquia e 

Junta de Freguesia)  

Realizar 5 ações, uma em 

cada freguesia, cada uma 

com 6 participantes 

CLDS- 4ª G Julho de 2020 a 

junho de 2021 

Informação sobre diversas  

serviços público 

N.º de sessões; 

*N.º de 

participantes 

* Representante Local de 

cada serviço público; 

*Técnicos; 

*Material necessário 

* Comunidades 

Locais 
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Avaliação     

 

 

Em anos anteriores era habitual fazer-se um balanço do trabalho desenvolvido, desde a aprovação do Plano de Ação anterior, no caso seria do PA 

2019/2020. 

Contudo e porque vivenciamos um ano atípico por força da pandemia apenas iremos apresentar uma pequena descrição de algumas das ações e 

atividades realizadas de julho de 2019 a fevereiro de 2020 

 

Ações e Atividades realizadas nos diferentes Eixos:  

Plano de Ação 2019/2020 

 

Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

     

 

  • GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal 
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A Câmara Municipal de Carregal do Sal, no âmbito de candidatura, continua a dispor dos serviços prestados pelo GIP – Gabinete de Inserção Profissional, 

sedeado nas instalações da Câmara Municipal, no espaço do Balcão Multi serviços  

O GIP de Carregal do Sal mantém e dá continuidade às atividades inerentes à sua missão: 

* Ações de informação sobre medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de emprego e formação, programas comunitários de apoio à 

mobilidade no emprego e formação; 

*Ações de apoio à procura de emprego e formação profissional e desenvolvimento de atitude empreendedora; 

*Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego; 

*Receção e registo de ofertas de emprego e divulgação de apoios e incentivos do IEFP;  

*Apresentação de desempregados a ofertas de emprego; 

*Colocação de desempregados em ofertas de emprego. 
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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS pelo Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal, no ano de 2019: 

 

 

 173 Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de 

competências;  

 82 Sessões de apoio à procura de emprego; 

 303 Receções e registos de ofertas de emprego; 

 531 Apresentações de desempregados a ofertas de emprego; 

 

 86 Colocações de desempregados em ofertas de emprego; 

 72 Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego 

 7 SCCI – Medidas de Emprego e Oferta Formativa 

 8 Sessões de Procura de Emprego Acompanhado - Tutoria 

 

Atendimentos- GIP 

 

GIP de Carregal do Sal Género 
Total 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Global 

 
Novos (1ºE) 

  

 

2018 

 
1705 

 
2126 

 
3831 

 

82   

      
 

2019 

 

 
1080 

 
1793 

 
2873 

 

47  

 
Fonte – GIP de Carregal do Sal 
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• Organizada e operacionalizada pelo Serviço de Emprego de Tondela e GIP de Carregal do Sal, foram dinamizadas/promovidas 3 ações, de julho de 2019 a 

junho de 2020: 

 

  Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade – inicio a 25/7/2019; 

  Cidadania Digital - início a 14.10.2019 

  Cuidador de Crianças e jovens – inicio a 29.01.2020 
 

 

Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais 

 

           

•Ação de Sensibilização “Idosos em Segurança”  

 Sob o mote “Idosos em Segurança”, a iniciativa alertou para as mais recentes abordagens no que diz respeito aos roubos e burlas, complementado com a 

visualização de um pequeno filme, e para os riscos de incêndio e outros na residência.A ação foi dinamizada por duas entidades especializadas na matéria: a 

Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão e os Bombeiros Voluntários de 

Carregal do Sal. 

Os principais destinatários foram os idosos das IPSS do Concelho com as valências apoio domiciliário e centro de dia mas a iniciativa destinava-se a toda a 

comunidade. E efetivamente registou a maior participação de sempre, contando inclusive com a presença dos alunos da turma de Proteção Civil do 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.     
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Ação de Sensibilização “Idosos em Segurança” 
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Ação de Sensibilização “Idosos em Segurança” 

 

• Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. 

A Rede Social do Concelho de Carregal do Sal promoveu, no dia 24 de novembro de 2019, uma caminhada pela eliminação da violência contra as 

mulheres. 

Com início marcado para as 09h30, junto ao edifício da Câmara Municipal de Carregal do Sal, a iniciativa visou sensibilizar a comunidade em geral para 

este problema social que assenta na discriminação e na violação de direitos humanos. 

Assim, à semelhança do ano anterior, não deixou passar a data, 25 de novembro, Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que 

contou com a participação dos jovens e técnicos do Equipamento 2 de Oliveira do Conde da Associação de Paralisia Cerebral de Viseu e da Secção de  
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Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão 

             

Caminhada pela: “Eliminação da Violência Contra as Mulheres”                 
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Caminhada pela: “Eliminação da Violência Contra as Mulheres”                       

  

 • “Capacitação para a Inclusão” 

 

 No âmbito de candidatura da ADICES, com a colaboração dos serviços de ação social dos Municípios do seu território de intervenção, ao POISE – 

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, medida 9.i - Inclusão ativa., em abril de 2017, foram aprovadas, em abril de 2018, para o concelho de 

Carregal do Sal sete ações, nomeadamente: 
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Designação do Curso 

 

 

            Carga                    

Horária/h 

Capacitação para a gestão doméstica e 

familiar 
300 

Capacitação para processo de autonomização 

pessoal e profissional 
300 

Inclusão digital 60 

Educação cívica e prevenção de violência 60 

Saúde - Hábitos e estilos de vida saudáveis 60 

Literacia digital 120 

Capacitação e empoderamento feminino 60 

 

 

O curso “Inclusão Digital”, foi a última das ações aprovadas e que decorreu de 7 a 22 de novembro de 2019, nas instalações do Espaço@Carregal, num 

total de 60 horas, frequentada por 15 formandos, sinalizados pela Coordenadora do Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal e pela ação social da 

Câmara Municipal local. Este curso bem como os anteriores foram destinadas a grupos potencialmente vulneráveis, tais como pessoas com baixos 

rendimentos, desempregados de longa duração e beneficiários do RSI, com baixos níveis de qualificação. 
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“Inclusão Digital–7 a 22 de novembro de 2019” 

 

                                         

 

Eixo 3 – Alertar/Prevenir as dependências e os comportamentos de risco 

 

• PRI – Programa de Respostas Integradas de Carregal do Sal:  

          - Aplicação do programa de competências, pessoais e sociais – “Eu e os Outros” 

          - Prevenção em Meio Laboral 

          - Circuito de encaminhamento 

  

Realizada reunião com o Núcleo Territorial para avaliação e elaboração do Plano de Ação, no âmbito do Programa de Respostas Integradas    



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

61 

      

                

 

Eixo 4 – Desenvolver e criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, Terceira Idade, Deficiência e Saúde Mental 

• "Se já não precisa... ajude outros que precisam!" 

À semelhança de anos anteriores, manteve-se a campanha lançada pela Rede Social de Carregal do Sal, no âmbito da recolha de produtos de apoio, em 

parceria com a Cáritas Paroquial de Beijós, instituição que possui um Banco de Ajudas Técnicas. Esta campanha pretende que munícipes que possuam 

cadeiras de rodas (elétricas ou manuais), camas articuladas, canadianas, andarilhos, sofás ou outros produtos de apoio e que já não lhes dê utilidade possam 

proceder à sua entrega para serem cedidos a quem precisa.  
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• “Um novo rumo para o meu brinquedo”, divulgação através de cartazes, recolha, seleção e entrega dos brinquedos à Equipa Local de Intervenção – 

Intervenção Precoce (Carregal do Sal), com o objetivo de proporcionar o acesso a material didático-pedagógico bem como promover novas aquisições e  

competências a crianças dos 0-6 anos, acompanhadas pela Equipa.  

O material angariado, depois de selecionado, é inventariado e disponibilizado às famílias das crianças intervencionadas pela equipa. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

• Distribuição de brinquedos no Natal - divulgação através de cartazes, recolha, seleção e entregue em dezembro de 2018 às crianças acompanhadas pela 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal dos 0-12 anos e pelas crianças dos 0-6 anos de idade intervenciadas no âmbito da 

Intervenção Precoce. 
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• Férias Desportivas  

 

A Câmara Municipal de Carregal do Sal habitualmente e a pensar na ocupação de tempos livres das crianças e jovens do Concelho promoveu mais uma vez, 

desde o dia 1 de julho, o Projeto Municipal das Férias Desportivas 2020 de Carregal do Sal. 

Com medidas especiais relacionadas com as orientações da Direção Geral da Saúde, o projeto continua a pretender dar resposta às necessidades dos pais 

e encarregados de educação. O projeto apresentado ao IPDJ foi elaborado para um universo de 25 crianças e jovens do concelho. Este número resultou de 

uma pré-inscrição realizada pelo município.  

Assim, e destinado às crianças e jovens com idades entre os 6 e os 18 anos, o programa mantém as duas modalidades de funcionamento – regime geral e 

regime especial, à semelhança do ano transato. No caso dos beneficiários do escalão 1, a frequência é gratuita; para os beneficiários do escalão 2, usufruem 

de 50% de desconto no valor do regime geral. 
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• Estimulação em Meio Aquático  

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

• Dinamizada Campanha “Banco de Material Escolar”, com o intuito de minimizar lacunas referenciadas por alguns agregados familiares com filhos, a 

frequentar os estabelecimentos de ensino, deste concelho, nomeadamente, entre outras, com livros, material de desgaste (cadernos, lápis) 

e material de desporto. 

                                                                                    



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

65 

• Presença da Rede Social nas Festas do Concelho 2019, que se realizaram de 14 a 22 de julho de 2019, com a presença da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Carregal do Sal e com a participação/colaboração do Grupo “Horas com Cor” 

                     

“Festas do Concelho 2019” 
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•.Comemorar o Dia Internacional do Idoso foi o mote para o convívio que todos os anos é proporcionado aos utentes das IPSS, numa organização da Rede 

Social do Concelho e que incluiu um almoço convívio e tarde recreativa, participado por cerca de 200 pessoas .Clientes da Cáritas Paroquial de Beijós, 

Parada e Oliveira do Conde; do Centro Social Professora Elisa Barros da Silva de Cabanas de Viriato; da Fundação Comendador José Nunes Martins de 

Oliveira do Conde e da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, acompanhados por auxiliares, técnicas e diretores das respetivas Instituições, 

técnicas da Autarquia e alguns autarcas partilharam, no salão polivalente dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, no dia 12 de outubro  o almoço e 

animação, pelo grupo LP MUSIC  

 

       

 

“Dia Internacional do Idoso” 

   



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

67 

     

 “Dia Internacional do Idoso” 
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“Dia Internacional do Idoso” 
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                                                                                                                                          “Dia Internacional do Idoso” 

 

• Projeto “Interagir para (Re)Viver” 

O Projeto que se iniciou em 2016, designado “Interagir para (Re)Viver” pretende estimular os mais idosos e é desenvolvida nas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Concelho por técnicos da Câmara Municipal que levam até às instituições um conjunto de atividades nas áreas da música e 

desporto. 

Este projeto foi, entretanto, alargado para outro público, nomeadamente para os clientes do Equipamento 2 de Oliveira do Conde da Associação de Paralisia 

Cerebral de Viseu e para a Clínica de Reabilitação e Tratamento de Toxicodependência 
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Projeto “Interagir para (Re)Viver” 

 

                               

   

 

• Dia Nacional da Paralisia Cerebral 

 

Utentes, técnicas e auxiliares do Equipamento 2 da APCV de Oliveira do Conde deslocaram-se, no dia 18 de outubro de 2019, aos Paços do Concelho. 

Juntos, vieram assinalar o Dia Mundial da Paralisia Cerebral e antecipadamente (a efeméride é comemorada a 20 de outubro), e lembrar que crianças e 

adultos com esta patologia têm os mesmos direitos e oportunidades que qualquer pessoa na nossa sociedade. 

Por isso, e após a saudação de boas vindas da vereadora da Ação Social da Câmara, Ana Cristina Borges, os visitantes distribuíram rebuçados enrolados em 

papelinhos com mensagens e delicadamente embrulhados em papel celofane colorido. 
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“Dia Nacional da Paralisia Cerebral” 

 

• Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

 

Utentes, técnicas e auxiliares do Equipamento 2 da APCV de Oliveira do Conde deslocaram-se, no dia 3 de dezembro, aos Paços do Concelho. 

Juntos, para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, promovido pelas Nações Unidas desde 1992, estiveram durante todo o dia, no átrio 

dos Paços do Concelho com uma exposição de trabalhos feitos pelos próprios. 
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“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” 
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 • Oficina de Conhecimento “Envelhecimento, doença mental e a prestação de cuidados às pessoas idosas: o estatuto do cuidador informal” 

 

A ação “Oficina de Conhecimento “Envelhecimento, doença mental e a prestação de cuidados às pessoas idosas: o estatuto do cuidador informal” decorreu 

no dia 11 de março de 2020, no Salão Nobre dos Paços do Concelho , em colaboração com o Núcleo Distrital de Viseu da Rede Europeia Anti-Pobreza 

Cerca de 30 pessoas, o número limite indicado, entre técnicos de serviço social, psicólogos, cuidadores formais e informais dos concelhos de Carregal do Sal, 

Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Seia, Tondela e Viseu, estiveram presentes nesta iniciativa dinamizada pela Psicóloga Clínica Emília 

Vergueiro. 

“Oficina de Conhecimento “Envelhecimento, doença mental e a prestação de cuidados às pessoas idosas: o estatuto do cuidador informal” 
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Eixo 5 – Incrementar ações de beneficiação e melhoria do parque habitacional 

 

 

• Divulgação de Apoios e Programas Nacionais ao nível da Habitação, através da colocação da informação no Portal da Autarquia. 

 

 

 

• Acompanhamento das famílias residentes na Habitação Social, através de visitas domiciliárias, com o objetivo de orientar estas famílias em termos de 

conservação, higiene e de outras problemáticas São acompanhadas 40 famílias na habitação social, distribuídas pelas cinco freguesias do concelho. No 

âmbito deste acompanhamento articula com outras entidades nomeadamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal e com o 

Núcleo Local de Inserção, nomeadamente com a sua Coordenadora e com a Equipa Multidisciplinar “METAS”. 
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Conclusão 

 
 

 

Este documento é um instrumento orientador, não assume uma natureza fechada, e resulta de um processo dinâmico e aberto onde as ações e atividades 

poderão ser ajustadas de acordo com as mutações da realidade concelhia. 

O trabalho da Rede Social só é possível graças à participação de todas as parcerias envolvidas e à colaboração de outras entidades que apesar de não serem 

parceiras têm colaborado com a Rede Social de Carregal do Sal.   

Tem sido o nosso objetivo, ao longo dos anos, otimizar todos os recursos disponíveis e responder às necessidades prioritárias, e para tal contamos, sempre, 

com a cooperação e o empenho de todos. 

Queremos, ainda, salientar e agradecer a todas as entidades parceiras o empenho na concretização das atividades e ações previstas no Plano de Ação 

2019/2020. 

Temos Fé que este Plano de Ação possa ser exequível nas ações e atividades planeadas apesar de se avizinhar uma continuação de período conturbado por 

força da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

Plano de Ação 2020/2021 

Rede Social de Carregal do Sal 

 

76 

 

Entidades que constituem o CLAS (Conselho Local de Ação Social) de Carregal do Sal 

 

 

- Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal 

- Centro Distrital de Viseu do Instituto de Segurança Social, IP 

- Freguesia de Beijós 

- Freguesia de Cabanas de Viriato 

- Freguesia de Carregal do Sal 

- Freguesia de Oliveira do Conde 

- Freguesia de Parada 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Carregal do Sal/UCC Aristides Sousa Mendes 

- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

- Serviço de Emprego de Tondela do Centro de Emprego do Dão Lafões 

- Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – Equipamento 2 de Oliveira do Conde 

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal 

- Cáritas Paroquial de Beijós 

- Centro Social Professora Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato 

- Fundação Comendador José Nunes Martins – Oliveira do Conde 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Oliveira do Conde para o Concelho de Carregal do Sal 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal 

- Paróquia da Freguesia de Cabanas de Viriato 
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- ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

- Instituto Português da Juventude e do Desporto – Delegação de Viseu 

- CRI-IDT – Centro de Respostas Integradas de Viseu - Instituto da Droga e da Toxicodependência  

- Centro Cultural de Currelos (CCC) 

- Associação Cultural e Desportiva de Beijós 

- Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha (NACO) 

- Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária “A Quinta” 

- Grupo Folclórico D’Alegria de Vila Meã 

- Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha (ARCO) 

- Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal 

- Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da Telha 

         - Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde 

        - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal 

        - Associação de Estudantes da Escola Secundária/3 de Carregal do Sal 

        - APDAE (Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Carregal do Sal) 

        - Federação das Associações de Pais de Carregal do Sal 

- Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência (CRTT) 

- Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal (NLI) 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal (CPCJ) 

- Cáritas Paroquial de Parada 

- Universidade Sénior de Carregal do Sal 

- Centro Alimentar Contra a Pobreza de Carregal do Sal da Associação “Mãos Unidas – Padre Damião” 
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- Vários – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

- ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência 

- Núcleo Pais-em-Rede Beira Dão 

- Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – Viseu                                                      
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Entidades que constituem o Núcleo Executivo do CLAS (Conselho Local de Ação Social) de Carregal do Sal 

 

 

- Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal 

- Serviço Local de Carregal do Sal do Centro Distrital de Viseu – ISS, IP 

- UCC – Centro de Saúde de Carregal do Sal 

- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

- Centro Social Professora Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato 

- Junta de Freguesia de Oliveira do Conde 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


