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Introdução 
 
 

 

A implementação do programa Rede Social no Concelho de Carregal do Sal, teve o seu início em 2004 e desde aí o Núcleo Executivo e o 

Conselho Local de Acção Social têm produzido e aprovado alguns documentos fundamentais, tais como o Pré-Diagnóstico, o Diagnóstico, o 

Plano de Desenvolvimento Social e o Plano de Acção 2006/2007. 

O grande objectivo destes documentos é a obtenção de um conhecimento mais aprofundado da realidade do Concelho para servirem de 

suporte à intervenção que se pretende levar a efeito ao nível social no Concelho. 

Terminado o prazo da execução do 1º Plano de Acção, vamos agora iniciar o 2º Plano de Acção, com o intuito de dar continuidade ao Plano 

de Desenvolvimento Social do Concelho de Carregal do Sal, previsto para 3 anos (2006-2009). 

À semelhança do que aconteceu no Diagnóstico, no Plano de Desenvolvimento Social e no 1.º Plano de Acção, também neste foram 

constituídos grupos de trabalho, sabendo-se que para a concretização dos nossos objectivos e projectos é imprescindível uma articulação e uma 

estreita colaboração com as entidades parceiras. 

Na elaboração destes documentos, foi utilizada uma metodologia participativa, que assentou em reuniões e discussões, com vista à 

elaboração das grelhas pelos grupos de trabalho. 

 No seguimento destas reuniões e com base nos resultados foram construídas as grelhas que constituem o Plano de Acção de 2007/2008. 
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Grupos de Trabalho dos Eixos Identificados 
 

EIXOS 

- Promover e aumentar a Empregabilidade e a 

Qualificação Profissional  

- Promover o Sucesso Escolar  

- Prevenir as Dependências  

- Prevenir a Gravidez na Adolescência  

 

- Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira 

Idade e 1ª Infância 

 

INSTITUIÇÕES / ENTIDADES CONVIDADAS 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento de Iniciativas 

Culturais, Económicas e Sociais; 

• AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu; 

• Centro de Emprego de Tondela; 

• Escolas (Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes 

de Cabanas de Viriato, Agrupamento de Escolas de Carregal 

do Sal, Escola Secundária/3 de Carregal do Sal); 

• Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

• Segurança Social; 

•PETI (Programa Para a Prevenção e Eliminação do Trabalho 

Infantil); 

• Juntas de Freguesia; 

• Câmara Municipal; 

• Associação de Estudantes; 

• Associações de Pais; 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas;  

• IPJ – Delegação de Viseu do Instituto Português da 

Juventude. 

• Guarda Nacional Republicana de Carregal do Sal; 

• Associações de Estudantes; 

• Associações de Pais; 

• Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

• Escolas (Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes 

de Cabanas de Viriato, Agrupamento de Escolas de Carregal 

do Sal, Escola Secundária/3 de Carregal do Sal); 

• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Carregal do 

Sal; 

• IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência) – Unidade 

de Prevenção; 

• IPJ – Delegação de Viseu do Instituto Português da 

Juventude; 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas;  

• Segurança Social; 

• Juntas de Freguesia; 

• Câmara Municipal; 

• Intervenção Precoce;  

• Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

• Centro de Saúde de Carregal do Sal. 

• Centro de Saúde; 

• Intervenção Precoce; 
• Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

• Segurança Social; 

• Juntas de Freguesia; 

• Câmara Municipal. 
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2º Plano de Acção – 2007/2008 
 
 

Os objectivos do Plano de Desenvolvimento Social serão operacionalizáveis através da elaboração de Planos de Acção anuais. Este Plano 

define as acções e projectos a desenvolver para concretizar os objectivos e estratégias de médio e longo prazo propostas no PDS. Permite definir 

tarefas, competências, calendário, recursos humanos e materiais a afectar, permitindo clarificar a participação de cada parceiro.  

 

O Plano de Acção, vai incidir sobre os Eixos de Intervenção Prioritária definidos no PDS: 

 

• Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade e a Qualificação Profissional; 

• Eixo 2 – Prevenir as Dependências (consumo de substâncias psico-activas); 

• Eixo 3 – Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1 ª Infância; 

• Eixo 4 – Prevenir a Gravidez na Adolescência; 

• Eixo 5 – Promover o Sucesso Escolar. 

 

Em cada eixo é elaborado um projecto, tendo como finalidade mobilizar e rentabilizar os recursos existentes, tendo em conta os objectivos 

e as estratégias delineadas no PDS. 
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Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção por Eixos de Intervenção 
 
 

Plano de Desenvolvimento Social 2006-2009 
 

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

 

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até 2009 diminuir em 5 % o nº de 

desempregados; 

 

 

 

• Até 2009 aumentar em 5 % a 

qualificação escolar e profissional da 

população do Concelho; 

 

• Até 2007 estabelecer uma parceria 

com uma entidade promotora de 

formação ajustável às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 

• Até 2009, realizar 6 sessões colectivas 

de sensibilização profissional em 

profissões tradicionais (electricidade, 

canalização, costura, carpintaria…); 

 

• Até 2009, aumentar em 5 % a 

qualificação escolar da população; 

 

 

 

 

• Levantamento das empresas existentes 

no Concelho e as suas necessidades em 

termos de formação; 

 

 

• Valorização cultural e social das 

profissões tradicionais através de 

sessões colectivas de sensibilização 

profissional; 

                                                                   

• Encaminhamento para cursos 

promovidos pelo ensino recorrente e 

pelo CRVCC (Centro de 

Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências); 

• Empresas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AIRV (Associação Empresarial da 

Região de Viseu); 

 

• Câmara Municipal; 

• Juntas de Freguesia; 

• Escola Secundária; 

• ADICES; 

• Centro de Emprego; 

 

 

 

 

• Câmara Municipal; 

• Juntas de Freguesia; 

• Escola Secundária; 

• ADICES; 

• Centro de Emprego; 

• Ensino Recorrente; 

                          
 



 

Plano de Acção: 2007/2008  

Projecto: “Trabalho Qualificado para Todos”  
 

Eixo 1 - Promover e aumentar a Empregabilidade e a Qualificação Profissional 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• 1 - Divulgação e promoção de 

sessões colectivas de sensibilização e 

informação: 

a) Programa de estimulo a oferta de 

emprego; 

b) Estágios Profissionais; 

c) Encaminhamento para o R.V.C.C. 

(Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências); 

d) Encaminhamento para a formação 

profissional; 

e) Ajuste entre a oferta e a procura; 

•Sessões 

colectivas; 

•Entrevistas 

individuais; 

•Recolha de 

ofertas; 

•Apresentação 

dos planos de 

formação; 

•Centro de 

Emprego; 

• Empresas; 

•Entidades 

Públicas e 

Privadas; 

• ADICES; 

•Centro de  
Formação e 
Entidades de 
Formação 
Externas; 
 
• CPCJ; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumento da 

empregabilidade; 

•Aumento da 

Qualificação 

profissional e 

habilitação escolar; 

•Nº de sessões 

realizadas; 

•Nº de formandos 

validados; 

•Nº de formandos 

certificados; 

•Nº de estagiários 

colocados;  

• Técnicos; 

•Salas e 

equipamentos; 

 

• Desempregados; 

•Pessoas com 

baixas 

qualificações 

profissionais e 

escolares; 

• Activos; 

•P.O.C.´s 

(Programas 

Ocupacionais); 

 

• 5000 €; 

• Apoio ao investimento produtivo e 

auto-emprego (Programa LEADER  e 

micro crédito) 

• Sessões de 

divulgação; 

• Atendimento e 

apoio técnico; 

• Acolhimento 

de candidaturas; 

• ADICES • Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumento e 

reforço do 

emprego; 

• Aumento dos 

rendimentos das 

famílias; 

•Nº de sessões de 
divulgação; 
• Nº de 
atendimentos 
realizados; 
• Nº de 
candidaturas 
recebidas; 
• Nº de 
candidaturas 
aprovadas e 
respectivos 
montantes;  

• Técnicos; 

•Salas e 

equipamentos; 

 

• Desempregados; 

• Empregados em 

situação precária; 

 

• 2500€; 
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Eixo 1 - Promover e aumentar a Empregabilidade e a Qualificação Profissional (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Promoção e 

divulgação na área 

da reabilitação; 

 

 

• Sessões colectivas; 

•Entrevistas 

individuais; 

•Sensibilização às 

entidades 

empregadoras; 

•Estabelecimento de 

parcerias com 

entidades públicas e 

privadas; 

•Ajuste entre a 

oferta e a procura; 

 

• Centro de 

Emprego; 

• Câmara Municipal; 

• Entidades a 

trabalhar na área da 

deficiência e 

reabilitação; 

• Segurança Social; 

 

 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumento da 

empregabilidade de 

pessoas portadoras 

de deficiência; 

• Nº de sessões; 

•Nº de pessoas 

integradas; 

• Técnicos na área 

da reabilitação; 

• Transporte; 

 

• Pessoas portadoras 

de deficiência; 

 

• 250 €; 

• Promover acordos 

de inserção com os 

beneficiários do 

Rendimento Social 

de Inserção; 

 

•Entrevistas 

conjuntas e 

contratualização de 

acordos de inserção; 

 

 

• NLI (Núcleo Local 

de Inserção); 

 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Promover a 

inserção sócio -

profissional de 

pessoas pertencentes 

a grupos 

desfavorecidos; 

• Nº de beneficiários 

do Rendimento 

Social de Inserção 

integrados; 

• Nº de acordos de 

inserção; 

• Técnicos; 

 

• Beneficiários do 

Rendimento Social 

de Inserção; 

 

• 1000 €; 

 
 
 
 

Plano de Acção 2007/2008 de Carregal do Sal 8 



 

Plano de Desenvolvimento Social 2006-2009 
 

Eixo 2 – Prevenir as Dependências 

 

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até 2009 contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos 

saudáveis; 

 

 
 
 
 

• Até 2009 promover 9 acções de 

sensibilização/(in)formação com vista a 

diminuir o início precoce dos consumos; 

 

 

• Até 2009 contribuir para a diminuição 

da negligência parental; 

• Organização de acções diversas de 

sensibilização em pequenos grupos; 

 

 

 

• Dinamização de encontros/seminários; 

• CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal; 

• Associações de Estudantes; 

 

 

  

 

 • Câmara Municipal; 

• Juntas de Freguesia; 

• Associações de Pais; 

• Centro de Saúde; 

•Associações Culturais, Desportivas e 

Recreativas; 

• Guarda Nacional Republicana; 

• Escolas; 
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Plano de Acção: 2007/2008  

Projecto: “Crescer Saudável” 
 
 

Eixo 2: Reduzir e prevenir as Dependências (consumo de substâncias psico-activas) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• “Formar para intervir”; 

 

 

• Temas a abordar: 

 – Prevenção das 

toxicodependências; 

 – Alcoolismo; 

 – Substâncias psico-

activas; 

– Dinâmicas de 

grupos; 

 – Tabagismo; 

– Actividades 

desportivas e/ou de 

aventura e artísticas 

para jovens com 

forte vertente 

formativa 

• Escolas; 

•Associação de 

Pais; 

• Centro de Saúde; 

• Segurança Social; 

• G.N.R; 

•Associações 

Culturais, 

Desportivas e 

Recreativas; 

• Autarquias; 

• CPCJ; 

 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Criar agentes de 

prevenção no 

Concelho; 

•Criar hábitos de 

vida saudáveis; 

•Ocupação dos 

tempos livres de 

forma 

diversificada; 

• Criar espaços 

alternativos ao 

ócio; 

 

•Nº de acções 

promovidas; 

• Nº de inscrições; 

• Nº de participantes; 

•Grau de 

participação/motivação; 

 

 

 

• Nº de actividades 

promovidas; 

• Nº de jovens inscritos; 

• Nº de participantes; 

• Grau de satisfação; 

• Nº de jovens que se 

inscreveram em clubes 

para prática desportiva 

continuada; 

 

• Formadores; 

• Espaço físico; 

•Material necessário; 

 

 

 

 

 

 

• Monitores; 

• Professores 

(Educação Física…); 

• Espaços físicos 

(polidesportivos, 

pavilhões 

desportivos 

escolares, pavilhão e 

piscinas municipais; 

• Espaços das 

Associações; 

• Pais, avós, 

professores e 

auxiliares de acção 

educativa; 

 

 

 

 

 

• Crianças e 

jovens; 

 

 • 2500 €; 
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Eixo 2: Reduzir e prevenir as Dependências (consumo de substâncias psico-activas) (Continuação) 
 
Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

•Promover a 

ocupação de tempos 

livres; 

 

• Candidatura ao 

Programa OTL; 

• Abertura das 

inscrições para 

OTL´s – Ocupação 

dos Tempos Livres 

no Concelho; 

• Selecções dos 

jovens para OTL´s – 

Ocupação dos 

Tempos Livres 

• Câmara Municipal; 

• IPJ; 

• Associações 

Culturais, 

Desportivas e 

Recreativas; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar a 

ocupação dos 

tempos livres dos 

jovens;  

• Nº de candidaturas; 

• Nº de projectos 

aprovados; 

• Nº de jovens 

inscritos; 

• Nº de jovens 

abrangidos; 

• Espaço físico; 

• Técnicos; 

• Jovens dos 12 até 

aos 25 anos; 

 

• 2500 €; 

•Férias 

Escolares/2007; 

• Realização de 

jogos e outras 

provas desportivas; 

• Escolas;  

• Câmara Municipal; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Ocupação dos 

tempos livres de 

maneira saudável; 

• Promover hábitos 

de vida saudáveis; 

• Nº de jovens que 

envolvidos; 

• Técnicos da área 

do desporto; 

• Piscinas 

Municipais; 

Pavilhões 

Gimnodesportivos 

das escolas e das 

Freguesias;  

• Jovens; • 1500 €; 

• Dinamização dos 

programas existentes 

no Centro de Saúde 

ao nível do álcool e 

tabagismo; 

• Sinalização e 

encaminhamento; 

• Centro de Saúde; • Junho 2007 a 

Junho 2008; 

•Diminuição do 
consumo de 
substâncias psico-
activas; 
•Aumentar a 
inserção sócio-
profissional destes 
consumidores; 

• Nº de programas 

existentes;  

• Nº de sinalizações; 

• Nº de pessoas em 

tratamento; 

• Técnicos da Saúde 

e outros; 

• Consumidores de 

substâncias psico-

activas; 

• 200 €; 
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Eixo 2: Reduzir e prevenir as Dependências (consumo de substâncias psico-activas) (Continuação) 
 
Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Dinamizar acções 

de contacto e 

esclarecimento no 

âmbito do Programa 

Escola Segura; 

•Sensibilização/alertar 

os jovens para 

situações possíveis de 

risco/perigo; 

• Associação de 

Pais; 

• Agrupamentos de 

Escolas; 

• Autarquias; 

• G.N.R; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar o índice 

de confiança dos 

pais e jovens; 

• Criar condições de 

segurança; 

• Nº de acções; 

•Nº de participantes; 

• Agentes da G.N.R; 

•Carro Escola 

Segura; 

• Jovens e pais; • 500 €; 
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Plano de Desenvolvimento Social 2006-2009 
 

Eixo 3 – Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância 

Objectivo Estratégico/Geral Objectivos Específicos Estratégia Recursos Parcerias 

• Até 2009 proporcionar respostas 

adequadas a 20 idosos; 

 

• Até 2009 diminuir o isolamento e 

solidão de 20 idosos; 

 

• Diversificação do apoio domiciliário; 

• Criação de Centros de convívio/apoio 

a idosos; 

 

 • Associações Culturais, Desportivas e 

Recreativas; 

• Instituições de Solidariedade Social; 

• Segurança Social; 

• Câmara Municipal/ Juntas de 

Freguesia; 

• Paróquias; 

 

 

• Até 2009 proporcionar respostas 

adequadas a 50 crianças dos 0-3 anos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Até finais de 2006 adaptar instalações 

da Escola do 1º ciclo num complexo de 

Educação Pré-escolar (Creche) para 

cerca de 35 crianças; 

 

• Até finais de 2006 abertura da Creche 

da Santa Casa da Misericórdia de 

Carregal do Sal para 33 crianças (0-3 

anos); 

 

• Até final de 2006 apresentar uma 

candidatura para a criação de um C.A.T. 

(Centro de Acolhimento Temporário) 

para 10 crianças em risco; 

• Candidatura do Centro Social de 

Cabanas de Viriato a um Complexo de 

Educação Pré-escolar (Creche); 

 

 

• Finalização e conclusão das obras nas 

instalações do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia e aquisição de 

equipamentos para a creche; 

 

• Criação de um Centro de Acolhimento 

Temporário para crianças em risco; 

 

• Equipa de Intervenção Precoce; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipa de Intervenção Precoce; 

• CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal; 

 • Segurança Social; 

• Câmara Municipal/ Juntas de 

Freguesia; 

• Centro Social de Cabanas de Viriato; 

• Santa Casa da Misericórdia de 

Carregal do Sal; 

 

 

 

 

• Segurança Social; 

• Câmara Municipal/ Juntas de 

Freguesia; 

• Paróquia; 

• Centro Social de Cabanas de Viriato; 

• Centro de Emprego; 
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Plano de Acção: 2007/2008 

Projecto: “ Envelhecer com Qualidade” (Terceira Idade) 
 
 

Eixo 3 -  Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Promover o aumento das várias 

valências de apoio à 3ª idade no 

Concelho; 

 

• Levantamento de 

idosos com 

necessidades de apoio 

à valência Lar; 

• Candidatura a 

programas 

direccionados à 3ª 

idade; 

• Revisão dos acordos 

de cooperação e 

estabelecimento de 

novos acordos; 

• 

Construção/reabilitação 

de novos 

equipamentos; 

 • IPSS; 

• Segurança 

Social; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar a 

qualidade de vida 

dos idosos no 

Concelho; 

• Diminuir o 

isolamento dos 

idosos; 

• Nº de idosos em 

lista de espera; 

• Nº de 

candidaturas 

apresentadas; 

 • Nº de revisões 

contratualizadas; 

 

• Técnicos, 

equipamentos; 

 

• Idosos do 

Concelho; 

• 200 000 €; 
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Eixo 3 -  Criar  equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Criação de um 

Banco Local de 

Voluntariado; 

 

• Contacto com o 

Banco Nacional de 

Voluntariado; 

• Acção de 

sensibilização para 

divulgação/promoção 

do voluntariado; 

• Levantamento de 

Instituições que 

pretendam aceitar 

voluntários; 

• Abertura de 

inscrições para os 

Banco Local de 

Voluntariado; 

• Cursos de 

Formação para 

Voluntários; 

• Banco Nacional de 

Voluntariado; 

• Autarquias; 

• Segurança Social; 

• IPSS; 

• Associação 

Humanitária de 

Cabanas de Viriato e 

de Carregal do Sal; 

• Cruz Vermelha; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar a 

qualidade de vida da 

população do 

Concelho; 

• Participação da 

sociedade civil de 

forma concertada; 

 

• Nº de acções de 

sensibilização; 

• Nº de inscrições; 

• Nº de entidades 

aderentes; 

• Nº efectivo de 

voluntários; 

• Técnicos do Banco 

Nacional de 

Voluntariado, 

técnicos das IPSS e 

outros, sociedade 

civil; 

• Formadores; 

• Computador, meios 

audiovisuais; 

• População idosa; • 5000 €; 
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Eixo 3 -  Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Promoção de 

actividades de lazer 

e desporto; 

• Comemoração do 

Dia Idoso; 

- Teatro; 

• Exposição de 

trabalhos elaborados 

pelos idosos durante 

o mês de Outubro; 

• Visitas guiadas ao 

Museu; 

• Deslocação da 

Técnica de BAD às 

IPSS do Concelho; 

• Compilação de 

histórias contadas 

pelos idosos; 

• Intercâmbio 

intergeracional; 

• IPSS; 

• Autarquias; 

• Creches/Jardins-

de-infância; 

• Biblioteca; 

• Piscinas; 

• Museu; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Divulgação das 

actividades 

desenvolvidas pelos 

idosos; 

• Aumentar a 

socialização, auto-

estima e a inserção 

social; 

• Fomentar a 

proximidade entre 

gerações; 

• Nº de actividades 

desenvolvidas; 

• Nº de trabalhos 

expostos; 

• Nº de participantes; 

• Nº de entidades 

aderentes; 

• Nº de visitas; 

• Nº de recolhas; 

• Técnicos, idosos; 

• Sala de exposições; 

• Autocarro, 

motorista; 

• População idosa; • 5 000 €; 
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Eixo 3 -  Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Divulgação do 

cartão do idoso; 

• Sensibilização para 

os benefícios do 

cartão do idoso; 

• Inscrição de 

Idosos; 

• Envio das 

inscrições para a 

Fundação do idoso; 

• Sensibilização de 

estabelecimentos 

comerciais do 

Concelho para 

aderirem; 

• Câmara Municipal; 

• Fundação do idoso; 

• Segurança Social; 

• IPSS; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar os 

apoios concedidos 

aos idosos;  

• Nº de idosos 

inscritos; 

• Nº de idosos com 

cartão; 

• Nº de 

estabelecimentos 

aderentes; 

• Técnicos; 

• Empresários; 

• Presidentes de 

Junta; 

• Párocos das 

Freguesias;  

• Sociedade Civil; 

 

• Idosos com mais 

de 65 anos; 

• 500 €; 
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Plano de Acção: 2007/2008  

Projecto: “Nascer e Crescer em Harmonia” (1ª Infância) 
 
 

Eixo 3 - Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Criação de uma creche no norte do 

Concelho; 

 

• Levantamento de 

crianças entre os 0-3 

anos do norte do 

Concelho; 

• Protocolo com a 

Segurança Social, 

Câmara Municipal; 

 • IPSS (Centro 

Social Professora 

Elisa Barros Silva 

de Cabanas de 

Viriato); 

• Segurança 

Social; 

• Câmara 

Municipal;  

• Centro de 

Emprego; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar as 

respostas de 

apoio à 1ª 

infância; 

• Aumentar a 

empregabilidade 

feminina; 

• Aumentar a 

socialização e 

promover o 

desenvolvimento 

global das 

crianças; 

• Aumentar a taxa 

de cobertura das 

crianças 0-3 anos; 

• Nº de crianças 

sinalizadas; 

• Nº de crianças 

inscritas; 

• Nº de projectos 

aprovados; 

• Nº de entidades 

envolvidas; 

 

• Técnicos; 

 

• Crianças dos 0-3 

anos; 

• 200 000 €; 
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Eixo 3 - Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Alargamento da 

valência creche; 

 

• Revisão aos 

acordos de 

cooperação; 

• Pedido de apoio 

para a aquisição de 

um mini-autocarro 

para transporte das 

crianças; 

• Santa Casa da 

Misericórdia; 

• Segurança Social; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Aumentar as 

respostas de apoio à 

1ª infância; 

• Aumentar a 

empregabilidade 

feminina; 

• Aumentar a 

socialização e 

promover o 

desenvolvimento 

global das crianças; 

• Aumentar a taxa de 

cobertura das 

crianças 0-3 anos; 

• Nº de crianças 

abrangidas; 

• Técnicos; 

• Mini-autocarro, 

motorista; 

• Crianças dos 0-3 

anos; 

• 50 000 €; 

• Divulgação dos 

objectivos da 

intervenção Precoce; 

• Elaboração de um 

desdobrável 

informativo; 

• Sinalização e 

encaminhamento de 

crianças em risco 

estabelecido 

biológico e 

ambiental; 

• Equipa da 

Intervenção Precoce; 

• Centro de Saúde; 

•IPSS; 

• Agrupamentos de 

escolas de Carregal 

do Sal; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Dar respostas a 

crianças em risco 

estabelecido 

biológico e 

ambiental; 

• Nº de sinalizações; 

• Nº de 

encaminhamentos; 

• Nº de crianças 

acompanhadas; 

• Técnicos e Equipa 

de Intervenção 

Precoce; 

• Crianças dos 0-3 

anos em risco 

estabelecido 

biológico e 

ambiental; 

• 250 €; 
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Eixo 3 - Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1ª Infância (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Recolha de 

brinquedos; 

• Divulgação da 

iniciativa através de 

cartazes; 

• Equipa da 

Intervenção Precoce; 

• Centro de Saúde;  

• IPSS; 

• Autarquias; 

• Segurança Social; 

• Jornal local; 

• Paróquias; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Promoção e 

estimulação para o 

desenvolvimento 

global das crianças; 

• Nº de crianças 

contempladas; 

• Nº de material 

entregue; 

• Técnicos e Equipa 

de Intervenção 

Precoce; 

• Crianças dos 0-3 

anos em risco 

estabelecido 

biológico e 

ambiental; 

• 100 €; 
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Plano de Desenvolvimento Social 2006-2009 
 

Eixo 4 – Prevenir a Gravidez na Adolescência 

 

Objectivo Estratégico/Geral Objectivos Específicos Estratégia Recursos Parcerias 

• Até 2009 prevenir a gravidez na 

adolescência; 

 
 
 
 

• Até 2009 prevenir os comportamentos 

de risco face à sexualidade; 

 

• Até 2009 aumentar em 30 % a adesão 

de jovens nas consultas de 

desenvolvimento dos 13 aos 15 anos; 

• Sensibilização; 

• Informação; 

 

• Envolver os Conselhos Executivos 

para a necessidade das consultas de 

desenvolvimento dos 11-13 e dos 13-15 

anos;  

• CPCJ (Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal); 

• Intervenção Precoce; 

• Conselho Municipal de Educação; 

• Associações de Estudantes; 

 

  

• Escolas; 

• Centro de Saúde; 

• Associações de Pais; 

Associações Culturais, Desportivas e 

Recreativas; 
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Plano de Acção: 2007/2008  

Projecto: “Adolescência Responsável” 
 
 

Eixo 4: Prevenir a Gravidez na Adolescência 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Elaboração de um desdobrável 

informativo: 

- Doenças sexualmente 

transmissíveis   

-Métodos contraceptivos; 

- Consequências de uma gravidez na 

Adolescência; 

• Distribuição dos 

desdobráveis; 

• Centro de 

Saúde; 

• CPCJ; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Diminuição de nº 

de gravidez na 

adolescência; 

• Diminuir 

comportamentos de 

risco; 

 

• Nº de 

desdobráveis 

distribuídos; 

• Técnicos da Saúde, 

Segurança Social; 

Câmara Municipal; 

 

• Adolescentes e 

população em 

geral; 

 

• 250€; 

• Lançamento de um questionário 

em meio escolar dirigido aos alunos; 

• Elaboração dos 

questionários e 

entrega; 

• Centro de 

Saúde; 

• CPCJ; 

• Autarquias; 

• Associações de 

pais; 

• Agrupamentos 

de Escolas; 

• Associações de 

Estudantes; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Avaliar a 

dimensão da 

problemática em 

meio escolar; 

• Nº de 

questionários 

devolvidos; 

• Técnicos; 

• Professores; 

• A partir do 2º 

ciclo, 3º ciclo e 

secundário; 

• 1500 €; 

 
 

Plano de Acção 2007/2008 de Carregal do Sal 22



 

 
 
 

Eixo 4: Prevenir a Gravidez na Adolescência (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Lançamento de um 

questionário dirigido 

aos pais; 

• Elaboração dos 

questionários e 

entrega; 

• Centro de Saúde; 

• CPCJ; 

• Autarquias; 

• Associações de 

Pais; 

• Agrupamentos de 

Escolas; 

• Associações de 

Estudantes; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Avaliar a dimensão 

da problemática em 

meio escolar; 

• Nº de questionários 

devolvidos; 

• Técnicos; 

• Professores; 

• Pais dos alunos a 

partir do 2º ciclo, 3º 

ciclo e secundário; 

• 1500 €; 

• Acções de 

sensibilização para 

informar/discutir 

sobre os 

comportamentos de 

risco; 

• Contacto com as 

Escolas, com os pais 

e técnicos; 

 

 

 

 

• Centro de Saúde; 

• Câmara Municipal; 

• Escolas; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Contribuir para 

aumentar o grau de 

informação; 

• Nº de participantes; 

• Nº de questões 

colocadas pelos pais; 

• Técnicos; 

 

• Famílias; • 1000 €; 

• Sinalização de 

crianças 

provenientes de 

mães adolescentes; 

• Encaminhamento; 

• Acompanhamento; 

• Centro de Saúde; 

• CPCJ; 

• Equipa de 

Intervenção Precoce; 

• Autarquias; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Detectar 

precocemente 

situações de risco; 

 

• Nº de sinalizações; 

• Nº de 

encaminhamentos; 

• Nº de crianças 

acompanhadas; 

• Técnicos; 

• Técnicos da 

Intervenção Precoce; 

• Mães adolescentes 

e filhos; 

• 150 €; 
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Eixo 4: Prevenir a Gravidez na Adolescência (Continuação) 

 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Dinamização das 

consultas de 

adolescentes em 

meio escolar; 

• Elaboração e 

distribuição de 

desdobráveis na 

altura das 

matriculas; 

• Esclarecimento de 

dúvidas; 

• Centro de Saúde; 

 

• Junho 2007 a  

Junho 2008; 

• Dar a conhecer a 

importância das 

consultas; 

• Nº de jovens a 

aderirem à consulta; 

• Professores; 

• Elementos da 

Associação de Pais; 

• Técnicos do Centro 

de Saúde; 

• Adolescentes; • 250 €;  

• Dinamização das 

consultas de saúde 

dos jovens; 

• Realização de 

consultas de 

desenvolvimento no 

Centro de Saúde 11 

aos 15 anos; 

• Centro de Saúde; 

 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Diminuir 

comportamentos de 

risco; 

• Despiste de 

algumas doenças 

que possam ser 

detectadas; 

• Nº de jovens a 

aderirem à consulta; 

• Técnicos do Centro 

de Saúde; 

• Adolescentes dos 

11 aos 15 anos; 

• 200 €;  
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Plano de Desenvolvimento Social 2006-2009 
 

Eixo 5 – Promover o Sucesso Escolar 

 

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

• Até ao ano lectivo 2008-2009 reduzir 

em 5 % a taxa de abandono escolar; 

 

 
 
 
 

• Até ao ano lectivo 2008-2009 diminuir 

em 5 % o absentismo escolar; 

 

 

 

 

 

• Até ao ano lectivo 2008-2009 deverão 

as escolas sinalizar todos os casos 

existentes de absentismo e de abandono 

às entidades competentes; 

 

• Até ao ano lectivo 2008-2009 

fomentar a participação dos pais no 

processo educativo dos filhos; 

• Sensibilizar e auscultar as empresas 

para a criação de estágios profissionais; 

• Motivação dos alunos através de 

actividades diversificadas; 

• Motivar as escolas para a candidatura a 

cursos profissionais; 

 

• Sensibilizar as escolas para a 

sinalização de casos de absentismo e 

abandono escolar às entidades 

competentes; 

 

• Promover feiras/convívios com vista à 

participação dos pais no processo 

educativo dos filhos em parceria com as 

empresas; 

• Empresas; 

• PIEF ( Plano Integrado de Educação e 

Formação); 

• Psicóloga de Orientação Profissional 

(Escola Secundária); 

• Conselheira de Orientação (Centro de 

Emprego); 

• Currículos alternativos; 

• Medidas do Decreto-Lei 319/91; 

• Conselho Municipal de Educação; 

 • Associações de Estudantes; 

 

 

 • Equipa de Coordenação dos Apoios 

Educação de Carregal do Sal e Nelas; 

• Escolas; 

• PETI (Plano para Prevenção e 

Eliminação da Exploração do Trabalho 

Infantil); 

• Autarquias; 

• Segurança Social; 

• Centro de Emprego; 

• Associação de Pais; 
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Plano de Acção: 2007/2008  

Projecto: “Educar e formar para Integrar” 
 
 
Eixo 5 - Promover o Sucesso Escolar 
 
Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Diagnóstico/levantamento de 

situações de risco e abandono 

escolar e trabalho Infantil; 

 

• Sessões de 

sensibilização para a 

problemática do 

abandono escolar precoce 

e do trabalho infantil; 

 • 

Entidades/parcerias 

locais; 

• PETI (Programa 

para a Eliminação 

do Trabalho 

Infantil); 

• CPCJ; 

• Segurança Social; 

• Agrupamentos de 

Escolas; 

•NLI (Núcleo 

Local de Inserção), 

• Autarquias; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Dar 

resposta/encaminhamento 

às situações 

diagnosticadas; 

• Nº de 

sinalizações; 

• Nº de sessões; 

• Nº de parcerias 

envolvidas; 

 

• Técnicos; • Jovens em 

risco e/ou em 

abandono 

escolar; 

 

• 300 €; 

• Criação do projecto de 

constituição de uma turma do 

PIEF para equivalência ao 2º ciclo; 

•Sessões de 

sensibilização/informação 

com os jovens e famílias; 

•Reuniões preparatórias 

com as entidades 

parceiras; 

• Visitas domiciliárias; 
• Entrevistas individuais; 
•Constituição da turma do 
PIEF; 

• PETI; 

•Entidades 

parceiras; 

• CPCJ; 

 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Criação de uma turma 

do PIEF; 

• Dar respostas às 

situações sinalizadas 

pelas entidades; 

 

• Nº de sessões; 

• Nº de reuniões; 

• Nº de entrevistas; 

• Nº de jovens 

sinalizados; 

• Nº de jovens 

inscritos; 

• Técnicos; • Jovens em 

risco e/ou em 

abandono 

escolar e 

famílias; 

• 5000 €; 
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Eixo 5 - Promover o Sucesso Escolar (Continuação) 
 
Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

• Proporcionar o 

acesso a uma dupla 

certificação, escolar 

e profissional aos 

jovens do 2º ciclo;  

 

• Encaminhamento 

de jovens para 

turmas de Educação 

Formação (CEF) e 

cursos de formação; 

• Agrupamento de 

Escolas; 

• NLI; 

• CPCJ; 

• Autarquias; 

• PETI; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Dar respostas às 

situações 

sinalizadas;  

• Dotar os jovens 

com dupla 

certificação escolar e 

profissional; 

• Nº de jovens 

encaminhados; 

• Nº de jovens 

sinalizados; 

• Nº de jovens 

integrados; 

• Nº de jovens 

certificados; 

• Nº de jovens que 

concluíram; 

•Formadores, 

equipamentos salas; 

• Jovens com o 2º 

ciclo; 

• 5000 €; 

• Valorização da 

educação Pré-

escolar; 

 

 

• Sensibilização da 

comunidade/família 

para a importância 

do ensino pré-

escolar; 

• Escolas; 

• Câmara Municipal; 

• Junho 2007 a 

Junho 2008; 

• Integração das 

crianças no Pré-

escolar; 

• Nº de crianças 

sinalizadas; 

• Nº de crianças 

inscritas; 

• Nº de crianças a 

frequentar; 

• Professores, salas 

com equipamento 

adequado;  

• Crianças com 

idades dos 3-6 anos; 

• 200 €; 
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Avaliação 
 
 

Após um ano de implementação do 1º Plano de Acção, torna-se importante fazer uma avaliação dos resultados alcançados. A metodologia 

que vamos utilizar para procedermos a uma análise avaliativa deste primeiro Plano de Acção é a descrição das acções e actividades que foram 

executada em cada eixo. Algumas destas acções não foram realizadas devido a vários constrangimentos e outras encontram-se em execução. 

 

Acções e Actividades realizadas nos diferentes Eixos:  
    

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

  
• Nas festas do Concelho (Julho/2006) foi promovida uma divulgação dos cursos profissionais e serviços existentes no Centro de Emprego, nos 

Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária/3 de Carregal do Sal, na ADICES (Associação de Desenvolvimento Local), bem como no Espaço 

Internet. 

• Foram elaborados Inquéritos de Necessidades de Formação, tendo como objectivo realizar um levantamento das necessidades reais de formação 

profissional nas empresas sedeadas no Concelho de Carregal do Sal.  

Com este inquérito pretendeu-se auscultar as empresas com o intuito de promover cursos de formação nas áreas consideradas prioritárias, por 

aquelas empresas, tendo-se contado com a colaboração do Centro de Emprego e da ADICES. 
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 Amostra: Foram enviados 100 inquéritos.  

 Público-alvo: Empresas do Concelho (incluindo alguns restaurantes e cafés) 

 Deram resposta 13 empresas, o que corresponde a 13 % da nossa amostra.  

 

 

As áreas de formação prioritárias assinaladas pelas empresas: 
 
- Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, com 7 respostas assinaladas; 

- Mesa/Bar, com 6 respostas assinaladas; 

- Informática, com 5 respostas assinaladas; 

- Inglês, com 5 respostas assinaladas; 

- Manutenção de máquinas, com 5 respostas assinaladas; 

- Cozinha, com 4 respostas assinaladas; 

- Contabilidade Geral, com 4 respostas assinaladas. 
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Concelho

 
 

• Posteriormente, e depois de analisados os resultados dos inquéritos, o Sr. Director do Centro de Emprego de Tondela e a Técnica, Dr.ª Rosa 

Silva, responsável pela formação profissional do Centro de Emprego de Tondela, deslocaram-se às empresas que responderam ao inquérito para 

apresentar a oferta formativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

• Foram realizadas duas sessões colectivas de sensibilização profissional em profissões tradicionais (electricidade, canalização, costura, 

carpintaria, cozinha) realizadas no dia 13 de Março de 2007, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Carregal do Sal. 

 Público-alvo: desempregados e à procura do 1º emprego.  
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No final destas sessões foi entregue a cada um dos convocados/participantes um Pré-Diagnóstico com o intuito de se avaliar os seus interesses 

profissionais, tendo sido entregue um certificado de participação aos presentes na respectiva acção.  

 

Sessão colectiva de sensibilização profissional em profissões tradicionais 
 

“Mais Formação, Melhor Emprego” 
 
 
  4ª Classe 6º Ano 9º Ano 
Convocados Total 76 42 41 
Compareceram Homens 32 9 12 
 Mulheres 25 24 14 
 Total 57 33 26 
 
 

Foram convocados 159 desempregados e compareceram 116, o que corresponde a cerca de 73 % dos desempregados convocados. 

 
 
Não demonstraram interesse por qualquer profissão apresentada: 
 
 
Escolaridade Homens Mulheres 
4ª Classe 22 11 
6º Ano 3 5 
9º Ano 6 7 
Total 31 23 
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Pela leitura deste quadro podemos verificar que quanto menor é a escolaridade dos desempregados, menor é o interesse pelas profissões 

apresentadas. 

 
Demonstraram interesse: 
 

Homens Mulheres  Profissão 

4º  6º 9º 4º  6º 9º Total 

Electricista 2 1 2 - - - 5 

Costureira/o - - - 3 7 2 12 

Carpinteiro/a 2 1 - 1 5 - 9 

Canalizador/a 4 1 3 - - - 8 

Cozinheiro/a 5 4 2 11 13 6 41 

Total 13 7 7 15 25 8 75 

 

A profissão que os desempregados convocados demonstraram mais interesse foi cozinheiro/a. 

 

• Foram realizadas acções de sensibilização e encaminhamento pela ADICES em colaboração com o Centro de Emprego a desempregados e 

pessoas com baixas habilitações literárias para o Centro de Revalidação e Certificação de Competências, com vista à obtenção do 4º, 6º e 9º ano 

de escolaridade.  

O objectivo destas acções foi de aumentar e promover a escolaridade e consequente qualificação profissional da população do Concelho.   
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Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

 
 

RVCC Básico ADICES RVCC Secundário 

ADICES 
 
 
      Concelho: 

Nº de Adultos 

Inscritos 

Nº de Adultos em 

Processo 

Nº de Adultos 

Validados 

Nº de Adultos 

Certificados 

Nº de Desistentes Nº de Pré-inscritos 

Carregal do Sal 163 121 68 68 18 32 

Fonte: CRVCC – ADICES (21.02.2007) 
 
 
 
Outras Acções, que não estavam previstas no 1.º Plano de Acção do Concelho, mas que vieram contribuir para a realização dos 

objectivos preconizados no Eixo 1 - Promover e Aumentar a Empregabilidade e a Qualificação Profissional: 

 

• Encontra-se a decorrer o Curso de Operador de Informática, no âmbito da Educação e Formação de Adultos, promovido pela FUTURENET em 

Carregal do Sal (nas dependências do Espaço Internet), desde o início de Fevereiro de 2007, com um total de 15 formandos, dos quais 7 são 

provenientes do Concelho de Carregal do Sal. 

 É um curso destinado a desempregados, maiores de 18 anos e com habilitações mínimas do 6º ano, ficando os mesmos com uma dupla 

certificação profissional e escolar, curso de Operador de Informática (nível II) e com equivalência ao 9º ano de escolaridade. 
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Eixo 2 – Prevenir as Dependências:  

 
• Foi realizado no dia 03 de Maio 2006, o II Encontro da CPCJ de Carregal do Sal, subordinado ao tema: Crianças e Jovens em Risco – 

Contextos: Violência Doméstica, com a presença de 132 participantes. 

• Foi realizado no dia 11 de Abril de 2007, o VI Encontro Saúde/Escola – A Criança/Jovem no início do séc. XXI velhas situações, novos 

conceitos?, com 111 participantes.  

• Com vista à criação de um Observatório Concelhio, iniciou-se o levantamento de dados através do contacto com as entidades previstas no Plano 

de Acção com o intuito de se efectuar a monitorização do fenómeno das dependências, para se obter um conhecimento o mais aproximado 

possível da realidade concelhia. 

   

Eixo 3 – Criar equipamentos e alternativas de apoio à Terceira Idade e 1 ª Infância: 

 

Terceira Idade: 
• Foi estabelecido protocolo com o Centro Social Professora Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato e a Junta de Freguesia do Sobral para a 

criação de uma dependência daquela instituição – Centro Mão Amiga – na localidade de Sobral, para Centro de Dia, actualmente com 11 utentes. 

• Os idosos sinalizados com necessidades de cuidados de saúde, são apoiados pela equipa móvel do Centro de Saúde com pessoal médico e de 

enfermagem. 
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1 ª Infância: 
• Foi celebrado Acordo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal e a Segurança Social, para abertura de uma creche 

para 33 crianças entre os 0-3 anos.  
• Foi efectuado o Recrutamento, Selecção e Formação de pessoal para trabalhar na Creche da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, 

com parceria do Centro de Emprego de Tondela.  

• Abertura da Creche da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, para 33 crianças com idades compreendidas entre os 0-3 anos.  

• O Centro Social Professora Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato apresentou candidatura ao Programa PARES, para a criação de uma 

creche, para dar resposta a crianças dos 0-3 anos. 

 

Outras Acções, que não estavam previstas no Plano de Acção do Concelho dentro do eixo 3: 

 

Terceira Idade: 
• Candidatura da Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde ao PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais), para a 

construção de um imóvel para as valências de Centro de Dia (25 utentes) e para o Serviço de Apoio Domiciliário (23 utentes). No seguimento 

desta candidatura o Núcleo Executivo emitiu parecer favorável, tendo sido posteriormente, aprovado pelo CLAS.   

• Aprovação da Candidatura da Caritas Paroquial de Oliveira do Conde ao PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais) 

pelo Instituto de Segurança Social, IP. 

• Candidatura do Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato ao PARES (Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais), para Lar de 3ª Idade, encontrando-se a aguardar deferimento. 
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Eixo 4 – Prevenir a Gravidez na Adolescência: 

 
• Foram elaborados panfletos no âmbito do Programa de Saúde Infantil e Juvenil com o objectivo de chamar a atenção das Escolas para a 

importância da realização do exame Global de Saúde, para os jovens com idades compreendidas entre os 13-15 anos.  

• Inicio das Consultas de Adolescentes na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal abertas a todos os alunos do Concelho. 

• Cedência de espaço pela autarquia para as Consultas nas instalações do antigo Centro de Saúde; 

     

Eixo 5 – Promover o Sucesso Escolar:  
 

• Elaboração da Carta Educativa. 

• Candidatura das Escolas a Cursos com Qualificação Profissional, nomeadamente a Escola Secundária/3 de Carregal do Sal com os Cursos 

Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia (Qualificação Profissional Nível 3) e de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade (Qualificação Profissional Nível 3).  

• Na Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, manteve-se o curso já existente nos anos anteriores de 

Construção Civil e Obras Públicas - Alvenarias e Revestimentos (Pedreiro).  

• Inicio das diligências para a constituição de uma turma do PIEF, para a obtenção do 2º ciclo de alunos sinalizados pelos vários estabelecimentos 

de ensino e pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal. 

• Os Agrupamentos de Escolas promoveram feiras/convívio, sendo um dos objectivos aumentar a participação dos pais no processo educativo 

dos seus filhos. 
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Conclusão 
 
 

 

A elaboração deste documento só foi possível graças à participação e ao empenhamento de todos os parceiros da Rede Social e de outras 

entidades que de alguma forma prestaram o seu contributo, o que vem demonstrar o interesse e a consciencialização da importância da Rede 

Social para todos.  

Será de salientar que este Plano só poderá ser exequível com o empenhamento e comprometimento de todos os parceiros. 

Como qualquer documento desta natureza, será flexível e sujeito a sofrer alterações a todo e qualquer momento, pois a realidade social está 

em constante mutação, e não basta só a boa vontade das pessoas existem, no entanto, constrangimentos de vária ordem, nomeadamente 

financeiros que nos impendem de realizar determinadas acções e actividades previamente planeadas. 
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Anexos 
 
 
 

 

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

 
 

- Município de Carregal do Sal; 

- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu; 

- Freguesia de Beijós; 

- Freguesia de Cabanas de Viriato; 

- Freguesia de Currelos; 

- Freguesia de Oliveira do Conde; 

- Freguesia de Papízios; 

- Freguesia de Parada; 

- Freguesia de Sobral; 
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- Centro de Saúde de Carregal do Sal; 

- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; 

- Agrupamento de Escolas “Aristides de Sousa Mendes” – Cabanas de Viriato; 

- Escola Secundária / 3 de Carregal do Sal; 

- Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada “Aristides de Sousa Mendes” de Cabanas de Viriato; 

- Centro de Emprego de Tondela; 

- Núcleo Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do Conde; 

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal; 

- Cáritas Paroquial de Beijós; 

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

- Fundação Comendador José Nunes Martins – Oliveira do Conde; 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo 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 – Delegação de Viseu; 

- Instituto da Droga e Toxicodependência – Delegação Regional do Centro – Unidade de Prevenção de Viseu; 

- Centro Cultural de Currelos (CCC); 

- Associação Cultural e Desportiva de Beijós; 

- Grupo Cultural Carregalense; 

- 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; 

- Programa Para Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil (PETI); 

         - Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde. 
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Entidades que constituem o Núcleo Executivo do CLAS (Conselho Local de Acção Social) de Carregal do Sal 

 

 

- Município de Carregal do Sal; 

- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu; 

- Centro de Saúde de Carregal do Sal; 

- Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

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

- Junta de Freguesia de Oliveira do Conde; 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal. 

 

 

 

 

 

 

Plano de Acção 2007/2008 de Carregal do Sal 42


