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Introdução 
 

 

 

 

À semelhança de anos anteriores apresentamos o Plano de Ação, no qual se encontram definidas as ações, as atividades e projetos a 

desenvolver, alicerçadas através de uma metodologia participativa e dinâmica, através de grupos de trabalho. 

Iniciou-se, conforme estava previsto a atualização do Diagnóstico Social, prevendo-se que ainda na vigência deste Plano de Ação se possa 

apresentar, em reunião do Conselho Local de Ação Social, com a inclusão dos dados atualizados, do Censos de 2011. 

Neste Plano de Ação 2013/2014, e porque o Plano de Desenvolvimento Social ainda não foi atualizado, manter-se-ão os 5 eixos de 

intervenção, anteriormente identificados.              

 

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 de Carregal do Sal; 

• Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

• Serviço 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 

• Segurança Social 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento de Iniciativas 

Culturais, Económicas e Sociais 

• Agrupamento de Escolas  de Carregal do Sal 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Estudantes 

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

• serviço 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 

• 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 

• Segurança Social 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento de 

Iniciativas Culturais, Económicas e Sociais 

• Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Associações de Estudantes  

• Associações de Pais 

• Bombeiros Voluntários 

•Serviço 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• 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 

• Segurança Social 

• Instituições Particulares de Solidariedade 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 

• 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 Ação 2013/2014 

 
   

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

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

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos 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 
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Plano de Ação 2013/2014 

   
 

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

 

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

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos 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 Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “ Readaptar o Passado, estruturando o Futuro” 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

*Emprego e 

Formação 2013 

*Estágios 

Profissionais 

*Medidas Ativas de 

Emprego; 

*Estimulo 2013 

Programa Património 

Ativo 

Centros para a 

Qualificação e o 

Ensino Profissional 

(CQEP) 

* Sessões colectivas 

* Entrevistas individuais 

• Recolha de ofertas 

*Cursos EFA (Educação 

e Formação de 

Adultos*Diagnóstico e 

encaminhamento 

* Empresas 

*ADICES 

*Agrupamento 

de  Escolas 

*Centro de 

Emprego 

* Segurança 

Social 

*Autarquias 

*GIP 

 

julho 2013 a 

julho 2014 

*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 

Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) no 

Concelho de Carregal 

do Sal 

*Divulgação através dos 

meios de comunicação 

social, juntas de 

freguesia e outras 

entidades 

 *Distribuição de 

material informativo 

 

 

 

 

* Autarquia 

* IEFP/Serviço 

de Emprego de 

Tondela 

*GIP 

julho 2013  a 

junho 2014 

* 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 

*Animadora 

* Espaço 

físico/gabinete 

* Material 

necessário  

* Desempregados à 

procura de 1º e novo 

emprego 

* Desempregados de 

longa duração 

* Entidades 

Empresariais e outras 

entidades/instituições 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Readaptar o Passado, estruturando o Futuro”                                                 

 

Ações Actividades  Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

 

E-Cidadania (UFCD) 

 

 

 

 

*Dinamização da 

formação com a seleção 

de formandos e 

formadores; 

*Organização dos 

aspetos logísticos,  

 

 

*ADICES 

*CEDL - 

Serviço de 

Emprego de 

Tondela 

*GIP 

 

julho 2013 a 

junho 2014 

Capacitar os munícipes 

para a utilização das 

plataformas 

governamentais para o 

exercício da cidadania 

plena 

*Nº de formandos 

*Nº de formadores  

Volume de 

formação 

*Avaliação 

* Sala equipada; 

* Material adequado ; 

 

*Desempregados 

*Beneficiários do RSI 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de Formação 

CD – Gestão de Projeto 

 

* Dinamização da 

formação; 

*Seleção de formandos 

e formadores; 

*Organização dos 

aspetos logísticos; 

* ADICES 

* Autarquias; 

Saúde 

*IPSS’s 

*Educação 

 

 

 

julho 2013 a 

junho 2014 

*Melhorar as 

competências na área da 

Gestão das Organizações 

 

 

* N. de formandos; 

*N.º de formadores; 

*Volume de 

formação; 

*Avaliação 

* Sala equipada; 

* Material adequado ; 

 

Técnicos e Dirigentes de 

Organizações de C. Sal e 

desempregados  
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “Readaptar o Passado, estruturando o Futuro” 

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Formação Modular 

Certificada – Agricultura 

Biológica 

Dinamização da 

formação com a seleção 

de formandos e 

formadores, organização 

dos aspetos logísticos, 

etc. 

ADICES 

Autarquias 

 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

Melhorar as 

competências na 

área da produção 

agrícola 

sustentável 

Nº de formandos 

Nº de formadores  

Volume de 

formação 

Avaliação 

Sala equipada 

Material adequado 

 

População empregada e 

desempregada com interesse 

na área 

 

Formação modular 

certificadas (horário pós 

laboral) 

 

 

*Levantamento das 

necessidades 

*Levantamento dos 

indivíduos em condições 

para frequentarem as 

 ações  

 

 

Autarquia 

Adices 

 

 

julho 2013 a 

junho 2014 

 

 

Dotar/aumentar os 

níveis das 

habilitações 

literárias e 

profissionais 

*Nº de indivíduos 

a frequentar as 

ações de formação 

e o número de 

ações  

*Técnicos 

*Espaço físico 

*Material necessário 

 

 Ativos 

Empregados e 

desempregados 

 

 

Oficina sobre 

Internacionalização 

 

 

 

*Organização e 

divulgação da Oficina 

 

 

 

 

 

ADICES 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

 

Introduzir 

competências na 

área da 

internacionalização 

 

* Nº de 

participantes; 

*Avaliação 

 

*Sala equipada 

*Material adequado 

 

 

  

Potenciais interessados em 

internacionalizar o seu 

negócio 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “Readaptar o Passado, estruturando o Futuro” 

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Formação Modular 

Certificada – Y2Y 

(Formação de 

Empreendedorismo) 

 

 

*Dinamização da 

formação com a seleção 

de formandos e 

formadores,; 

*Organização dos 

aspetos logísticos, etc. 

 

*ADICES 

*Autarquias 

*Serviço Local de 

Emprego de 

Tondela 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

Melhorar as 

competências na 

área do 

Empreendedorismo 

*Nº de formandos 

*Nº de formadores  

*Volume de 

formação 

*Avaliação 

*Sala equipada 

*Material adequado 

 

 

 

*População empregada e 

desempregada com interesse 

na área 

Oficinas sobre Flores 

Comestíveis (produção 

agrícola e introdução na 

alimentação) 

*Organização e 

divulgação da Oficina 

*ADICES 

*Autarquias 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

Introduzir 

competências na 

área da produção de 

flores 

N*º de 

participantes 

*Avaliação 

*Sala equipada 

*Material adequado 

 

Potenciais interessados na 

produção de flores 

comestíveis 

 

Oficinas Pacto 

Desenvolvimento 2020 

 

 

 

Discussão e preparação 

do próximo período de 

financiamento 

 

 

 

*ADICES 

*Rede Social 

  

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

Definir propostas 

com contributos para 

o Pacto de 

Desenvolvimento 

para o território 

*Participação dos 

parceiros 

*Propostas 

apresentadas 

*Sala equipada 

*Material adequado 

 

 

 Parceiros da Rede Social 

 

Formação de 

Voluntariado 

 

 

* Dinamização da 

formação com a seleção 

de formandos e 

formadores, organização 

dos aspetos logísticos, 

etc. 

Autarquia 

*Conselho 

Nacional para  a 

Promoção do 

Voluntariado 

*ADICES 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

Capacitar os 

formandos para o 

exercício do 

voluntariado 

*Nº de formandos 

*Nº de formadores  

*Volume de 

formação 

*Sala equipada 

*Material adequado 

 

 

 

Candidatos a voluntários 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009-2012 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Ação 2013/2014 de Carregal do Sal 

 
13 

Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Caminhar…construindo!”        

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Pouping  

*Seleção de formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI  S.C. Dão - 

NLI 

De julho a 

dezembro de 2013 

 *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, 

em transição para o 2.º ciclo 

do ensino básico 

Poupar COM unidade 

“ Eu Faço as Minhas 

Contas” 

 

 

 

*Seleção de formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI  S.C.Dão e 

Tondela- NLI 

Julho a dez de 

2013 

* Promover a uma 

melhor gestão da 

economia no agregado 

 

*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 

 

Cuidados de Saúde 

Primários 

 

Sessões conjuntas 

*Seleção de formandos 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI de SCDão e 

Tondela - NLI 

Julho a dez de 

2013 

*Capacitar para a 

importância dos 

cuidados primários de 

saúde  

*N.º de sessões; 

N.º de 

participantes 

Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

Formandos; 

Espaço físico; 

Material necessário 

Beneficiários de RSI 

 

Projeto “GPS – Gerar 

Percursos Sociais” 

* Sessões de formativas 

*Seleção de formandos; 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI S.C.Dão- NLI 

Julho a dez de 

2013 

* Prevenção de 

comportamentos 

desviantes 

N.º de formados 

selecionados; 

N.º de formandos 

a frequentar 

 N.º de formandos 

certificados 

Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

Formandos; 

Espaço físico; 

Material necessário 

Jovens beneficiários de RSI 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Caminhar…construindo!”        

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

“Educação Parental” 

 

 

*Seleção de formandos; 

*Sessões de 01:30 horas 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI  Tondela- 

NLI 

De julho a 

dezembro de 2013 

 *Promover 

competências 

parentais 

 

*N.º de formados 

selecionados; 

N.º de formandos 

a frequentar 

 N.º de formandos 

certificados  

*Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

*Formandos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

Beneficiários de RSI 

Projeto “Te-Ser”  

*Sessões mensais 

*Seleção de formandos; 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI  S.C.Dão - 

NLI 

julho a dez de 

2013 

* Promover a auto 

estima, o otimismo, a 

satisfação com a vida, 

o bem estar 

psicológico, a 

interação social 

 

*N.º de formados 

selecionados; 

*N.º de formandos 

a frequentar 

* N.º de 

formandos 

certificados 

*Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

*Formandos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

Beneficiários de RSI com 

idades entre os 50 e os 65 

anos, em situação de 

isolamento social 

 

Projeto “Connosco 

em…” 

* Sessões de 

informação/sensibilização 

*Seleção de formandos; 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

RSI S.C.Dão - 

NLI 

julho a dez de 

2013 

* Promover o 

desenvolvimento de 

competências a vários 

níveis 

N.º de formados 

selecionados; 

N.º de formandos 

a frequentar 

 N.º de formandos 

certificados 

Técnicas da Equipa 

Multidisciplinar; 

Formandos; 

Espaço físico; 

Material necessário 

Beneficiários de RSI 

Sensibilização sobre a 

dinâmica da CPCJ e o 

papel do Representante 

da Educação 

* Ações de Informação 

nos vários 

estabelecimentos de 

ensino 

 

*CPCJ 

*AECS 

 

De setembro a 

dezembro de 2013 

* Redefinir e agilizar 

procedimentos entre o 

AECS e a CPCJ 

Nº de ações 

Nº de professores 

envolvidos 

 

Elementos da CPCJ 

Sala equipada 

 

 

 

 

 

Comunidade Educativa 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Caminhar…construindo!”        

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

 

Semana “ Vivendo com 

Saúde…em Carregal do 

Sal!” 

 

 

*Teatro; 

*Atividades Desportivas; 

*Utilização de meios de 

comunicação social; 

*Sessões de informação; 

*Dinâmicas de grupo; 

 

 

Rede Social 

 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

 

Consciencializar 

para a prevenção e 

promoção de 

estilos de vida 

saudáveis 

*Nº de 

participantes; 

*Nº de entidades 

envolvidas; 

 

*Técnicos; 

*Meios 

audiovisuais; 

*Espaços 

municipais; 

 

 

 

Comunidade em geral 

 

 

Candidatura “Formação 

para a Inclusão” 

 

Divulgação e dinamização 

das ações previstas na 

candidatura 

 

*Autarquia; 

*BestCenter; 

 

 De julho de 2013 

a junho de 2014 

 

Abranger o maior 

número de pessoas 

da comunidade 

com risco de 

exclusão 

*Nº de ações de 

divulgação; 

*Nº de ações de 

formação; 

*Nº de formandos; 

*Nº de 

formadores. 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Material de apoio. 

*Desempregados; 

*Beneficiários de RSI; 

*Outros 

 

IV Seminário para a 

Igualdade – “Reconhecer 

que somos iguais… 

assumindo as nossas 

diferenças! 

 

 

 

Apresentação do Plano 

Municipal para a 

Igualdade 

 

 

*Rede Social 

*BestCenter 

 

  julho de 2013 

 

 

 

Reduzir as 

desigualdades 

 

 

*Nº de 

participantes; 

 

 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Material de apoio 

  

 

Comunidade em geral 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Caminhar…construindo!”        

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Curso “Uso Responsável 

da Internet” 

 

 

* Reuniões de preparação 

* Contacto com 

formadores 

* Contactos com pais e 

encarregados de 

educação 

 

 

 

 

 

* ADICES 

* CLAS 

* NLI 

* CPCJ 

 *IPJ 

Julho de 2013 

          a 

  Junho de 2014 

* 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 

atividades letivas 

* N.º de jovens 

sinalizados; 

* n.º de jovens a 

frequentar; 

* n.º de jovens 

certificados 

* Técnicos do IPJ  

*Técnicos do setor 

de informática  do 

município 

 * Formadores 

Externos 

* Espaço físico 

15 jovens/formandos 

* Jovens acompanhados na 

CPCJ; 

* Jovens beneficiários do RSI; 

*Jovens 

 

Programa “Rampa” *Administração de 

questionários ao AECS, à 

comunidade, aos 

funcionários da 

Autarquia; 

*Tratamento dos dados; 

*Apresentação dos 

resultados ao público; 

*Desenvolvimento de 

ações de formação; 

*Mostra de trabalhos 

subordinados ao tema, no 

AECS 

 

 

*Autarquias 

*AECS 

*Rede Social 

*AmbiForMed 

 

 

De julho de 2013 

a junho de 2014 

 

 

Dotar as pessoas de 

informação e 

recursos para a 

mobilidade e a 

acessibilidade 

*Nº de 

questionários 

aplicados; 

*Nº de 

questionários 

tratados; 

*Nº de ações 

realizadas; 

*Nº de trabalhos 

apresentados pelos 

alunos; 

* N.º de 

exposições 

 

 

*Técnicos 

*Espaço físico; 

*Material de apoio 

 

 

 

Comunidade em geral 
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Plano de Desenvolvimento Social 2009-2012 

 

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

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos 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 psicoativas e 

álcool 

• Realização de sessões de 

Informação/Formação sobre o consumo 

de substâncias psicoativas e 

comportamentos de risco 

• Encaminhamento de consumidores de 

substâncias psicoativas para 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 Ação: 2013/2014 

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

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

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 

 

(*)ação condicionada 

pela restruturação do 

Serviço Público de 

Intervenção na Área 

das 

Toxicodependências 

 

 

Núcleo 

Territorial 

 

julho de 2013 a 

Junho de 2014 

* 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 

Ação de informação 

/sensibilização relativa 

ao consumo e venda de 

bebidas alcoólicas e 

tabaco a menores de 

18/16 anos  

*Visitas a 

estabelecimentos 

comerciais; 

*Entrega de legislação 

de suporte; 

 

 

 

*Rede Social 

*GNR 

*Saúde 

*CPCJ 

 

julho de 2013 a 

junho de 2014 

Maior 

consciencialização e 

informação sobre o 

consumo e venda de 

bebidas alcoólicas e 

tabaco  a menores de  

18/16 anos 

 

*Número de visitas 

a estabelecimentos 

comerciais 

 

 

 

 

 

*Técnicos  

* material de suporte 

*Empresas,  

*estabelecimentos de 

restauração e comercio 
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

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

                                                          

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

Ação de sensibilização 

sobre substâncias 

psicotrópicas  

 

 

*Elaboração do programa 

*Contactos 

*Divulgação 

 

 

 

*Núcleo de 

programa 

especiais de GNR; 

*Rede Social; 

*CPCJ 

 

 

Julho2013  a 

Julho de 2014 

 

*Sensibilizar/inf

ormar 

sobre as 

consequências 

do consumo 

 

*Número de 

participantes 

 

*Técnicos,; 

*espaço; 

*material necessário 

 

*Jovens 

 *comunidade em geral 
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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 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos 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 Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Interagir para incluir ” 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Apetrechamento 

/equipamento das 

respostas sociais  das 

IPSS’s 

Acompanhamento ao 

nível do apetrechamento 

dos equipamentos sociais 

 

*IPSS’s  Junho 2013 a 

Julho 2014 

* 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 

Implementação, 

construção e/ou ampliação 

e reparação  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  

*Candidaturas a 

programas direcionados 

para a infância, 3ª idade e 

dependentes 

* IPSS’s 

* Seg social 

* Autarquias 

* ACES Dão 

Lafões III 

* Outras entidades 

 

 

Julho 2013  a 

Junho 2014 

 *Aumentar a 

qualidade de 

resposta nas 

respostas sociais a 

nível da infância,  

3ª idade e 

população 

dependente 

 

* Nº de crianças,  

idosos e 

dependentes a 

apoiar 

*  Nº de 

candidaturas 

* Técnicos 

*  Dirigentes das 

IPSS 

Clientes das IPSS’s 

“Um novo rumo para o 

meu brinquedo” 

 

 

* Divulgação  

* Recolha  

* Selecção e entrega dos 

brinquedos para a Equipa 

de Intervenção Precoce 

*Distribuição no Natal 

*Autarquias 

*IPSS 

* Equipa Local de 

Intervenção – Int. 

Precoce  

Cruz Vermelha – 

Delegação de 

Oliv. do Conde 

julho 2013 a junho 

2014 

*Proporcionar o 

acesso a material 

didático-

pedagógico 

*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  
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Interagir para incluir ” 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Distribuição de 

brinquedos no Natal 

* Divulgação 

* Recolha 

* Selecção 

* Entrega 

 

* Delegação de 

Oliveira do Conde 

da Cruz Vermelha 

novembro 2013 a 

dezembro 2013 

Tornar uma criança 

feliz 

*Nº de crianças 

contempladas 

 

*Pessoal afeto à 

Cruz Vermelha, às 

Juntas, à Câmara 

Municipal e outros 

* Brinquedos 

* Crianças carenciadas do 

Concelho 0-12 anos 

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  

Julho 2013 a 

Junho 2014 

*  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  

Articulação com as 

Turmas PIEF 

 

*Atividades direcionadas 

para a integração socio 

profissional  

 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Carregal do Sal 

• Julho 2013 a 

Junho 2014 

*Proporcionar uma 

dimensão 

educativa/formativa 

com a intervenção 
psicossocial, 

mediante a 

intervenção 
concertada de 

parceiros e 

atividades 

* Nº de jovens a 

frequentar 

* N.º de atividades 

desenvolvidas 

*Técnicos 

*Professores 

*TIL 

*salas de aula 

*Jovens a frequentar as turmas 

PIEF 
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Interagir para incluir ” 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Dinamização do Cartão 

“Carregal do Sal 65” 

 

*Divulgação do Cartão 

do Idoso 

*Candidaturas dos Idosos 

 

*Autarquias 

*Estabelecimentos 

comerciais e 

serviços 

*Entidades 

*IPSS 

julho  de 2013 a 

junho  2014 

* 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 

Férias Desportivas /2013 * Natação 

* Jogos desportivos e 

recreativos 

* atividades recreativas, 

lúdicas e culturais 

*atividades aquáticas; 

*visualização de filmes 

 

* Autarquia 

*Sector do 

desporto 

* Sector da 

Cultura 

*ADEF 

  

julho 2013 

* 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 

*Séniores 

Prevenção de acidentes em 

meio aquático 

Ações de informação / 

sensibilização 

 

 

*Centro de Saúde 

*Autarquias 

*Associação  de 

Bombeiros  

*Cruz Vermelha 

*GNR 

 

• abril a junho 

2014 

* Sensibilizar e 

informar para os 

perigos de 

acidentes em meio 

aquático 

* Nº de ações 

Nº de participantes 

*Colaboradores das 

entidades 

responsáveis 

 

 

* Comunidade em geral 

Banco do Material Escolar * Divulgação 

* Recolha 

* Seleção 

* Entrega 

 

* Autarquia; 

*CPCJ; 

*Agrup. de 

Escolas 

*Assoc. de Pais 

julho 2013 a  

julho2014 

* Angariar material 

e livros escolar  

*Nº de crianças 

contempladas; 

*N.º de livros e 

material escolar 

entregue 

*livros e material 

escolar; 

*colaboradores e 

pais  da Associação 

 

* Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Carregal do Sal 
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Interagir para incluir ”  

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Comemorações do Dia 

Internacional do Idoso 

* Almoço convívio  

*Atividades de animação 

* Visitas/viagem 

*Autarquias 

 *IPSS  

* Segurança 

Social 

setembro 2013 a 

outubro 2013 

*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 

 

Tarde Interactiva 

 

 

 

Atividades de animação 

 

 

 

 

IPSS’s do 

Concelho 

Autarquia 

 

 

outubro a 

dezembro de 2013 

 

*Partilha e troca de 

experiências 

* Convívio 

intergeracional e  

interpessoal 

* Nº de 

participantes 

*N.º de IPSS 

participantes 

*Técnicos,   

*Idosos; 

*Crianças 

Jovens da APCV-

Pólo de O. Conde 

* Espaço físico 

* Transporte 

*Crianças e Idosos  das IPSS; 

*Jovens Pólo de O. Conde da 

APCV; 

*Comunidade em geral 

 

Presença nas Festas do 

Concelho 

 

 

Divulgação das 

atividades de alguns 

parceiros/entidades da 

rede e do concelho. 

 

*Autarquias 

*Grupo de 

Voluntariado 

Comunitário de 

Carregal do Sal do 

Núcleo Regional 

do entro da Liga 

Portuguesa Contra 

o Cancro 

* Gabinete de 

Inserção 

Profissional  de 

Carregal do Sal 

julho 2013 a junho 

2014 

*Divulgar a 

atividades dos 

parceiros 

*N.º de visitantes 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes 

*Técnicos 

• Material de Apoio 

Comunidade em geral 
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Plano de Ação: 2013/2014 

Projeto: “ Interagir para incluir”  

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Avaliação da possibilidade 

de criação de uma Casa  

Abrigo  

 

 

 

*Estudo; 

*Avaliação e proposta  

*IPSS´s 

*Autarquias 

*Segurança Social 

*GNR 

*CPCJ 

 

julho de 2013 a 

junho 2014 

 

*Resposta rápida a 

situações de 

emergência 

 

* Nº de casos 

previamente 

identificados 

 

*Técnicos de várias 

entidades envolvidas 

 

 

 

Situações de emergência 

 

 

 

Viseu em Cadeira de 

Rodas 2014 

 

 

*Atividades lúdicas, 

recreativas e desportistas 

e outras; 

* jantar 

*Animação/convívio 

 

 

*Autarquia 

• Grupo de jovens 

do Grupo de 

Viseu da APCV 

 

 

Julho a dezembro 

de 2013  

*Sensibilizar a 

comunidade  

* Partilha e troca 

de experiências 

*Relacionamento 

interpessoal 

*Proporcionar 

outras atividades  

 

* Nº de 

participantes 

* Nº de Técnicos 

envolvidos 

* Nº de 

Associações 

presentes 

 

*Técnicos 

* Pessoas com 

deficiência 

* Espaço e material 

de apoio 

 

 

 

*Pessoas com deficiência 

Comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa 

com Deficiência 

 

 

*Espetáculo Musical 

*Elaboração de Cartaz  

* Divulgação  

*Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV; 

*Câmara 

Municipal de 

Carregal do Sal; 

Novembro a 

Dezembro de 

2013 

*Interação com a 

comunidade; 

*Sensibilização 

para o Dia 

Internacional da 

Pessoa c/ Deficiên. 

* Nº de jovens 

envolvidos; 

N.º de 

Colaboradores; 

N.º de  espetadores 

*Colaboradores e 

utentes da APCV – 

Pólo O. Conde; 

*Técnicos do C. 

Cultural de C. Sal 

*Material necessário 

 

 

 

* Comunidade em geral 

Preparação para a 

implementação da 

Comissão de Proteção de 

Idosos  

*Estudo; 

*Avaliação e proposta  

*Contacto com possíveis 

entidades responsáveis 

*IPSS´s 

*Autarquias 

*Segurança Social 

*GNR 

 

julho de 2013 a 

junho 2014 

*Promover os 

direitos dos idosos 

*Sinalização de 

situações de risco 

*Prevenir e intervir  

em situações de 

risco 

 

* Nº de casos 

identificados e 

sinalizados 

 

*Técnicos de várias 

entidades 

envolvidas; 

*Idosos 

*Material de apoio 

 

 

 

*Idosos 
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Interagir para incluir” 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

 

Dinamização  do Banco 

Local de Voluntariado 

*Divulgação; 

*Contacto com 

entidades; 

*Sessões de Informação 

*Entrevistas e seleção de 

voluntários 

*Ações de Formação 

para voluntários 

 

*Autarquias; 

*IPSS 

*Comissão 

Nacional para o 

Voluntariado 

*ADICES 

 

 

Julho de 2013 a 

Junho de 2014 

 

Aumentar o 

espirito de 

solidariedade e de 

entreajuda 

*Nº de pessoas 

inscritas; 

N.º de pessoas 

entrevistadas e 

selecionadas 

*N.º de voluntários 

com formação 

*Nº de instituições 

envolvidas 

*Psicóloga 

*Formadores 

* Voluntários 

*Entidades recetoras 

de voluntários 

*Material necessário 

*Comunidade em geral; 

* Candidatos  a voluntários 

 

 

IV Feira Social 

 

*Divulgação dos 

trabalhos realizados pelos 

jovens e Idosos das IPSS 

*Sessões de rua 

* IPSS 

*Autarquias  

 

Maio a Julho de 

2014 

*Envolver a 

comunidade 

*Partilha e troca de 

experiências 

**Nº de 

participantes 

* Nº de entidades 

envolvidas 

 

 

*  Outros materiais 

*Técnicos e 

auxiliares 

*Jovens da APCV 

 * Crianças e idosos das IPSS 

* Técnicos 

*Comunidade 

 

 

Continuação do 

levantamento dos doentes 

do foro mental 

 

*Contactos com Serviços 

de Saúde e outros 

 

* Autarquias 

* ACES Dão-

Lafões III 

* Segurança 

Social 

 

  

Junho 2013 a 

Junho 2014 

 

*Conhecimento do 

nº efetivo dos 

doentes do foro 

mental 

 

 

 

 

* Nº de doentes 

mentais 

identificados 

 

* Técnicos 

* Material de Apoio 

 

Doentes do foro Mental 
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Plano de Ação: 2013/2014 
 

Projeto: “Interagir para incluir” 

 
Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

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 

*Cooperativa 

Vários 

 

 

 

junho 2013 a 

junho 2014 

 

 

Proporcionar 

atividades lúdicas 

aos doentes do 

Foro Mental 

*Quebrar o 

isolamento e 

proporcionar o 

convívio 

Nº de doentes do 

foro mental no 

Concelho que irão 

beneficiar deste 

serviço se a 

candidatura for 

aprovada 

*Técnicos e outros 

materiais necessários 

Doentes do foro Mental 

 

Atualização do 

Diagnóstico Social do 

Concelho 

*Levantamento; 

*Reuniões com entidades 

parceiras; 

*Análise Swot; 

*Metodologia SPIRAL 

Núcleo executivo 

da Rede Social 

julho de 2013 a 

junho de 2014 

* Atualização do 

Diagnóstico Social 

de 2009 

 

*N.º de reuniões; 

*N.º de contactos 

com entidades 

 

Técnicos; 

Material necessário 

Comunidade em geral 

 

 

 

 

 

 

Continuação da 

Elaboração da Carta 

Social 

 

Reuniões de Trabalho 

com as  IPSS e outras 

entidades 

 

* Câmara 

Municipal 

* Segurança 

Social 

* IPSS e outras 

entidades; 

Grupo de 

Trabalho do 

Núcleo Executivo 

julho 2013 a junho 

2014 

*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 Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Para Melhor Viver” 

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Divulgação de Apoios e 

Programas Nacionais ao 

nível da Habitação 

 

* Elaboração de cartazes 

* Sessões de 

esclarecimento nas 

Autarquias 

* Colocação da 

informação no Portal da 

Autarquia  

*Apoio nas candidaturas 

 

 

*Autarquias 

*Serviços 

* Julho 2013 a 

Junho 2014 

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 

Inventariação do Parque 

Habitacional Degradado 

do Concelho 

 

 

Levantamento dos 

edifícios degradados 

 

 

Autarquias Julho 2013 a 

Junho 2014 

Sinalizar o parque 

habitacional 

degradado 

Nº de edifícios 

sinalizados e 

comunicados 

*Técnicos 

* Outros 

Comunidade 

Acompanhamento das 

famílias residentes na 

Habitação Social 

 

 

 

Visitas domiciliárias 

 

 

 

*Câmara 

Municipal, 

*Segurança 

Social 

Julho 2013 a 

Junho 2014 

Orientar as 

famílias em termos 

conservação e 

higiene das 

habitações 

 

* Nº de visitas 

realizadas 

* Técnicos 

*Outro material 

Residentes na habitação 

Social 
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Plano de Ação: 2013/2014 

 

Projeto: “Para Melhor Viver” 

 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Propor a eliminação das 

barreiras arquitetónicas 

dos edifícios e espaços 

públicos 

 

 

 

Sensibilização das 

entidades para a 

eliminação das barreiras 

e adequação de acordo 

com a legislação 

vigente 

 

 

 

* Autarquias  

* Serviços 

Públicos 

Julho 2013 a 

Junho 2014 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Ação 2013/2014 de Carregal do Sal 

 
31 

 

 

Avaliação      
 

 

Volvido mais um ano de vigência do Plano de Ação é pertinente que se efetue um balanço das ações/atividades previstas no último Plano de 

Ação 2012/2013. 

 

Ações e Atividades realizadas nos diferentes Eixos:  

 

Plano de Ação 2012/2013 

 

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

 

• O Serviço de Emprego de Tondela, através dos seus técnicos, realizou ações 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      

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

Contrato Emprego Inserção+; 

• Divulgação do Programa “Património Ativo”, dirigido às autarquias loca e Associações Culturais e Recreativas  

 • Divulgação sobre “Formação Modular, para colaboradores”- dirigida às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho. 

 • Programa “Estímulos 2013”  
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 •. No seguimento de subsequente aditamento à celebração de Contrato de Objetivos, entre o Centro de Emprego de Tondela e o Município de 

Carregal do Sal, o Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal mantém o seu funcionamento, nas instalações do edifício da Câmara 

Municipal. O GIP tem por objetivo apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção 

profissional ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita colaboração com o Serviço de Emprego de Tondela. 

         

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS pelo GIP de Carregal do Sal, no ano de 2012: 

 

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

de competências;  

 183 Sessões de apoio à procura de emprego; 

 71 Receções e registos de ofertas de emprego; 

 160 Apresentações de desempregados a ofertas de emprego; 

 56 Colocações de desempregados em ofertas de emprego; 

 115 Integrações em ações de formação em entidades externas ao IEFP, IP. 

 

CARACTERIZAÇÃO DE UTENTES 

 

 Desde a abertura do GIP de Carregal do Sal, em 2 de maio de 2012 até ao final do ano, foram atendidos 657 utentes, 265 homens e 392 

mulheres.  

 

 

Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal 

GIP Carregal do Sal 

Sexo Total 

Masculino Feminino 

 

Atendimento  

 

 

265 

 

392 

 

657 

 
Fonte- GIP de Carregal do Sal 
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• 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 Escola Básica nº 2 de Carregal do Sal, durante o ano letivo 2012/2013, teve dois grupos-turma no âmbito do programa PAQPIEF 

(Programa de Apoio e Qualificação da medida PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação), As Turmas PIEF, 2.º e 3.º ciclo, que 

tiveram o seu início em Setembro de 2012 terminaram as atividades letivas em junho de 2013, têm como finalidade a promoção da inclusão social 

de crianças e jovens mediante a criação de respostas integradas, designadamente socioeducativas e formativas de prevenção e combate ao 

abandono e insucesso escolar. Nesse sentido, existiu uma turma de iniciação do 3º ciclo (PIEF 1) e outra de continuidade de 3º ciclo (PIEF 2) que 

terminou este ano letivo e permite aos alunos a obtenção da certificação do 9º ano de escolaridade. 

A medida PIEF tem sido, para muitos destes jovens, um recurso para integrá-los no percurso escolar regular por forma a diminuir o 

absentismo e o consequente abandono escolar, proporcionando-lhes, por um lado, o cumprimento da escolaridade básica obrigatória e por outro um 

projeto de vida pensado, integrado num espaço de aprendizagem, com regras assente na aquisição de competências pessoais, sociais escolares e 

profissionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
            “Um dia da Vida Militar”                                        “Conhecer melhor a PSP”                                        “Os Adolescentes e a Sida” 
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Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais 

 

 

• Ação 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 2012/2013,não se realizou por constrangimentos vários, 

estando previsto que no ano letivo 2013/2014 irá ser realizada, com a colaboração do Gabinete de Informática do Município de Carregal 

do Sal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

 

 “Pouping” – Com o objetivo de promover a poupança no regresso às aulas e prevenir fatores de risco associados ao 

Bullying foi dinamizada sessão, com a duração de 01:30 hora com crianças, com idades compreendidas entre os 9 e os 11 

anos, oriundas de famílias beneficiárias do RSI; 

                                               

 

                                                                                                                                                      “Pouping”                         
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 “Cuidados humanos básicos – Higiene e Apresentação Pessoal” – formação dirigida a 15 formandos, beneficiários da prestação do 

Rendimento Sociasl de Inserção, tendo por objetivo aplicar os cuidados de higiene e apresentação pessoal e aplicar práticas de higiene 

                                                                                     

 

 

          “Cuidados humanos básicos – Higiene e Apresentação Pessoal” 

 

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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             No ano letivo 2012/2013, o Programa “Eu e os Outros” foi aplicado a duas turmas CEF Pastelaria e Eletricidade, pelas 

enfermeiras da UCC, Unidade de Cuidados à Comunidade, do Centro de Saúde de Carregal do Sal. 

 

• Semana “Diz não às Drogas”, iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em parceria com a Câmara Municipal, o 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Posto de Carregal do Sal da Guarda Nacional Republicana e com a UCC – Unidade de Cuidados à 

Comunidade, do Centro de Saúde de Carregal do Sal. 

           Nesta iniciativa foram executados e distribuídos laços simbólicos e panfletos informativos à população, nomeadamente através de 

uma operação STOP, dinamizada pelo Posto da GNR de Carregal do Sal, na feira municipal e no parque de estacionamento da Escola 

Básica nº 2 de Carregal do Sal e na Escola Básica Aristides Sousa Mendes de Cabanas de Viriato. 
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          • Exibição no Centro Cultural de Carregal do Sal, da Câmara Municipal de Carregal do Sal, de um filme/ matiné, “A Pele”, com a 

presença de alunos do 9.º ano, PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação) e CEF (Cursos de Educação e Formação) do 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal. Contou com a participação de um técnico da Associação “Novo Olhar”, de Leiria 

 

                                               

 
“Exibição do Filme – A Pele” 

 

                 • Palestra onde foram convidados pais e encarregados de educação do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, com a presença da 

Diretora do Centro de Respostas Integradas de Viseu, do Instituto da Droga e Toxicodependência, Dra. Catarina Durão, realizada no auditório do 

Centro Cultural de Carregal no Sal, no dia 31 de outubro de 2012. 
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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 2012, que se realizaram de 9 a 16 de julho, com a participação da Universidade 

Sénior de Carregal do Sal com o intuito de divulgar a universidade, as suas atividades e iniciativas. Paralelamente e no mesmo 

espaço/stand foi divulgado o Programa Rampa, programa que serve para melhorar acessibilidades físicas, arquitetónicas, sociais e 

psicológicas 
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                                                                                            Presença da Rede Social nas festas do concelho 2012 

 

• “Reconhecer que somos todos iguais… assumindo as nossas diferenças!” foi o lema escolhido para  o I Seminário do Plano Municipal para a 

Igualdade, que surgiu no âmbito de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano, 

Tipologia 7.2. – que inclui, entre outros, a realização de um diagnóstico para aferir da igualdade de género. 

Apresentado o logótipo vencedor, no seguimento de concurso, promovido pela Rede Social em parceria com o Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal 

                    

                        I Seminário “Reconhecer que somos iguais…assumindo as nossas diferenças!” 
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• Realizou-se, na tarde do dia 9 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal, o II Seminário integrado no plano de ação, no âmbito do Plano Municipal para a 

Igualdade. “Vida Familiar, Profissional e Pessoal: a importância da conciliação” foi mote do II Seminário do Plano Municipal para a Igualdade de 

Carregal do Sal 

 

                                                                   

 

II Seminário - “Vida Familiar, Profissional e Pessoal: a importância da conciliação” 

 

 

• No âmbito do seu Plano de Ação para 2013 e no que ao Plano Municipal para a Igualdade diz respeito, a Rede Social do Concelho de Carregal do 

Sal realizou, no dia 28 de junho o seu III Seminário, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A ação, com carácter informativo, de análise e de 

debate, serviu para a abordagem de uma das problemáticas em que tem sido constatado um maior volume de casos apresentados perante as 

respetivas entidades – a Violência Doméstica. 
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                                                            III Seminário “Violência Doméstica: Da Sinalização à Intervenção” 

 

• Aprovação pelo plenário do Conselho Local de Ação Social de Carregal do Sal de dois pareceres elaborados pelo Núcleo Executivo da 

Rede Social, referente a duas candidaturas à ADICES – Pacto Leader- SP3/PRODER, Medida 3.2- Melhoria da Qualidade de Vida, Ação 3.2.2 – 

Serviços Básicos para a População Rural, por parte do Centro Social Profª Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato e Fundação José Nunes 

Martins, de Oliveira do Conde 

 

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

Intervenção – Intervenção Precoce (Carregal do Sal), com o objectivo de proporcionar o acesso a material didático-pedagógico bem como 

promover novas aquisições e competências a crianças dos 0-6 anos, acompanhadas pela Equipa.  

    O material angariado, depois de selecionado, foi inventariado e disponibilizado às famílias das crianças intervencionadas pela equipa. 
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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  
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• A Coordenadora Técnica do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, Elisa Borges, esteve, no dia 21 de fevereiro de 2013, 

em Carregal do Sal onde participou numa ação de sensibilização sobre o Voluntariado. E tudo a propósito do Banco Local de Voluntariado do 

Concelho de Carregal do Sal cujo processo de implementação está já em andamento. 

Falou no enquadramento legal destes novos mecanismos e dos seus objetivos para afirmar que doravante existem regras que definem quem 

pode ser voluntário, quais as entidades promotoras do Voluntariado e a que princípio obedece. 

             A seleção dos voluntários – tarefa que está a cargo da ADICES – e só depois de competente formação é que essas pessoas poderão 

começar a exercer as suas tarefas de voluntários. 
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• De 9 a 16 de agosto de 2012, 8 crianças provenientes de famílias sinalizadas pela CPCJ e NLI do concelho de Carregal do Sal, estiveram 

integrados na Colónia de Férias para Infantis e Juvenis na Praia da Torreira, acompanhadas por monitores. 

 

• Férias Desportivas - O Setor do Desporto do Município de Carregal do Sal em parceria com a ADEF – Associação de Desporto de 

Educação Física de Carregal do Sal, numa perspetiva de ação formativa, cultural e ambiental, através do desporto e do lazer, promoveu mais uma 

vez Férias Desportivas com inicio a 17 de junho até 2 de agosto, para crianças e jovens dos 6 aos 17 anos . 

           Paralelamente entre 1 a 31 de julho de 2013 irão ser dinamizadas atividades para Seniores, terças e sextas-feiras, durante a manhã. 

 

 

• 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 livros, material de desgaste 

(cadernos, lápis) e material de desporto – Entregue, à semelhança do ano letivo transato, material e livros no início do ano letivo 2012/2013, no 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.                                                                                                                     

http://www.carregal-digital.pt/image.php/ccdce3b5caec07c7.jpg?image=data/images/ccdce3b5caec07c7.jpg&width=600
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• Iniciada a elaboração da Carta Social (documento que contém as Respostas Sociais existentes e necessárias no concelho). 

 

         • Utentes das Cáritas Paroquiais de Beijós, Parada e Oliveira do Conde, do Centro Social Professora Elisa Barros da Silva de Cabanas de 

Viriato, da Fundação Comendador José Nunes Martins de Oliveira do Conde e da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, , acompanhados 

por auxiliares e técnicos das respetivas Instituições participaram no convívio anual de idosos, realizado no dia 22 de Outubro de 2012. A iniciativa 

juntou 150 idosos, que usufruem dos cuidados prestados por aquelas IPSS, nas instalações da sede da Associação Cultural e Desportiva de Beijós. 

A animação esteve a cargo dos utentes da Cáritas de Beijós, da Fundação Comendador José Nunes Martins e Cáritas de Oliveira do Conde, 

do Centro Social Professora Elisa de Barros Silva de Cabanas de Viriato e da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal. O Convívio de Idosos 

fechou com chave de ouro com a participação/atuação do grupo de jovens “Onda Viva”, com a apresentação de alguns números de dança moderna.  
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Almoço/Convívio dos Idosos 2012 

Beijós       
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Almoço/Convívio dos Idosos 2012 

                                                                                                                                      Beijós 

 

 

 • III Feira Social de Carregal do Sal – 12 de julho de 2013, com a participação das IPSS do concelho e da Universidade Sénior de Carregal 

do Sal. A iniciativa decorreu no parque 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 atividades 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; 

- Cáritas Paroquial de Beijós; 

- Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde; 
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- Cáritas Paroquial de Parada; 

- 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 (crianças do Jardim de Infância). 

 

 

 
                             

             

 • Promovido pelo Grupo de Jovens do Núcleo Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, o Concelho de Carregal do Sal 

recebeu, mais uma vez, no dia 5 de julho, os cerca de 60 utentes de Associações congéneres no evento “Viseu em Cadeira de Rodas 2012”. As 

várias Delegações, visitaram o Museu Municipal, tendo posteriormente passado pelas Piscinas Municipais antes de serem recebidos na sede do 

Agrupamento de Escolas onde jantaram e foram brindados com a atuação do Rancho “Cravos e Rosas”, de Vila Meã. Foi distribuída, pelos 

representantes da Câmara Municipal de Carregal do Sal, uma lembrança a cada um dos participantes e às respetivas Associações. 
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                                                                                            “ Viseu em cadeira de rodas” – 2012 
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                                                                                                              “Viseu em cadeira de rodas” – 2012 

       

    • Organizada pela Câmara Municipal, através da Rede Social, realizou-se no dia 10 de dezembro, uma Tarde Interativa que envolveu a participação das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho. 

       Contou com a participação do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal (que brindou os participantes com a interpretação e 4 temas musicais, 

interpretados em voz e acompanhados à viola, a cargo de Mariana Cortez, Beatriz Rito (alunas) e do professor de educação musical, José 

Eduardo),do Pólo de Oliveira do Conde da Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, da Cáritas Paroquial de Beijós, da Cáritas Paroquial de Oliveira 

do Conde e Fundação José Nunes Martins, do Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato e da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do 

Sal, a iniciativa ficou marcada pela animação e convívio proporcionados aos utentes das várias valências das IPSS. 

         Os técnicos das IPSS garantiram o final da Tarde Interativa. Vestidos a rigor com a época do Natal, surpreenderam o público com o ritmo enérgico com 

que dançaram um tema comercial da atualidade arrancando calorosos aplausos a toda a plateia. 

         A Tarde Interativa terminou com a distribuição de um lanche a todos os participantes, ofertado pela Câmara Municipal. 
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“Tarde Interativa” – 2012”  
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             • O Município de Carregal do Sal, através da Rede Social, assinalou, no dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.   

A efeméride foi comemorada com o visionamento do filme de desenhos animados “os Marretas”, exibido durante a tarde, no auditório do 

Centro Cultural de Carregal do Sal. 

29 Jovens da Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – Pólo de Oliveira do Conde, acompanhados por 6 colaboradores, assistiram ao 

filme que, no entender dos mesmos, primou pela diversão. 

            O convívio dos utentes da APCV – Pólo local, terminou com um lanche oferecido pela Câmara Municipal. 

       

     

 

 

“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” – 2012                                                  
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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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Conclusão 

 
 

 

 

Nos últimos anos, tem-se constatado 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, pelo que as ações planeadas poderão sofrer, ao longo do espaço temporal, algumas alterações de 

acordo com as mudanças que o concelho vai sofrendo em termos demográficos, sociais e económicos 

Temos consciência que a grande maioria das entidades atravessam uma fase “menos boa” que é, em boa verdade, transversal a todas as intuições 

do País que trabalham e têm responsabilidades sociais. No caso particular do concelho de Carregal do Sal as ações e as respetivas atividades 

previstas no Plano de Ação 2013 - 2014 só poderão ser concretizadas com a participação de todos e a colaboração das várias entidades com 

responsabilidade no concelho, sabendo-se que as parcerias na Rede Social têm sido de primordial importância, tanto mais que uma parceria 

estratégica alargada é a única forma de levar a cabo um processo de desenvolvimento social. 
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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 

- Serviço 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 

         - 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 

- Universidade Sénior de Carregal do Sal 

- Centro Alimentar Contra a Pobreza de Carregal do Sal da Associação “Mãos Unidas – Padre Damião” 

- Vários – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 
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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 

 

 

 

 

 


