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Introdução 
 

 

 

O Programa Rede Social tem como finalidade o combate à pobreza e exclusão social numa perspectiva de promoção do desenvolvimento 

social. 

A sua metodologia assenta numa estratégia participada de planeamento que procura racionalizar e conferir mais eficácia à intervenção dos 

agentes na aplicação das medidas e programas de combate à pobreza e exclusão social. 

O presente Plano de Acção, tem como finalidade operacionalizar os objectivos e as estratégias definidas no Plano de Desenvolvimento 

Social 2009/2012. 

 

Para a concretização deste Plano de Acção, assim como nos trabalhos anteriores, utilizou-se uma metodologia participativa e dinâmica, 

realizaram-se grupos de trabalho para os seguintes eixos de intervenção, anteriormente, identificados, no Plano de Desenvolvimento Social: 

 

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 de 

Iniciativas Culturais, Económicas e Sociais 

• Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de 

Cabanas de Viriato, Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal, Escola Secundária/3 de Carregal do 

Sal 

• AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu; 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

• Centro de Emprego de Tondela 

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 

Carregal do Sal 

• CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

de Carregal do Sal 

• Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do 

Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPJ – Delegação de Viseu do Instituto Português da 

Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• PIEC - Programa para a Inclusão e Cidadania 

• Segurança Social 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento de Iniciativas 

Culturais, Económicas e Sociais 

• Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de Cabanas de 

Viriato, Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Escola 

Secundária/3 de Carregal do Sal 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Estudantes 

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

• Centro de Emprego de Tondela 

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Carregal do Sal 

• Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência  

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

Sal 

• CRI-IDT (Centro de Respostas Integradas de Viseu - Instituto da 

Droga e da Toxicodependência)  

• Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• Intervenção Precoce 

• IPJ – Delegação de Viseu do Instituto Português da Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• PIEC - Programa para a Inclusão e Cidadania 

• Segurança Social 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento de 

Iniciativas Culturais, Económicas e Sociais 

• Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de 

Cabanas de Viriato, Agrupamento de Escolas de 

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

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Estudantes  

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

• Centro de Emprego de Tondela 

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 

Carregal do Sal 

• CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Carregal do Sal 

• Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do 

Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• Intervenção Precoce 

• IPJ – Delegação de Viseu do Instituto Português da 

Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• PIEC - Programa para a Inclusão e Cidadania 

• Segurança Social 

• Bombeiros Voluntários 

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 

Carregal do Sal  

• CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Carregal do Sal 

• Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal 

do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• Intervenção Precoce 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 
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Plano de Acção 2011/2012 
   

Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção por Eixos de Intervenção  

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

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, aumentar o 

emprego e a formação escolar e 

profissional  

 

 

• Até Junho de 2012, diminuir em 5% o 

abandono, insucesso e o absentismo  

 

 

 

 

• Até Junho de 2012, aumentar em 10% 

a formação escolar e profissional  

 

 

 

• Até Junho de 2012, diminuir em 5% o 

abandono, insucesso e o absentismo  

 

• Encaminhamento para o Programa 

Novas Oportunidades e cursos EFA 

 • Promoção de acções de formação  

 

 

• Sensibilização dos jovens com 

dificuldades de aprendizagem e em risco 

de abandono para frequentarem cursos 

profissionais com dupla certificação  

 • Realização de actividades para os 

jovens que os motivem 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 

• AIRV (Associação Empresarial da Região de 

Viseu) 

• Centro de Novas Oportunidades  

 

• Empresas 

• PIEF - Plano Integrado de Educação e Formação 

• Psicóloga de Orientação Profissional (Escola 

Secundária) 

• Conselheira de Orientação (Centro de Emprego) 

• Currículos alternativos 

• Actividades Extracurriculares (Inglês, Música, 

Educação Física) 

• Medidas do Decreto-Lei 319/91 

• Conselho Municipal de Educação 

• EFA – Cursos de Educação e Formação de 

Adultos 

• CEF – Cursos de Educação e Formação 

• Carta Educativa 

• Segurança Social 

• Escolas 

• ADICES 

• Centro de Emprego 

• PIEC – Programa para a 

Inclusão e Cidadania 

• Autarquias 

• Associação de Pais 

• Associações de Estudantes 

 

 



 

Plano de Acção 2011/2012 de Carregal do Sal 

 
7 

 

 

 

 

Plano de Acção 2011/2012 
   

Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção por Eixos de Intervenção  
 

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

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, promover o acesso 

de pessoas portadoras de deficiências à 

formação profissional e ao emprego 

 

• Até Junho de 2012, 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 

• Até Junho de 2012 alargamento do 

Enclave para criação de mais um posto 

de trabalho 

 

• 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 

• Acompanhamento profissional da 

pessoa com deficiência 

• Vários  

• ACAPO 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira do 

Conde 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Aposta no teu Futuro” 
Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

*Emprego e 

Formação 2011  

*Programa de 

estimulo a oferta de 

emprego(PEOE) 

*Estágios 

Profissionais 

- Medidas Activas de 

Emprego: 

*CNO – Centro de 

Novas Oportunidades      

 

 

* Sessões colectivas 

* Entrevistas individuais 

• Recolha de ofertas 

*  Cursos EFA 

(Educação e Formação 

de Adultos)/RVCC 

(Reconhecimento, 

Validação e Certificação 

de Competências) – 

Básico e Secundário 

formação modular 

*Diagnóstico e 

encaminhamento 

* Empresas 

*ADICES 

*Agrupamento 

de  Escolas 

*Centro de 

Emprego 

* Segurança 

Social 

*Autarquias 

 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Aumentar a 

empregabilidade 

* Aumentar a 

Qualificação escolar e 

profissional 

* Nº de sessões realizadas 

* Nº de formandos inscritos 

* Nº de formandos em 

processo de certificação 

* Nº de formandos 

certificados 

* Nº de estagiários colocados 

* Nº de candidaturas 

aprovadas 

* Formadores 

* Formandos 

* Outros técnicos 

* Instalações 

* Equipamentos 

* Material de apoio 

 

*Desempregados 

* Beneficiários de 

prestações sociais 

* Pessoas com 

baixas 

qualificações 

profissionais e 

escolares 

•*Outros 

 15000€ 

Candidatura à criação 

de Gabinete de 

Inserção Profissional 

(GIP) no Concelho de 

Carregal do Sal 

*Elaboração de 

candidatura; 

* Reunião de 

preparação/elaboração; 

* Submissão da 

candidatura ao IEFP 

 

 

 

 

* Autarquia 

* IEFP 

2011 * Informar e orientar os 

munícipes, jovens e 

adultos desempregados; 

* Apoiar à procura 

activa 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 

*Animador 

* Espaço 

físico/gabinete 

* Material 

necessário  

* Desempregados 

à procura de 1º e 

novo emprego 

* Desempregados 

de  Longa 

duração 

* Entidades 

Empresariais 

• 5000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Aposta no teu Futuro” 

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

Acções Actividades  Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

 

 

Implementação  do 

Gabinete de Apoio ao 

Empresário, Saídas 

Profissionais e 

(Re)Inserção  na Vida 

Activa 

 

 

 

*Informação 

*Sensibilização 

*Encaminhamento 

 

 

 

 

 

 

Autarquia 

 

 

2011 

Informar e orientar os 

munícipes na área do 

Empreendorismo, Emprego 

e Formação Profissional 

*Nº de 

atendimentos/encam

inhamentos 

*Técnico 

*Espaço 

físico/gabinete 

*Material necessário 

 

*Empresários 

locais 

*Empreendedores 

 

• 2000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Calcetaria 

 

* Divulgação, 

* Selecção de 

candidatos e formadores 

 

* ADICES 

* Rede Social 

* Autarquia 

Setembro 2011 a 

Maio 2012 

* Dotar os formandos de 

Certificação/Competências 

pessoais e profissionais 

 

 

* N.º de candidatos 

sinalizados; 

*Nº de formandos 

(mín. 12 - máx. 15) 

* Nº de formandos 

certificados  

 

* Sala 

* Formadores         

* Formandos 

* Material necessário  

 

* Desempregados 

de longa duração 

* Beneficiários de 

RSI 

* Ex-

toxicodependentes 

* Ex-reclusos 

* Indivíduos 

socialmente 

excluídos  

• 15000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Aposta no teu Futuro” 

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Feira das Profissões * Divulgação/Mostra de 

oferta formativa 

* Sessões de informação 

/ divulgação de ofertas 

formativas aos jovens do 

Concelho 

* Workshop’s 

 

 

 

 

* AE Carregal do 

Sal 

* Federação das 

Associações de 

Pais de Carregal 

do Sal 

* Autarquias 

* CPCJ 

* ADICES 

* NLI 

* Escolas 

Profissionais  

* Forças de 

Segurança e 

Militares 

Abril / Maio 2012 * Informar / 

divulgar ofertas 

formativas aos 

jovens do 

Concelho 

* Nº de entidades / 

escolas 

profissionais 

convidadas; 

* N.º de jovens 

presentes 

* Técnicos 

* Espaço físico 

* Material de apoio 

* Jovens / alunos 

do Concelho 

•3000 € 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009-2012 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, acompanhar 20 % 

das famílias sinalizadas   

• Até Junho de 2012, envolver estas 

famílias em dinâmicas que promovam 

competências pessoais, sociais e 

parentais 

• Até Junho de 2012, incutir hábitos de 

higiene, alimentação, segurança, gestão 

doméstica e financeira a estas famílias 

• Sinalização das famílias 

desestruturadas/disfuncionais 

• Promoção de acções de formação 

sobre competências pessoais, sociais e 

parentais 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

• CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• Rendimento Social de Inserção 

• NLI – Núcleo Local de Inserção 

• Intervenção Precoce 

• Câmara Municipal/Juntas de Freguesia 

• Segurança Social 

• Associações de Pais 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas 

• Guarda Nacional Republicana 

• Escolas 

• Associações de Estudantes 

• Até Junho de 2012, prevenir a 

gravidez na Adolescência 

• Até Junho de 2012, proporcionar a 

adolescentes consultas de planeamento 

familiar   

• Criação de um gabinete de 

atendimento de Jovens para 

esclarecimento de dúvidas sobre 

sexualidades, doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez na 

adolescência, métodos contraceptivos 

entre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• CPCJ - Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• Intervenção Precoce 

• Conselho Municipal de Educação 

• NLI – Núcleo Local de Inserção 

• Intervenção Precoce 

• Segurança Social 

• Escolas 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

• Associações de Pais 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas 

• Associações de Estudantes 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Saber Ser” 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Ser Família Comunidade *Selecção de 

formandos; 

*Sessões de 2 horas 

 

 

 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI - NLI 

Outubro a Dez de 

2011 

*Promover o 

autoconhecimento, 

auto estima 

* Prover formatos de 

comunicação na 

relação pais-filhos; 

* Treinar estratégias 

de prevenção  

*N.º de formados 

seleccionados; 

N.º de formandos 

a frequentar 

 N.º de formandos 

certificados  

*Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

*Formandos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

*Mães, 

beneficiárias de 

RSI, com filhos 

em idade pré 

escolar e /ou 

escolar 

• 500€ 

Pouping  

*Selecção de 

formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI - NLI 

Setembro de 2011 *Promover a poupança 

no regresso às aulas; 

*Prevenir os factores 

de risco associados ao 

bullying 

*N.º de formados 

seleccionados; 

*N.º de formandos 

a frequentar 

* N.º de 

formandos 

certificados 

*Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

*Formandos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

Crianças 

beneficiárias de 

RSI, com idades 

entre os 9 e os 11 

anos 

• 200€ 

Poupar COM unidade 

 

 

 

*Selecção de 

formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI - NLI 

Julho a Dez de 

2011 

Adopção de 

comportamentos 

saudáveis/responsáveis 

N.º de formados 

seleccionados; 

N.º de formandos 

a frequentar 

 N.º de formandos 

certificados 

Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

Formandos; 

Espaço físico; 

Material necessário 

Beneficiários de 

RSI 

•1500 € 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Saber Ser” 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Gostar de Mim  

*Selecção de formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI - NLI 

Julho de 2011 *Fomentar a 

aquisição de 

atitudes saudáveis 

na introdução à 

sexualidade; 

*Aprofundar 

conhecimento 

sobre o corpo 

*N.º de formados 

seleccionados; 

*N.º de formandos 

a frequentar 

 *N.º de 

formandos 

certificados 

*Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

*Formandos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

Crianças integradas 

em famílias 

beneficiárias de 

RSI 

• 200€ 

Curso “Uso Responsável 

da Internet” 

 

*Levantamento/sinalização 

* Selecção; 

* Reuniões de preparação 

* Contacto com 

formadores 

* Contactos com pais e 

encarregados de educação 

 

 

* ADICES 

* CLAS 

* NLI 

* CPCJ 

Julho de 2011 * Consciencializar 

os jovens para o 

uso adequado da 

internet; 

* Alertar para os 

perigos da 

navegação na 

NET; 

* Identificar as 

potencialidades da 

internet e sua 

aplicação nas 

actividades lectivas 

* N.º de jovens 

sinalizados; 

* n.º de jovens a 

frequentar; 

* n.º de jovens 

certificados 

* Técnicos da 

ADICES 

 * Formadores 

Externos 

* Espaço físico 

15 jovens/formandos 

* Jovens 

acompanhados na 

CPCJ; 

* Jovens 

beneficiários do 

RSI; 

*Jovens 

 

• 100€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Saber Ser” 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Reflexão “ Novos 

Conceitos de Família no 

Século XXI” 

 

 

* Divulgação 

* Contactos com 

palestrastes; 

* Elaboração de 

programa * Palestra; 

* Debate; 

 

 

 

* CPCJ 

* CLAS 

* Município 

Agosto/Setembro/2011 * Consciencializar 

a população sobre 

esta nova realidade 

*Promover a 

aceitação da 

diferença 

* Nº de 

participantes; 

* N.º de 

palestrantes 

* Técnicos 

* Espaço físico 

* Comunidade 

* Pais  

* Comunidade em 

geral 

• 200€ 

Dinamização do blogue 

“Passa a tua Palavra” 

 

 

Informação sobre a 

existência e objectivos 

do blogue 

 

CLAS Junho de 2011 a Junho 

de 2012 

Apoiar os jovens 

no esclarecimento 

das suas dúvidas, 

em várias áreas: 

saúde, educação, 

cidadania, acção 

social, segurança 

* Nº de 

utilizadores; 

* N.º de questões 

* Membros do 

Núcleo Executivo do 

CLAS 

* Técnicos do sector 

de informática do 

Município 

Jovens do 

Concelho; 

Comunidade 

• 200€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Saber Ser” 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Campanha “Mostra o 

Cartão Vermelho à 

Violência Doméstica” 

 

*Acções de 

informação/sensibilização; 

*Reprodução de Cartões 

*GNR; 

*Autarquias; 

*Escolas; 

*CPCJ; 

*NLI; 

*CIG – 

Comissão para a 

Cidadania e 

Igualdade de 

Género 

Junho 2011 a Junho de 

2012 

Sensibilizar/informar 

a comunidade sobre 

a problemática da 

violência doméstica 

*N.º de acções; 

*N.º de 

participantes 

*Técnicos; 

*Espaços; 

*Material necessário 

Comunidade em 

geral 

• 500€ 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009-2012 

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

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos 

saudáveis 

• Até Junho de 2012, promover acções 

de informação/sensibilização junto dos 

estabelecimentos escolares, com o 

intuito de diminuir o início precoce de 

consumos 

• Sensibilização das empresas e 

Instituições para a prevenção do 

consumo de substâncias psico-activas e 

álcool 

• Realização de sessões de 

Informação/Formação sobre o consumo 

de substâncias psico-activas e 

comportamentos de risco 

• Encaminhamento de consumidores de 

substâncias psico-activas para 

Instituições especializadas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• PRI – Núcleo Territorial (Programa de 

Respostas Integradas) 

• Equipa de tratamento e Reinserção 

• Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência 

• Programa Vida-Emprego 

• Equipa de Prevenção e Redução de 

Riscos 

 

 

 

• Câmara Municipal/Juntas de Freguesia 

• Segurança Social 

• Associações de Pais 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas 

• Guarda Nacional Republicana 

• Escolas 

• 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) 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Não vale a pena correr riscos…!” 

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

PRI – Programa de 

Respostas Integradas de 

Currelos e Cabanas de 

Viriato 

* Continuidade da 

aplicação do programa 

de competências 

pessoais e sociais – “Eu 

e os Outros” 

* Prevenção em Meio 

Laboral 

* Circuito de 

encaminhamento 

 

 

 

 

Núcleo Territorial Julho de 2011 a 

Julho de 2012 

* Reforçar factores 

de protecção e 

diminuir factores 

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 acções 

realizadas; 

* N.º de 

aplicadores; 

* N.º de jogadores; 

* Técnicos; 

* Formadores; 

* Aplicadores; 

* Jogadores; 

* Material de 

suporte ao programa; 

* Espaço físico 

* Empresários; 

* Trabalhadores; 

*Toxicodependentes; 

* Jovens 

* €1500 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009-2012 

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

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, proporcionar 

respostas a 66 crianças dos 0-3 anos 

(Valência Creche) 

• Até Junho de 2012, abertura da Creche 

do Centro Prof. Elisa Barros Silva de 

Cabanas de Viriato para 66 crianças dos 

0-3 anos 

• Conclusão das obras da Creche do 

Centro Prof. Elisa Barros Silva de 

Cabanas de Viriato 

 • Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de Freguesia 

• Centro Social de Cabanas de Viriato 

• Santa Casa da Misericórdia de 

Carregal do Sal 

• Paróquias 

• Centro de Emprego 

• Até Junho de 2012, promover a 

ocupação dos tempos livres a 20 jovens 

• Até Junho de 2012, proporcionar a 20 

jovens actividades nas férias escolares 

• Ocupação dos tempos livres dos 

jovens 

• CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal 

• Até Junho de 2012, proporcionar 

respostas adequadas a 60 idosos 

(Valência Lar de Idosos) 

• Até Junho de 2012, abertura do lar do 

Centro Prof. Elisa Barros Silva de 

Cabanas de Viriato   

• Conclusão das obras do lar do Centro 

Prof. Elisa Barros Silva de Cabanas de 

Viriato 

 • Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de Freguesia 

• Centro Social de Cabanas de Viriato 

• Centro de Emprego 

• Até Junho de 2012, fazer o 

levantamento dos doentes do foro 

mental 

• Até Junho de 2012, acompanhar os 

doentes do foro mental 

• Sinalização dos doentes do foro mental • Vários  

• Hospital de Viseu 

 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir” 
Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Apetrechamento 

/equipamento das 

respostas sociais Creche, 

Lar e Centro de Dia 

Acompanhamento ao 

nível da construção e 

apetrechamento da 

Creche, Lar e Centro de 

Dia 

 

*Centro Social 

Prof. Elisa Barros 

Silva 

*Caritas P. 

Oliveira do Conde 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

* Dotar as 

instituições de 

equipamento 

adequado 

* Criação de postos 

de trabalho 

* Nº de 

equipamentos 

apetrechados 

* Nº de utentes 

* Nº postos 

trabalho criados 

* Técnicos  

*Equipamento 

/mobiliário 

*Outros materiais 

* crianças e idosos • 2 200 000€ 

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, lar para 

dependentes e Unidade 

de Cuidados Continuados 

Integrados 

*Candidaturas a 

programas direccionados 

para a 3ª idade e 

dependentes 

* IPSS’s 

* Seg social 

* Autarquias 

* ACES Dão 

Lafões III 

* Outras entidades 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

 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 

• 2 000 000€ 

“Um novo rumo para o 

meu brinquedo” 

 

 

* Divulgação  

* Recolha  

* Selecção e entrega dos 

brinquedos para a Equipa 

de Intervenção Precoce 

 

*Autarquias 

*IPSS 

* Equipa Local de 

Intervenção – Int. 

Precoce  

 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Proporcionar o 

acesso a material 

didáctico-pedagógi 

*Promover novas 

aquisições e 

competências 

* Nº de material 

didáctico recolhido 

* Nº de brinquedos 

entregues e 

utilizados 

*Técnicos e outros 

* Crianças 

* Material didáctico 

Pedagógico 

Crianças dos 0-6 

anos 

acompanhadas pela 

Equipa Local de 

Intervenção  

•200 € 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir” 
Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Distribuição de 

brinquedos no Natal 

* Divulgação 

* Recolha 

* Selecção 

* Entrega 

 

* Delegação de 

Oliveira do Conde 

da Cruz Vermelha 

Novembro 2010 a 

Dezembro 2010 

Tornar uma criança 

feliz 

*Nº de crianças 

contempladas 

 

*Pessoal afecto à 

Cruz Vermelha, às 

Juntas, à Câmara 

Municipal e outros 

* Brinquedos 

* Crianças 

carenciadas do 

Concelho 0-12 

anos 

• 100€ 

Estimulação em meio 

aquático 

 

*Sessões de Hidroterapia 

*Natação 

 

 

 

*  Autarquias, 

Piscina Municipal 

*Equipa Local de 

Intervenção 

Precoce 

*  CPCJ 

* Agrupamentos 

de Escolas 

* NLI 

* Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV 

* Idosos das IPSS 

 

Junho 2010 a 

Junho 2011 

*  Proporcionar o 

desenvolvimento 

global 

* Nº de crianças 

abrangidas; 

*  Nº de crianças 

com Necessidades 

Educativas 

Especiais 

* Nº de idosos ; 

* Nº de jovens do 

Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV 

*Técnicos  

* Piscinas 

*Material de apoio 

*Crianças com 

necessidades 

educativas 

especiais 

*Crianças do 0 aos 

6 anos (Int. 

Precoce), 

* Idosos 

* Jovens do Pólo 

de O. Conde da  

• 2000€ 

Articulação com a sala da 

Unidade de Ensino 

Estruturado 

para alunos com Espectro 

do Autismo 

*Transporte das crianças 

para a sala 

*Músicoterapia 

 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Carregal do Sal 

• Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Proporcionar o 

ensino estruturado 

a crianças do 

concelho 

* Nº de crianças a 

frequentar 

*Técnicos 

*Professores 

*Sala de Apoio 

*Crianças com 

perturbações do 

espectro do 

autismo 

• 2000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir”  

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Colónia de Féria para 

Infantis 

*Divulgação junto dos 

Encarregados de 

Educação  

* Inscrição 

* Participação 

 

 

 

 

*Câmara 

Municipal  

*Segurança Social 

*CPCJ 

*NLI 

 

Junho a Agosto  

2012 

*Proporcionar 

novas experiências 

*Relacionamento 

inter pares e 

sociabilização 

* Adquirir novas 

competências 

*Nº de crianças 

inscritas 

* Nº de crianças 

contempladas 

 

* Técnicos  

* Monitores 

*Motorista, 

autocarro 

*Outros recursos 

materiais 

*Crianças 

carenciadas dos 6-

11 anos 

• 100€ 

Férias Desportivas /2011 * Natação 

* Jogos desportivos e 

recreativos 

* Projecção de filmes 

*  Pólo aquático 

*  Caminhadas 

*  Visitas ao museu 

e à Biblioteca (Hora do 

Conto, Teatro e 

Dramatização 

 

 

*  Autarquia 

*Sector do 

desporto 

* Sector da 

Cultura 

*ADEF 

 Julho 2011 a 

Setembro 2011 

* Ocupação dos 

tempos livres de 

forma saudável 

* Promover hábitos 

de vida saudáveis 

Nº de participantes * Técnicos do sector 

do desporto e da 

ADEF 

*Piscinas 

Municipais 

* Pavilhão 

Gimnodesportivo e 

polidesportivos 

Jovens do 

Concelho e outros 

dos 6 -17 anos 

• 2500€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir”  

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Dinamização do Cartão 

“Carregal do Sal 65” 

 

*Divulgação do Cartão 

do Idoso 

*Candidaturas dos Idosos 

 

 

 

*Autarquias 

*Estabelecimentos 

comerciais e 

serviços 

*Entidades 

*IPSS 

Junho 2011/Junho 

2012 

* 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 

• 1000€ 

Comemorações do Dia 

Internacional do Idoso 

* Almoço convívio  

* Actividades de 

animação 

 

 

 

 

 

*Autarquias 

 *IPSS  

* Segurança 

Social 

Setembro 2011 a 

Outubro 2011 

*Combater a 

solidão dos idosos 

*Promover e 

aumentar o 

convívio  

*Divulgar saberes 

 

* Nº de 

participantes 

*Técnicos,   

*Idosos 

* Espaço físico 

* Transporte 

* Bens alimentares 

*Outro material 

* Idosos das IPSS • 3000€ 

 

Tarde Interactiva 

 

 

 

Actividades de animação 

 

 

 

 

IPSS’s do 

Concelho 

Autarquia 

 

 

Novembro de 

2011 

 

*Partilha e troca de 

experiências 

* Relacionamento 

e convívio 

interpessoal 

 

* Nº de 

participantes 

*N.º de IPSS 

participantes 

*Técnicos,   

*Idosos; 

Jovens da APCV-

Pólo de O. Conde 

* Espaço físico 

* Transporte 

 

*Idosos das IPSS; 

*Jovens Pólo de O. 

Conde da APCV- 

 

• 1000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir”  
Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Presença nas Festas do 

Concelho 

 

 

Divulgação das 

actividades de alguns 

parceiros/entidades da 

rede 

 

*Autarquias 

*REAPN 

Julho 2012 * Divulgar a 

actividades dos 

parceiros 

*N.º de visitantes 

No stand Nº de 

idosos inscritos 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes 

*Técnicos 

• Material de Apoio 

Comunidade em 

geral 

• 100€ 

Serão etnográfico das 

Flores do Conde 

 

 

Demonstração e dança de 

várias coreografias 

 

 

 

 

Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV 

Setembro 2011 a 

Novembro 2011 

*Demonstração de 

actividades; 

*Sensibilização da 

comunidade 

* Nº de 

participantes 

Clientes e Técnicos 

da APCV 

Espaço físico 

Equipamentos 

áudio-visual 

Comunidade em 

geral 

•100 € 

 

Viseu em Cadeira de 

rodas 2011 

 

 

 

*Actividades lúdicas, 

recreativas e desportistas 

*Almoço e/ou jantar 

*Animação/convívio 

 

 

*Autarquia 

• Grupo de jovens 

do Grupo de 

Viseu da APCV 

 

 

Setembro 2011 

 

*Sensibilizar a 

comunidade  

* Partilha e troca 

de experiências 

* Relacionamento 

interpessoal 

* Proporcionar 

actividades 

recreativas 

diferentes 

* Nº de 

participantes 

* Nº de Técnicos 

envolvidos 

* Nº de 

Associações 

presentes 

*Técnicos 

* Pessoas com 

deficiência 

* Espaço e material 

de apoio 

*Pessoas com 

deficiência 

• 3000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir” 
Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa 

com Deficiência 

 

 

Emissão na rádio local, 

com clientes da APCV 

Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV 

Novembro a 

Dezembro de 

2011 

Sensibilizar a 

comunidade 

Nº de pessoas a 

participar 

 

*Técnicos da rádio; 

*Técnicos do Pólo 

de O. do Conde da 

APCV; 

*Jovens do Pólo de 

O. do Conde da 

APCV; 

*Material necessário 

* Comunidade • 1500€ 

 

 

Sensibilização sobre 

Violência contra Idosos 

*Divulgação; 

*Contacto com 

entidades; 

*Sessões de 

sensibilização 

 

 

*Autarquia; 

*IPSS; 

*Seg. Social; 

*Saúde 

*GNR; 

*APAV 

 

Julho a Junho de 

2012 

 

Aumentar a  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 

•500 € 

 

Programa de 

Voluntariado “Ser Mais 

Solidário” 

 

 

 

* Divulgação; 

*Informação 

* Inscrição 

 

 

 

Centro Social 

Profª Elisa de 

Barros Silva 

Junho 2011 a 

Junho de 2012 

*Mellorar a 

qualidade dos 

serviços prestados 

aos clientes 

*Fomentar o 

intercâmbio de 

saberes 

*Fomentar o 

espírito de 

solidariedade 

*N.º de pessoas 

inscritas 

*N.º de voluntários 

seleccionados 

*Técnicos 

*Voluntários 

*Material de apoio 

Clientes das 

valências Lar e 

Apoio Domiciliário 

• 500€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Interagir para incluir” 
Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental 

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

II Feira Social  *Divulgação dos 

trabalhos realizados 

pelos jovens e Idosos das 

IPSS 

*Sessões de rua 

 

* IPSS 

*Autarquias  

*Segurança Social 

Junho a Julho de 

2012 

*Envolver a 

comunidade 

*Partilha e troca de 

experiências 

*Nº de 

participantes 

* Nº de entidades 

envolvidas 

*  Outros materiais 

*Técnicos e 

auxiliares 

*Jovens da APCV 

e idosos das IPSS 

* Técnicos 

*Comunidade 

• 1000€ 

Continuação do 

levantamento dos doentes 

do foro mental 

Contactos com Serviços 

de Saúde e outros 

 

* Autarquias 

* ACES Dão-

Lafões III 

* SegurançaSocial 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Conhecimento do 

nº efectivo dos 

doentes do foro 

mental 

* Nº de doentes 

mentais 

identificados 

* Técnicos 

* Material de Apoio 

 • 200€ 

 

Preparação/organização 

de uma possível 

candidatura a um Fórum 

Sócio-Ocupacional para 

doentes do foro mental 

 

• Contactos necessários 

• Preparação da 

candidatura 

 

*Autarquia 

* Centro de Saúde 

*Segurança Social 

*CooperativaVários 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Proporcionar 

actividades 

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 

•200 € 

 

Elaboração da Carta 

Social 

* Candidatura a um 

possível financiamento 

para a sua elaboração 

* Reuniões de Trabalho 

com as  IPSS e outras 

entidades 

 

* Câmara 

Municipal 

* Segurança Social 

* IPSS e outras 

entidades 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

*Dar a conhecer os 

equipamentos, 

serviços e 

respostas sociais 

existentes no 

concelho e também 

as necessidades 

nestas áreas 

* Nº de reuniões 

realizadas 

* Nº de 

equipamentos, 

serviços e 

respostas sociais 

existentes no 

concelho 

*Técnicos; 

 *Materiais 

necessários 

• População em 

geral 

• € 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009/2012 

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

 

Objectivo Estratégico/Geral 

 

Objectivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até Junho de 2012, divulgar os 

Programas Nacionais a nível da 

habitação 

• Até Junho de 2012, 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 Junho de 2012, sinalizar os 

Edifícios Públicos com barreiras 

arquitectónicas 

 

 

• Até Junho de 2012, facilitar o acesso 

de pessoas portadoras de deficiência a 

edifícios públicos 

 

• Fazer o levantamento das barreiras 

arquitectónicas dos edifícios públicos 

• Promoção/realização de campanhas de 

sensibilização com o objectivo de 

melhorar as acessibilidades/barreiras 

arquitectónicas em edifícios públicos 

 

 

 • Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira do Conde 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Para Viver Melhor” 

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

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 

* Junho 2011 a 

Junho 2012 

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 cujo as 

habitações necessitem 

de pequenas obras de 

reparação/beneficiação 

• Jovens que habitam 

em espaços/imóveis 

arrendados 

•1000 € 

Inventariação do Parque 

Habitacional Degradado 

do Concelho 

 

 

Levantamento dos 

edifícios degradados 

 

 

Autarquias Junho 2011 a 

Junho 2012 

Sinalizar o parque 

habitacional 

degradado 

Nº de edifícios 

sinalizados e 

comunicados 

*Técnicos 

* Outros 

Comunidade •1000 € 

Acompanhamento das 

famílias residentes na 

Habitação Social 

 

 

 

Visitas domiciliárias 

 

 

 

*Câmara 

Municipal, 

*Segurança 

Social 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

Orientar as 

famílias em termos 

conservação e 

higiene das 

habitações 

* Nº de visitas 

realizadas 

* Técnicos 

*Outro material 

Residentes na 

habitação Social 

 

•1000 € 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Para Viver Melhor” 

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Divulgação e 

Operacionalização do 

Programa de Conforto 

Habitacional para 

Pessoas Idosas 

*Divulgação do 

Programa junto das 

IPSS 

* Levantamento dos 

idosos com apoio 

domiciliário em 

situação de candidatura 

* Apoio nas 

Candidaturas 

 

 

 

*Autarquias 

 * IPSS com 

apoio 

domiciliário e 

Centro de dia 

*Segurança 

Social (Centro 

Distrital) 

 Julho 2011 a 

Junho 2012 

*Melhorar as condições 

habitacionais dos idosos 

em Apoio Domiciliário 

*Promover a 

acessibilidade/mobilidade 

das pessoas idosas dentro 

da sua própria habitação 

* Evitar a 

institucionalização dos 

idosos 

* Dotar as habitações de 

equipamentos 

indispensáveis 

*Nº de idosos em 

situação de 

candidatura 

*Técnicos e outros 

* Material de 

apoio/suporte 

*Idosos que se 

enquadrem nos 

requisitos do 

Programa 

• 3500€ 

Continuação da 

inventariação das 

barreiras arquitectónicas 

dos edifícios e espaços 

públicos 

 

* Levantamento dos 

edifícios públicos 

existentes no Concelho 

com barreiras 

arquitectónicas                    

*Autarquias  

• Serviços 

Públicos 

Junho 2011 a 

Junho 2012 

Facilitar a 

acessibilidade/mobilidade 

espaços e serviços 

públicos 

*Nº de edifícios e 

espaços públicos 

sinalizados 

*Técnicos e outros 

* Material 

necessário 

*Pessoas com 

dificuldades de 

mobilidade 

• 1000€ 
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Plano de Acção: 2011/2012 

Projecto: “Para Viver Melhor” 

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

Acções Actividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo Orçamento 

Propor a eliminação das 

barreiras arquitectónicas 

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 2011 a 

Junho 2012 

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 

•500 € 
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Avaliação      

 

 

Mais um ano volvido torna-se pertinente fazer um balanço de todo o trabalho realizado, no âmbito do Plano de Acção de 2010/2011 pelo 

que, seguidamente, apresentaremos uma breve descrição das acções e actividades realizadas nos diferentes eixos identificados. 

 

Acções e Actividades realizadas nos diferentes Eixos:  

 

Plano de Acção 2010/2011 

 

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

 

• O Centro de Emprego de Tondela, através dos seus técnicos, tem realizado acções de informação sobre Estágios Profissionais, 

nomeadamente Estágios Profissionais para Licenciados; Estágios Profissionais Formações Qualificantes de Níveis 3 e 4; Estágios Profissionais 

Qualificação-Emprego; Estágios INOV-Social e da Medida INOV-Energia. 

       

  • Acções de informação, no âmbito do Emprego e Formação 2010 - oferta formativa bem como das Medidas de Contrato Emprego 

Inserção e Contrato Emprego Inserção+. 
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• Divulgação aos parceiros do CLAS, das Medidas de Inserção para público com dificuldades de integração, pelo Centro de Emprego de 

Tondela, com a participação da Dra. Paula Cristina Silva, técnica da Delegação do Centro do IEFP, que apresentou o Programa Vida-Emprego e  

da Dra. Rosa Silva, Conselheira do Centro de Emprego de Tondela, responsável pela Área de Inserção, que informou sobre duas Medidas de 

Emprego Apoiado, nomeadamente o Contrato de Emprego Inserção para pessoas com deficiência e incapacidades e o Estágio Profissional para 

pessoas com deficiência e incapacidades. 

 

• Programa de Estímulo à Oferta de Emprego (PEOE). 

• CNO – Centro de Novas Oportunidades:   

- Candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; 

- Com habilitações escolares inferiores aos 4º, 6º, 9º ou 12º anos de escolaridade; 

- Empresas que queiram valorizar os seus recursos humanos, proporcionando-lhes o acesso a níveis mais elevados de escolaridade e de 

formação profissional. Continuação da realização das 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 Novas Oportunidades antes designado por Centro de 

Revalidação e Certificação de Competências, com vista à obtenção do 4º, 6º e 9º ano e para o 12º ano de escolaridade. 

O objectivo destas acções foi de aumentar e promover a escolaridade e consequente qualificação profissional da população do Concelho. 

 
 

Concelho: Carregal do 

Sal 

 
Centro Novas Oportunidades 

 

Nº de Adultos Inscritos Nº de Adultos em Diagnóstico Nº de Adultos 

Encaminhados 

Nº de Adultos em 

Reconhecimento 

Nº de Adultos 

Certificados 

Nível Básico 20 19 21 9 3 

Nível Secundário 12 40 11 0 4 

Fonte: Centro Novas Oportunidades – ADICES (Maio de 2011) 



 

Plano de Acção 2011/2012 de Carregal do Sal 

 
32 

 

 

• Net Emprego, dinamizando o Espaço Internet e facilitando o acesso às ofertas de emprego divulgadas no portal do IEFP (Instituto de 

Emprego e Formação Profissional). 

• A Turma PIEF, que teve o seu início no dia 14 de Setembro de 2009 irá terminar no dia 31 de Julho de 2011. Os alunos, no final, terão 

uma dupla certificação, equivalência ao 3º Ciclo e formação profissional na área de Mesa e Bar.  

           Paralelamente, duas turmas, 2.º e 3.º ciclo, deram inicio no ano lectivo 2010/2011. 

 

Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais 

 

 

• Acção de sensibilização “Segurança na Internet”, com o objectivo de restringir o acesso a determinados sites e sensibilizar para os perigos 

da internet, que estava prevista para a vigência do Plano de Acção 2010/2011,não se realizou por constrangimentos vários, estando previsto que  

no ano lectivo 2011/2012  irá ser realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

• Acção de Formação no âmbito das Competências, Pessoais, Sociais e Parentais. 

 

Curso de Formação: “Motivar para Animar” no âmbito do POPH – Programa Operacional Potencial Humano. O curso, teve início no dia 17 

de Agosto de 2010 e terminou em 30 de Agosto de 2010. 

 

         Objectivos do curso:  

         • Promover hábitos de vida saudáveis; 

         • Contribuir para minimizar factores de risco (baixa auto-estima, fraca tolerância à frustração);  

         • Incutir regras e normas; 
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         • Contribuir para o desenvolvimento de Competências Pessoais, Sociais; 

         • Promover uma atitude de cidadania activa. 

 

        

        Destinatários: Jovens dos 14 aos 18 anos  

        Nº de horas: 60 horas 

        Nº de formandos: 15 

        Para além da formação, em contexto de sala, foram realizadas diversas actividades ao ar livre, tais como canoagem, paint-ball, BTT, entre 

outras. 

                                               

Actividades ao ar livre 

 

 

 

A sessão de entrega dos diplomas decorreu no dia 3 de Setembro de 2010, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Carregal do Sal. 
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Entrega dos Diplomas 

 

 

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

 

 

 

• PRI – Programa de Respostas Integradas de Currelos e Cabanas de Viriato:  

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

- Prevenção em Meio Laboral 

- Circuito de encaminhamento 
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Dados do Programa Eu e os Outros relativos ao Agrupamento do Carregal do Sal (a) 
 

 Escola Básica 

Carregal do Sal 

Escola Secundária 

Carregal do Sal 

Escola Básica 

Cabanas de Viriato 
Total 

Professores Formados 20 15 2 37 

Professores Aplicadores 11 14 2 27 

Turmas 11 7 2 20 

Total Jogadores 168 85 29 282 

 
                       (a)Fonte: CRI de Viseu -Junho 2011 

 

 

 

 

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

Mental 

 

 

• Presença da Rede Social nas festas do concelho 2010, que se realizaram de 11 de Julho a 19 de Julho, com a divulgação referente à nova 

reorganização dos Serviços de Saúde de Carregal do Sal, com cartazes e panfletos com informações úteis para a população. Durante o período 

das Festas, estiveram também presentes enfermeiras e estagiários de enfermagem a realizar rastreios à população interessada, ao nível da tensão 

arterial e diabetes. 
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Presença da Rede Social nas festas do concelho 2010 

 

 

 

• Construção e apetrechamento dos equipamentos sociais (Creche) no âmbito da candidatura ao PARES (Programa de Alargamento da 

Rede de Equipamentos Sociais) do Centro Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato. 

 

• “Um novo rumo para o meu brinquedo”, divulgação através de cartazes, recolha, selecção e entrega dos brinquedos à Equipa de 

Intervenção Precoce, com o objectivo de proporcionar o acesso a material didáctico-pedagógico bem como promover novas aquisições e 

competências a crianças dos 0-6 anos, acompanhadas pela Equipa. Elaborado novo cartaz, tendo sido apresentado na reunião do plenário, em  

24 de Fevereiro de 2011. 
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• Distribuição de brinquedos no Natal - divulgação através de cartazes, recolha, selecção e entrega à Delegação da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira do Conde. Estes brinquedos destinavam-se a crianças carenciadas do concelho dos 0-12 anos. 

 

• Estimulação em Meio Aquático  

 

• Funcionamento de uma sala de ensino estruturado para apoio a alunos com perturbações do espectro do autismo, a funcionar nas 

instalações da Escola do 1.º ciclo de Fiais da Telha. 

 

• De 24 a 31 de Agosto de 2010, 7 crianças provenientes de famílias sinalizadas pela CPCJ e NLI do concelho de Carregal do Sal, passaram 

2 semanas, numa colónia de Férias para Infantis e Juvenis na Praia da Torreira, acompanhadas por monitores.  

 

• Comemoração do Dia Internacional da Criança. (Junho de 2011 – Escolas do concelho de Carregal do Sal).  
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• Férias Desportivas/2010. O Sector do Desporto do Município de Carregal do Sal promoveu, numa perspectiva de acção formativa, 

cultural e ambiental, através do desporto e do lazer, jornadas desportivas em saudável convívio valorizando o factor recreativo em desfavor do 

competitivo. Assim, de 6 a 30 de Julho de 2010, de 3.ª a 6.ª feira, realizou-se mais uma edição do programa Férias Desportivas. Destinado a 

crianças/jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos. O projecto envolveu a prática de diversas actividades repartidas por 

espaços/estruturas municipais, designadamente Piscinas, Pavilhão, Biblioteca, Museu, Espaço Internet e Parque Infantil que se realizaram sempre 

durante a manhã, entre as 9:00h e as 12:30h. 

 

 

• No âmbito da promoção da Ocupação de Tempos Livres para Jovens, foram formuladas candidaturas ao Programa OTL/2010 (Ocupação 

dos Tempos Livres), do IPJ (Instituto Português da Juventude). 

A selecção dos jovens para os projectos foi feita pelas Direcções Regionais do IPJ. Após a selecção, o IPJ, comunica a cada jovem qual o 

projecto no qual foi colocado, período de ocupação, local, horário, nome da entidade promotora, do gestor do projecto e as actividades a 

desenvolver. 

Os jovens seleccionados foram destacados para diferentes áreas (ambiente e/ou protecção civil; apoio a idosos e/ou crianças; cultura e/ou 

património; combate à exclusão social; saúde; desporto; ciência; tecnologia, criatividade; inovação). O Programa OTL decorreu nos meses de 

Julho, Agosto e Setembro, tendo cada projecto a duração de 10 dias. 
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• Campanha “Banco de Material Escolar”, com o intuito de resolver/minimizar algumas lacunas referenciadas por alguns agregados 

familiares com filhos, a frequentar estabelecimentos de ensino, deste concelho, nomeadamente, entre outras, com material de desporto - 

Apresentada ao CLAS em 24 de Fevereiro de 2011. 

 

 

 

• Construção e apetrechamento dos equipamentos sociais no âmbito da candidatura ao PARES (Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais) do Lar do Centro Social Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato e do Centro de Dia da Caritas de Oliveira do Conde.  

 

• Duas instituições do concelho, Centro Social Prof.ª Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato e a Fundação José Nunes Martins de 

Oliveira do Conde, candidataram-se ao PRODER, para a realização de obras e aquisição de equipamento, tendo o parecer Favorável do Núcleo 

Executivo sido aprovado por maioria pelo CLAS, na sua reunião de 24 de Fevereiro de 2011 
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• Dinamização do Cartão “Carregal do Sal 65”, divulgação através de cartazes, sensibilização das Entidades/Estabelecimentos Comerciais 

para aderirem ao Cartão Municipal do Idoso – Carregal do Sal 65. 

 

• Foi iniciada a elaboração da Carta Social (documento que contém as Respostas Sociais existentes e necessárias no concelho). 

 

• No dia 23 de Outubro de 2010, foi comemorado o Dia Internacional do Idoso no concelho, promovido pela Câmara Municipal de Carregal 

do Sal, com almoço convívio, na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal. O transporte dos idosos foi assegurado pela Câmara Municipal de 

Carregal do Sal. Participaram neste evento os clientes da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, do Centro de Dia “Nossa Senhora das 

Candeias” de Casal da Torre, do Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato, do Centro de Dia ”Mão Amiga” de Sobral, 

da Fundação Comendador José Nunes Martins de Oliveira do Conde e das Cáritas Paroquiais de Beijós, Oliveira do Conde e Parada, 

acompanhados dos respectivos técnicos e auxiliares. No final do almoço, seguiu-se a animação, com a actuação de um Grupo de Amigos de 

Oliveira do Conde, com música popular portuguesa, e com a actuação dos idosos do Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de 

Viriato e da Santa Casa da Misericórdia, com canções e coreografias. Estiveram presentes 170 pessoas entre idosos, auxiliares, técnicos e 

representantes de algumas entidades.  
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Almoço/Convívio dos Idosos 2010 

 

 

• Concurso, no âmbito da candidatura conjunta da Rede Social de Carregal do Sal com a REAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza) e com os 

concelhos que constituem a Plataforma Supra-Concelhia Dão-Lafões, ao Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à 

Exclusão Social 2010 “Olha para a pobreza com olhos de ver”. Neste concurso participaram pessoas colectivas, clientes de Instituições Sociais, 

alunos de escolas ou grupos de habitantes das freguesias em situação de vulnerabilidade. As áreas do concurso foram nomeadamente a expressão 

escrita, musical e plástica, sendo prazo das inscrições até 30 de Setembro de 2010 e a entrega dos trabalhos até 2 de Novembro de 2010.  
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• Na sequência deste concurso, foi realizada uma cerimónia de encerramento do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão 2010, que 

decorreu no Instituto Português da Juventude no dia 9 de Dezembro de 2010.  

A cerimónia teve o seguinte programa: 

14 h - Recepção dos participantes 

14h15 - Sessão de abertura 

14h45 - Entrega dos prémios nas categorias de Expressão Escrita, Musical e Plástica e actuação em palco dos vencedores 

16 h - Inauguração da exposição, seguida de lanche 

16h30 - Apresentação da peça de teatro “À volta da mesa” pelos animadores sociais da Câmara Municipal de Nelas 

17h30 – Encerramento 

Estiveram presentes nesta cerimónia cerca de 200 pessoas. 

Esta exposição irá ser itinerante, percorrerá todos os concelhos que participaram no concurso. Em Carregal do Sal estará patente durante o 

mês de Julho de 2011. 

O objectivo deste concurso foi apelar à criatividade, no panorama local no Ano Europeu de Combate à Pobreza 2010, em que se pretendeu 

que todos participassem. Dar visibilidade à pobreza, não fazendo dela um drama, mas mostrando que a situação pode ser mudada pelas mãos das 

pessoas que atravessam situações difíceis, em conjunto com toda a sociedade. 

Do concelho de Carregal do Sal participaram neste concurso o Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato, nas áreas 

de Expressão Escrita (65 ou mais anos) e Expressão Musical (65 ou mais anos).  
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Vencedores Concurso “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver” 

 

Categoria Vencedor 

Expressão Escrita Crianças              APPACDM Viseu 

Expressão Escrita Adultos ASSOL (São Pedro Sul) 

Expressão Escrita Idosos Santa Casa Misericórdia Oliveira Frades 

Expressão Musical Idosos Centro Social Cambra (Vouzela) 

Expressão Plástica Crianças Colégio Via Sacra (Viseu) 

Expressão Plástica Adultos Santa Casa Misericórdia Oliveira Frades 

Expressão Plástica Idosos Santa Casa Misericórdia Santar (Nelas) 

Centro Social Paroquial Silva de Cima (Sátão) 

 

O Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato, não esteve entre os vencedores, mas o importante foi…participar. 
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• No dia 30 de Novembro de 2010, foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal uma Acção de Sensibilização – “Idosos em 

Segurança – Alertar para Roubos e Burlas”, destinada a idosos. Esta acção de sensibilização foi promovida pelo Destacamento Territorial de 

Santa Comba Dão da GNR, com a colaboração da Rede Social do concelho. Nesta acção esteve também presente o Sr. Governador Civil de 

Viseu. Estiveram presentes 60 pessoas. 
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  • Dinamização do Banco Local de Voluntariado - Aprovado Regulamento Interno do BLV em 29 de Abril de 2011 

 

 

 

 

 

 • I Feira Social de Carregal do Sal – 1 de Julho de 2011, com a participação das IPSS do concelho. A iniciativa decorreu  no Largo do 

Município, por detrás do Julgado de Paz , das 10 às 16 horas. 

Divulgar a dinâmica de cada instituição, promover a troca de experiências e proporcionar uma visibilidade das actividades desenvolvidas 

por estas instituições foi o objectivo primordial do evento onde foi possível adquirir produtos confeccionados pelos clientes (trabalhos manuais) e 

produtos alimentares. 

Para além da venda de produtos houve, ainda, animação que esteve a cargo de algumas IPSS, designadamente: 

- Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – Pólo de Oliveira do Conde; 

- Centro Social Prof.ª Elisa de Barros Silva, de Cabanas de Viriato; 

- Fundação José Nunes Martins, de Oliveira do Conde; 

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal. 
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 • No dia 9 de Setembro de 2010, foi levada a cabo a iniciativa “Viseu em cadeira de rodas” – 2010, promovida pelo Grupo de Jovens da 

Associação de Paralisia Cerebral de Viseu. Este evento contou com a participação de 100 pessoas entre utentes e acompanhantes de diversas  
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Associações de Paralisia Cerebral do país, nomeadamente a Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, o Pólo da APCV de Oliveira do Conde, 

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e Associação de Paralisia Cerebral do Porto. Durante a 

tarde, nas Piscinas Municipais de Carregal do Sal, os participantes foram convidados a fazer hidroginástica e a participarem num Workshop de 

pintura. Posteriormente, foi-lhes oferecido, pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, o jantar, servido na Escola Secundária/3 de Carregal do 

Sal, onde, no final, lhes foi proporcionado momentos de animação, com a actuação do Grupo de Dança Moderna de Beijós “Onda Viva”, tendo 

contado com a participação de alguns dos jovens das várias Associações presentes. Foi distribuída, pelos representantes da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal, uma lembrança a cada um dos participantes e às respectivas Associações. 

                                                                                                                                                                       

 

              

                  

 

                         “Viseu em cadeira de rodas” – 2010 
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                                 “ 

        • Curso de Formação “Assistente Administrativo”, promovido pela APCV (Associação de Paralisia Cerebral de Viseu), destinado a jovens 

maiores de 16 anos com necessidades especiais, que saibam ler e escrever, realizado em Viseu, estão a frequentar este cursos 3 jovens 

provenientes do concelho. 

 

         • Nos dias 2 e 3 de Dezembro de 2010, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no concelho de Carregal do Sal.  

Pretendeu-se também o envolvimento e a participação das Escolas e dos alunos através de um concurso para a elaboração de um cartaz para 

a divulgação do evento, houve um júri que elegeu o melhor cartaz.  

Durante os dois dias decorreram actividades lúdicas, desportivas e recreativas, com a prática de boccia, a realização de um workshop de 

pintura com a participação de jovens deficientes e não deficientes e foram apresentadas, nos laboratórios de ciências e química, experiências 

pelos alunos da Escola Secundária do concelho. Foram dois dias onde todos se divertiram.  

No final dos dias foi oferecido lanche aos participantes e respectivos monitores.  
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• Continuação do levantamento dos doentes do foro mental. (Dados fornecidos pelo Hospital de São Teotónio de Viseu e da Unidade de 

Cuidados Personalizados de Carregal do Sal). 

 

Eixo 5 – Incrementar acções 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 objectivo de orientar estas famílias 

em termos de conservação, higiene e outras problemáticas que possam surgir. São acompanhadas 40 famílias na habitação social, distribuídas 

pelas sete freguesias do concelho. 
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• Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas – PCHI  

Este Programa visa a qualificação habitacional melhorar as condições básicas de habitabilidade e mobilidade das pessoas idosas, que 

usufruam de apoio domiciliário e estejam integradas na valência Centro de Dia, de forma a prevenir e evitar a sua institucionalização. 

Brevemente, o Município de Carregal do Sal assinará com o Instituto de Segurança Social, IP, Protocolo de Colaboração, com a duração de 

12 meses, com a possibilidade de renovação por igual período.  

Estão previstas 10 intervenções, correspondendo a 10 habitações.  

Foi elaborado, pelo Núcleo Executivo, uma grelha para servirá de base às IPSS, com o intuito de procederem ao levantamento das 

necessidades básicas de habitabilidade, ao nível do edificado e equipamento. 

Com o intuito de informar e divulgar o PCHI, foi promovida uma reunião com as Juntas de Freguesia e IPSS do concelho, com acordo nas 

valências Centro de Dia e Apoio Domiciliário. (30 de Maio de 2011) 

            

                                                                                    

 

             

 

          

• Continuação da inventariação das barreiras arquitectónicas dos edifícios e espaços públicos. 
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Conclusão 
 

 

Nestes últimos anos têm-se verificado que a realidade social está em constante mutação, pelo que as respostas sociais devem ser cada vez 

mais adequadas aos novos problemas que vão surgindo. Assim as acções planeadas poderão sofrer algumas alterações de acordo com as 

mudanças que o concelho vai sofrendo em termos demográficos, sociais e económicos.  

A Rede Social possui uma perspectiva territorializada de intervenção, pois é no local que os problemas acontecem e nele deverão ser 

encontradas as soluções para os resolver, de forma integrada e ajustada às necessidades e aos problemas dos indivíduo e/ou famílias, envolvendo 

todas as entidades que actuam em determinada comunidade. Tem como objectivo a erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão social de 

que são alvo sobretudo, os grupos sociais mais desfavorecidos e a promoção do desenvolvimento social 

As parcerias na Rede Social tem tido um papel fulcral em todo o processo, sendo, de momento, e atendendo ao contexto nacuional, regional 

e local, de primordial importância, tanto mais que uma parceria estratégica alargada é a única forma de levar a cabo um processo de 

desenvolvimento social, através da construção de projectos de acção articulados, em vez de multiplicar acções isoladas e, por vezes, sobrepostas. 

No PDS definiram-se os objectivos e as estratégias, capazes de responder às necessidades e aos problemas identificados no Diagnóstico; 

nesta fase do Plano de Acção é fundamental responsabilizar os respectivos parceiros pela execução das diversas acções/actividades, de acordo 

com os seus recursos e disponibilidades.  

Quanto ao PA de 2010/2011 houve acções/actividades que não se realizaram por diversos constrangimentos, nomeadamente de 

candidaturas não aprovadas, outras irão ser concretizadas ainda este ano, por incompatibilidades funcionais de outras entidades envolvidas. 
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Anexos 
 

 

Entidades que constituem o CLAS (Conselho Local de Acção 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 Currelos 

- Freguesia de Oliveira do Conde 

- Freguesia de Papízios 

- Freguesia de Parada 

- Freguesia de Sobral 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Carregal do Sal 

- Agrupamento de Escolas 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 

- Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – Pólo de Oliveira do Conde  

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal 
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- 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 

- ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

- Instituto Português da Juventude – 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 

- 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 a Inclusão e Cidadania (PIEC) 

         - Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde 

         - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal 
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         - 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 Protecção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal (CPCJ) 

- Cáritas Paroquial de Parada 
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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 / 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 

 

 

 

 

 


