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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 
Introdução 
 
 

 

 

Por Plano de Desenvolvimento Social entende-se a “definição de um plano estratégico para 3/5 anos no qual se definem as estratégias de 

intervenção, bem como os objetivos a alcançar. É um instrumento de definição conjunta e contratualizada de objetivos prioritários, servindo de 

enquadramento às intervenções para a promoção do desenvolvimento social local. O Plano de Desenvolvimento Social enuncia uma estratégia 

para atingir uma situação social desejável, mas realista, nos territórios sobre os quais incide.”1 

Conforme foi referido no último Diagnóstico Social, a realidade social e económica quer do País e no caso particular do nosso concelho sofreu 

alterações daí que tenha ficado definido, que o espaço temporal para este Plano de Desenvolvimento Social seja de 3 ano uma vez que de outras 

problemáticas possam emergir e outras possam ficar acentuadas. 

Para a elaboração do presente Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação adotou-se uma metodologia participativa e dinâmica, 

através da organização de grupos de trabalho, onde estiveram envolvidas várias entidades de diferentes áreas, cujo contributo foi essencial.  

Com base nos resultados obtidos, destas reuniões, foram construídas grelhas, à semelhança dos anos anteriores. 

O Plano de Ação foi baseado nos objetivos e prioridades definidas no Plano de Desenvolvimento Social.  

Pretendeu-se, ao definirmos as entidades responsáveis pelas diferentes ações/atividades consciencializá-las e responsabilizá-las, pela execução 

das mesmas. É fundamental implicar as parcerias em todo o trabalho da Rede Social. 

 

 

1 
Guião Prático para a Implementação da Rede Social (2004); Edição Instituto da Segurança Social, Lisboa. 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

No Diagnóstico Social do Concelho foram identificadas as principais problemáticas e problemas que afetam a população, assim como os 

principais recursos disponíveis para posterior intervenção. Para cada uma das problemáticas identificadas, foi elaborada uma Análise SWOT 2. 

Com base nos resultados obtidos no Diagnóstico foram formulados os seguintes Eixos que, aliás, se mantiveram, desde o último PDS: 

 

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 comportamentos de risco 

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

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

 

No Plano de Desenvolvimento Social deverão constar os seguintes elementos: 

Eixos de Desenvolvimento – Estes são definidos com base nas problemáticas identificadas, podendo a designação coincidir com estas ou 

serem reformuladas numa perspetiva do desenvolvimento desejado para o Concelho. 

Objetivo Estratégico – Objetivo de nível superior, devidamente enquadrado num determinado eixo de desenvolvimento definido, para o 

qual a nossa intervenção contribui mas por si só não consegue garantir. Trata-se de descrever a situação futura após a solução dos problemas. Ao 

atingir os objetivos dos projetos que vierem a ser implementados (inscritos em Plano de Ação) contribui-se de forma determinante para 

alcançar o objetivo estratégico. 

 

2 A análise S.W.O.T. “ é uma técnica que tem sido muito utilizada em planeamento para o conhecimento do “ambiente” em que se vai planear (uma empresa, uma parceria, uma instituição, um concelho, etc.). As 
Forças e Fraquezas correspondem aos pontos positivos e negativos, referem-se à situação presente e à realidade interna do concelho, as Oportunidades e Ameaças são normalmente tendências e são geralmente 
exteriores à realidade do concelho.” (Plano de Desenvolvimento Social, Programa Rede Social) 

 
 



                                            

6 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

Estratégia – Apresentação descritiva do caminho a seguir para alcançar o objetivo estratégico, tendo em linha de conta os caminhos 

possíveis para o conseguir (Formas de atingir o objetivo). Deve ser feita uma opção clara e partilhada por todos os parceiros quanto à definição 

da estratégia para atingir os objetivos definidos. 

 
Objetivos Específicos – Objetivos que devem ser alcançados com a intervenção e que contribuem para atingir um objetivo estratégico, 

ainda que possam não ser suficientes para tal. Não deve ser definido um conjunto demasiado vasto de objetivos específicos, de forma a que 

sejam realistas e exequíveis, sem deixar de constituir um desafio. Os objetivos definidos devem traduzir as prioridades identificadas na fase de 

diagnóstico, sendo estas que condicionam o planeamento operacional consubstanciado no Plano de Ação. 

 

A diferença entre objetivos estratégicos e objetivos específicos prende-se com a dimensão dos mesmos. Um objetivo específico 

contribui para a concretização de um estratégico, mas este tem sempre uma abrangência mais lata que o anterior, sendo que a intervenção garante 

o cumprimento do primeiro e contribui para alcançar o segundo. 

 

Critérios para a definição de objetivos - Os objetivos, tanto estratégicos como específicos, devem ser: 

• Claros e precisos 

• Inequívocos 

• Datados no tempo 

• Mensuráveis (sejam eles quantitativos ou qualitativos) 

• Formulados enquanto desafio (apesar de concretos e exequíveis) 

• Adequados à realidade 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 
 
O Plano de Ação é a componente do Plano de Desenvolvimento Social que define as ações, atividades e projetos a desenvolver para 

concretizar os objetivos e estratégias delineadas pelo Plano de Desenvolvimento Social, incidindo sobre os Eixos de Intervenção Prioritária 

definidos no PDS. É elaborado anualmente e permite ainda definir, entidade/s responsável, cronograma, resultados, indicadores, recursos 

humanos e materiais e o público-alvo, permitindo tornar mais claro o tipo de participação de cada um dos parceiros. 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

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 ações de beneficiação e 

melhoria do parque habitacional  

•ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

•Agrupamento de Carregal do Sal 

•Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Federação das Associações de Pais e Encarregados 

de Educação 

•Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários de Ccab. De Viriato e C. do Sal 

• Serviço de Emprego de Tondela 

• UCC Aristides de Sousa Mendes 

• CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Carregal do Sal 

• Delegação de Olv. Do Conde da Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do 

Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ -Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• CRTT 

• Segurança Social 

*Universidade Sénior de Carregal do Sal 

*Associação “Mãos Unidas – Padre Damião 

*VÀRIOS 

*ADRA 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

• CRI- Centro de Respostas Integradas de Viseu  

Agrupamento de Carregal do Sal 

•Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

•Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ccab. De 

Viriato e C. do Sal 

• Serviço de Emprego de Tondela 

• UCC Aristides de Sousa Mendes 

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

Sal 

• Delegação de Olv. Do Conde da Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 

• Segurança Social 

• CRTT 

• Segurança Social 

*Universidade Sénior de Carregal do Sal 

*Associação “Mãos Unidas – Padre Damião 

*VÀRIOS 

*ADRA 

• ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

Agrupamento de Carregal do Sal 

•Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Federação das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação 

•Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

de Ccab. De Viriato e C. do Sal 

• Serviço de Emprego de Tondela 

• UCC Aristides de Sousa Mendes 

• CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Carregal do Sal 

• Delegação de Olv. Do Conde da Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal do 

Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 
• Segurança Social 

• CRTT 

• Segurança Social 

*Universidade Sénior de Carregal do Sal 

*Associação “Mãos Unidas – Padre Damião 

*VÀRIOS 
*ADRA 

Agrupamento de Carregal do Sal 

•Associação de Estudantes 

• Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 

• Federação das Associações de Pais e Encarregados 

de Educação 

•Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários de Ccab. De Viriato e C. do Sal 

• Serviço de Emprego de Tondela 

• UCC Aristides de Sousa Mendes 

• CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Carregal do Sal 

• Delegação de Olv. Do Conde da Cruz Vermelha 

• GNR - Guarda Nacional Republicana de Carregal 

do Sal 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Juntas de Freguesia/Câmara Municipal 

• NLI – Núcleo Local de Inserção de Carregal do Sal 

• Paróquia de Cabanas de Viriato 
• Segurança Social 

• CRTT 

• Segurança Social 

*Universidade Sénior de Carregal do Sal 

*Associação “Mãos Unidas – Padre Damião 

*VÀRIOS 
*ADRA 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 

 

 

 
Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 
 

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

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, aumentar o 

emprego e a formação escolar e 

profissional  

 

 

•Até julho de 2019 promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação 

 

• Até julho de 2019, aumentar em 

10% a formação escolar e 

profissional  

 

 

•Até julho de 2019 promover a 

inclusão social ativa dos 

grupos vulneráveis através de 

Contratos Emprego-Inserção. 

(Abranger 100 beneficiários de 

prestações de desemprego e 80 

beneficiários de RSI) 

• Encaminhamento para o Programa 

Novas Oportunidades e cursos EFA 

 • Promoção de ações de formação  

 

 

•Encaminhamento de grupos 

vulneráveis para a integração em 

mercado de emprego e em 

programas  

 

 

• Empresas 

• ADICES; 

•Centro de Emprego Dão Lafões 

Agrupamento de Escolas de C. S. 

 

• Empresas; 

•GIP de Carregal do Sal 

•NLI de Carregal do Sal 

• Segurança Social: 

•IEFP; 

• Agrupamento de Escolas 

• ADICES 

• Centro de Emprego 

• Autarquias 

•GIP de Carregal do Sal 

• Associação de Pais 

• Associações de Estudantes 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 

 

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

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

• Até julho de 2019, promover o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiências à formação profissional 

e ao emprego 

 

• Até junho de 2019, divulgar e 

sensibilizar 10% das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência e para os 

benefícios concedidos na integração 

de pessoas com deficiência 

 

• Promoção da autonomia dos 

deficientes e apoio das suas 

famílias 

• Sinalização dos deficientes mais 

graves do Concelho e sem 

retaguarda familiar  

• Sensibilização das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência 

• Vários  

• ACAPO 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira 

do Conde 

• Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

• Até julho de 2019, promover o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiências à formação profissional 

e ao emprego 

• Até junho de 2019, divulgar e 

sensibilizar 10% das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência e para os 

benefícios concedidos na integração 

de pessoas com deficiência 

• Promoção da autonomia dos 

deficientes e apoio das suas 

famílias 

• Sinalização dos deficientes mais 

graves do Concelho e sem 

retaguarda familiar  

• Sensibilização das 

Empresas/Instituições do Concelho 

para a integração profissional das 

pessoas com deficiência 

• Vários  

• ACAPO 

•IEFP 

•GIP de Carregal do Sal 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira 

do Conde 

• Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

•IEFP 

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

Plano de Ação 2016/2017 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 
 

 

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

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, diminuir em 

5% o abandono, insucesso e o 

absentismo  

 

 

• Até julho de 2019, diminuir em 

5% o abandono, insucesso e o 

absentismo  

 

• Sensibilização dos jovens com 

dificuldades de aprendizagem/ 

risco de abandono para 

frequentarem cursos profissionais  

 • Realização de atividades que 

motivem os jovens e lhe 

despertem o interesse pela escola  

• Melhoria da articulação entre o 

sistema de ensino, da formação e 

do emprego através da criação de 

cursos profissionais, feiras de 

emprego, etc.       

• Empresas 

• Psicóloga de Orientação Profissional 

(Escola Secundária) 

• Conselheira de Orientação (Centro de  

• Currículos alternativos 

• Medidas do Decreto-Lei 3/2008 

• Conselho Municipal de Educação 

• EFA – Cursos de Educação e Formação 

de Adultos 

• CEF – Cursos de Educação e Formação 

• Carta Educativa 

 

• Segurança Social: 

•IEFP; 

• Agrupamento de 

Escolas 

• ADICES 

• Centro de Emprego 

• Autarquias 

•GIP de Carregal do Sal 

• Associação de Pais 

• Associações de 

Estudantes 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, acompanhar 20  

% das famílias sinalizadas   

 

 

 

 

 

 

•Até julho de 2019 promover e 

combater a pobreza e a inclusão 

social em 20% de famílias 

sinalizadas 

• Até julho de 2019, envolver estas 

famílias em dinâmicas que 

promovam competências pessoais, 

sociais e parentais; 

• Até julho de 2019, incutir hábitos 

de higiene, alimentação, segurança, 

gestão doméstica e financeira a 

estas famílias; 

• Sinalização das famílias 

desestruturadas/disfuncionais; 

• Promoção de ações de formação 

sobre competências pessoais, 

sociais e parentais, com vista, 

nomeadamente, a uma 

parentalidade positiva 

 

                                                                                                                             

 

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal; 

• NLI – Núcleo Local de Inserção 

(Rendimento Social de Inserção); 

• Intervenção Precoce; 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia; 

• Segurança Social; 

• Associações de Pais; 

• Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Carregal do Sal; 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas; 

• Guarda Nacional Republicana; 

•Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal; 

• Associações de Estudantes; 

Bombeiros 

Cruz vermelha 

NLI 

•Até julho de 2019 promover a 

conciliação da vida profissional e 

familiar 

•Até julho de 2019 promover ações 

de sensibilização com o intuito de 

promover a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional 

 

•Promover ações de 

formação/sensibilização com o 

intuito de promover a conciliação 

da vida pessoal, familiar e 

profissional 

•CIG-Comissão de Igualdade de 

Género; 

•Empresas 

•Diagnóstico e Plano Municipal 

para a Igualdade de Género 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia; 

• Segurança Social; 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 

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

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, contribuir para 

o desenvolvimento de 

comportamentos saudáveis 

• Até julho de 2019, promover 

ações de informação/sensibilização 

junto dos estabelecimentos 

escolares e outros, com o intuito de 

diminuir/prevenir o início precoce 

de consumos e outros 

comportamentos de risco 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensibilização das empresas e 

Instituições para a prevenção do 

consumo de substâncias psicoativas 

e álcool 

• Realização de sessões de 

Informação/Formação sobre o 

consumo de substâncias psicoativas 

e comportamentos de risco 

•Encaminhamento de consumidores 

de substâncias psicoativas para 

entidades especializadas 

•Ações de sensibilização e de 

informação – Internet Segura 

                                                                                                                             

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

• PRI – Núcleo Territorial 

(Programa de Respostas Integradas) 

• Equipa de tratamento e 

Reinserção 

Gabinete Click 

• Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência 

• Programa Vida-Emprego 

• Equipa de Prevenção e Redução 

de Riscos; 

• Núcleo de Programas Especiais da 

GNR 

*UCC Aristides Sousa Mendes 

*Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal 

 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

• Segurança Social 

• Associações de Pais 

• Centro de Saúde de Carregal do 

Sal 

• Associações Culturais, Sociais, 

Desportivas e Recreativas 

• Guarda Nacional Republicana 

• AECS 

• Associações de Estudantes 

• CRI-IDT (Centro de Respostas 

Integradas de Viseu - Instituto da 

Droga e da Toxicodependência)  

• Clínica de Recuperação e 

Tratamento da Toxicodependência 

(CRTT) 

*CPCJ 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 

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

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação, nas 

áreas da infância, juventude, 3ª 

idade, deficiência e na saúde 

mental 

  

• Até julho de 2019, proporcionar e 

promover a inclusão social e 

combater a pobreza e a 

discriminação 

 

 

• Até julho de 2019, proporcionar 

respostas adequadas na infância, 

juventude, terceira idade, 

deficiência e saúde mental 

 

 

 

• Promover serviços, respostas e 

ações a grupos nas áreas da 

infância, juventude, 3ª idade, 

deficiência e na saúde mental 

•Criar e dinamizar uma Rede de 

Cuidadores de Proximidade 

•Diversificar os serviços e as 

respostas de proximidade a prestar 

no apoio à infância, juventude, 

terceira idade, deficiência e  

à saúde mental, nomeadamente 

Centros de noite, resposta para 

acolhimento/unidade sócio 

ocupacional na área da saúde 

mental/prevenção e tratamento 

para demências 

•IPSS; 

•Segurança Social 

•Autarquias 

•Entidades do CLAS 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

•IPSS 

• Paróquias 

• Centro de Emprego 

 • Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

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

Plano de Ação 2016/2017 

 
Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 

 

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

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

• Até julho de 2019, fazer o 

levantamento dos doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• Até julho de 2019, referenciar/ 

acompanhar os doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• Sinalização dos doentes do foro 

mental e pessoas portadoras de 

incapacidades 

• IPSS  

• Centro Hospital Tondela-Viseu, 

EP 

•Autarquias 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

•UCC Aristides Sousa Mendes – 

Carregal do Sal 

 

• Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Carregal do Sal 

•UCC Aristides Sousa Mendes – 

Carregal do Sal 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 

• Até julho de 2019, promover a 

ocupação dos tempos livres a 10 

jovens 

 

• Até julho de 2019, proporcionar a 

10 jovens atividades nas férias 

escolares 

 

• Ocupação dos tempos livres dos 

jovens 

 

 

• CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 

•NLI- Núcleo Local de Inserção 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal 

•IPDJ 

• Até julho de 2019, dinamizar um 

Voluntariado ativo 

• Até julho de 2019 consolidar o 

voluntariado como atividade 

inerente ao exercício de uma 

cidadania ativa e solidária. 

 

• Dinamizar ações de formação 

destinada a cuidadores informais e 

voluntários 

 

•Criar e dinamizar uma Rede de 

Voluntariado 

• Câmara Municipal 

• Segurança Social 

• ADICES 

•IPDJ 

 

• Segurança Social 

• Câmara Municipal/Juntas de 

Freguesia 

•IPSS 

•ADICES 

•IPDJ 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 
 
Plano de Desenvolvimento Social 2016/2017 
 
 
 

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

 

 

Objetivo Estratégico/Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Estratégia 

 

Recursos 

 

Parcerias 

 

• Até julho de 2019, divulgar os 

Programas Nacionais a nível da 

habitação 

• Até julho de 2019, aumentar a 

informação sobre Programas 

Nacionais na área da habitação 

• Divulgação de Apoios e 

Programas Habitacionais Nacionais 

• IHRU – Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana 

• Autarquias 

• Segurança Social 

 

 

• Até julho de 2019, promover a 

inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação 

 

• Até julho de 2019, facilitar o 

acesso de pessoas portadoras de 

deficiência a edifícios públicos 

 

• Fazer o levantamento das 

barreiras arquitetónicas dos 

edifícios públicos 

• Promoção/realização de 

campanhas de sensibilização com o 

objetivo de melhorar as 

acessibilidades/barreiras 

arquitetónicas em edifícios públicos 

 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

 

• Autarquias 

• Segurança Social 

• Centro de Emprego 

• APCV - Pólo de Oliveira do 

Conde 

• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

       Plano de Ação: 2016/2017 
       Projeto: “                                                                                            ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Criação da Rede Local 

Garantia Jovem     

*Formação para 

parceiros 

*Mobilizar, sinalizar e 

orientar os jovens 

*Encaminhamento para 

medidas de emprego e 

qualificação 

 

 

IEFP julho 2016 a junho 

2017 

*Divulgação da 

rede pelosparceiros 

*Aumentar a 

qualificação dos 

jovens  

*Facilitar a 

transição para o 

mercado de trabalh 

*Reduzir o 

desemprego jovem 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº de 

encaminhamentos 

 

*Técnicos do IEFP 

*Parceiros CLAS 

*Jovens NEET 

(dos 15 aos 29 anos 

de idade) 

Centros Qualifica *Mobilizar, sinalizar e 

orientar os adultos 

*Encaminhar para 

medidas de qualificação 

(EFA, RVCC) 

 

*Entidades 

externas 

*Agrupamento de 

Escolas 

julho 2016 a junho 

2017 

*Reforçar a 

articulação de 

respostas de 

educação e 

formação 

*Consolidar, 

reforçar e alargar a 

rede qualifica 

*Melhorar o acesso 

a inf. e orientação 

para respostas 

*Favorecer 

percursos 

formativos 

personalizados  

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº de 

encaminhamentos 

*Nº certificados 

*Técnicos das 

entidades candidatas 

*Jovens e adultos 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

         Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                            ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Formação Vida Ativa 

(formação modular) 

 

 

Constituição de grupos 

para a formação 

 

 

 

 

*IEFP 

*Centro de 

Formação 

julho 2016 a junho 

2017 

*Potenciar o 

regresso rápido e 

sustentado de 

desempregados ao 

mercado de 

trabalho  

*Rápida integração 

em ações de 

formação de curta 

duração 

 

Nº de inscritos 

Nº de sinalizações 

Nº de 

encaminhamentos 

Nº certificados 

Técnicos do IEFP Jovens e adultos 

Formação EFA de nível 

Secundário  

Mobilizar, sinalizar e 

orientar os adultos 

Encaminhamento para 

formação e qualificação, 

EFA secundária 

*Agrupamento de 

Escolas de 

Carregal do Sal 

julho 2016 a junho 

2017 

*Dotar os 

jovens/adultos de 

qualificação 

secundária 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº 

encaminhamentos 

*Nº certificados 

*Nº turmas 

*Docentes e não 

docentes do 

Agrupamento de 

Escolas de Carregal 

do Sal 

*Alunos e 

*Encarregados de 

Educação 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

        Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                            ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) do 

Concelho de Carregal do 

Sal 

 

 

 

 

*Elaboração de 

candidatura; 

* Reunião de 

preparação/elaboração; 

* Submissão da 

candidatura ao IEFP 

*Divulgação através dos 

meios de comunicação 

social, juntas de freguesia 

e outras entidades 

 *Distribuição de 

material informativo; 

 

* Autarquia 

* IEFP/Serviço de 

Emprego de 

Tondela 

*GIP 

julho 2016 a junho 

2017 

* Informar e 

orientar os 

munícipes, jovens 

e adultos 

desempregados; 

* Apoiar à procura 

ativa de emprego; 

* Acompanhar os 

desempregados em 

fase de inserção ou 

reinserção 

profissional; 

* Captação de 

ofertas junto de 

entidades 

empregadoras 

* N.º de 

desempregados; 

* N.º de munícipes 

à procura de novo 

emprego; 

* N.º munícipes à 

procura de 1.º 

emprego; 

* N.º de 

desempregados a 

acompanhar 

*Animadora 

* Espaço 

físico/gabinete 

* Material 

necessário 

* Desempregados à 

procura de 1º e novo 

emprego 

* Desempregados de 

longa duração 

* Entidades 

Empresariais e outras 

entidades/instituições 

Formação EFA de nível 

Secundário  

Mobilizar, sinalizar e 

orientar os adultos 

Encaminhamento para 

formação e qualificação 

EFA secundário 

*Agrupamento de 

Escolas de 

Carregal do Sal 

julho 2016 a junho 

2017 

*Dotar os 

jovens/adultos de 

qualificação 

secundária 

*Nº de inscritos 

*Nº de 

sinalizações 

*Nº 

encaminhamentos 

*Nº certificados 

*Nº turmas 

*Docentes e não 

docentes do 

Agrupamento de 

Escolas de Carregal 

do Sal 

*Alunos e 

*Encarregados de 

Educação 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

       Plano de Ação: 2016/2017 

       Projeto: “                                                                                                                ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Feira de Orientação 

Profissional 

 

 

*Dinamização 

*Informação 

*Sensibilização 

 

 

 

 

*Agrupamento de 

Escolas 

*IEFP 

*Autarquias 

*Associação de 

estudantes 

*Associação de 

Pais 

*CPCJ 

*AIRV 

abril a junho de 

2017 

*Jovens/adultos 

com mais 

informação e 

conscientes das 

oportunidades 

disponíveis 

*Nº de 

participantes 

*Nº de iniciativas 

*Técnicos do IEFP e 

das entidades 

envolvidas/parceiras 

*Alunos, 

*Pais. e encarregados 

de educação 

*Comunidade em 

geral 

Ações de sensibilização 

para medidas na área da 

deficiência e/ou 

incapacidade 

*Dinamização 

*Informação 

*Sensibilização 

*Autarquias 

*GIP 

*IEFP 

julho 2016 a junho 

2017 

*Informar para a 

inclusão 

*N de participantes 

*Nº de ações 

Técnicos do IEFP e 

das entidades 

envolvidas/parceiras 

*Jovens e adultos com 

deficiência e/ou 

incapacidade 

*Entidades/instituiçõe

s 

Mobilização de apoios 

financeiros para a 

dinamização do território 

DLBC/LEADER – 

ADICES PACTO 2020  

*Dinamização 

*Informação 

*Sensibilização 

 

 

*ADICES julho 2016 a junho 

2017 

*Informar para a 

obtenção de 

candidaturas com 

vista ao 

desenvolvimento 

da economia local 

*Divulgação de 

programas e apoios 

existentes  

*Nº de 

participantes 

*Nº de ações 

*Técnicos do IEFP e 

das entidades 

envolvidas/parceiras 

*Jovens e adultos com 

deficiência e/ou 

incapacidade 

*Entidades e 

instituições 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 

       Plano de Ação: 2016/2017 

       Projeto: “                                                                                                                ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

Portugal 2020 

 

 

 

*Discussão e preparação 

de candidaturas ao 

Portugal 2020 

 

 

 

*ADICES,  

*CIM e outras 

entidades 

*Rede Social 

  

 

De julho de 2016 

a junho de 2017 

*Definir projetos e 

submissão de 

candidaturas na Área 

da Inclusão Social e 

Emprego e outos 

*Participação dos 

parceiros 

*Candidaturas 

apresentadas 

*Material adequado; 

*Formulários de 

candidatura e outros 

documentos 

 

 

*Parceiros da 

Rede Social 

 *Comunidade 

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 2015 

a dezembro de 

2015 

*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 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 

         Plano de Ação: 2016/2017 

         Projeto: “                                                                                                   “ 

 

Eixo 2 – Fomentar as competências pessoais, sociais e parentais 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Escola de Pais – Curso de 

preparação para a 

parentalidade 

Sessões de 

esclarecimento sobre a 

grávida e o recém 

nascido e preparação 

profilática do parto 

Centro de Saúde 

de Carregal do Sal 

julho 1016 a junho 

2017 

Munir as grávidas 

de conhecimentos 

e técnicas para uma 

parentalidade 

responsável 

Nº de grávidas a 

frequentar o curso 

Nº de sessões 

frequentadas 

 

Técnicos de Saúde *Grávidas 

 *pais  

*Avós 

Miúdos Incríveis 

 

Sessões de Educação 

Parental – Módulos de 10 

sessões 

Município 

AECS 

julho 1016 a junho 

2017 

Capacitar os pais 

para uma 

parentalidade 

positiva 

Nº de pais 

Nº de módulos 

Psicólogos 

Pais 

*Pais 

       

Conciliação da vida 

profissional, pessoal e 

familiar 

*Ações de sensibilização 

*Elaboração de 

candidaturas ao Portugal 

2020 

 

 

*Município 

*ADICES 

*C. Saúde de 

Carregal do 

Sal/UCC Aristides 

Sousa Mendes 

julho 2016 a junho 

2017 

*Famílias 

mais/melhor 

estruturadas 

*Aquisição de 

informação 

pertinente na área 

da igualdade de 

género 

*Nº de 

candidaturas 

*Nº de pessoas 

abrangidas 

*Nº de ações 

*Técnicos  

*Comunidade em 

geral 

*Entidades/empresas 

do meio 

Comunidade em 

geral 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

          

 
          Plano de Ação: 2016/2017 

         Projeto: “                                                                                                   “ 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Prevenção da violência 

doméstica / violência no 

namoro 

 

 

*Sessões de informação e 

de sensibilização 

*Realização de concurso 

de curtas-metragens 

alusivas à temática 

 

 *CPCJ 

*UCC – C Sal 

 *Agrupa. de 

Escolas de C. Sal 

*GNR – Núcleo 

de Programas 

Especiais 

*Município 

julho 2016 a junho 

2017 

*Alertar e 

consciencializar os 

jovens para direitos 

e deveres de 

cidadania 

*Nº de ações 

*Nº de jovens 

participantes 

*Nº de entidades 

envolvidas 

*Elementos da GNR 

*Técnicos de Saúde 

*Psicólogos 

*Outros técnicos 

*Comunidade em 

geral 

 

Comunidade em 

geral 

 

“Burlas e Furtos… como 

evitar” 

*Sessão de informação; 

*Contactos com as 

entidades envolvidas e 

destinatários; 

*Divulgação  

*CMPI 

*Rede Social; 

*Núcleo de 

Programa 

Especiais de 

GNR; 

julho 2016 a junho 

2017 

* Alertar e prevenir 

para possíveis 

situações de burlas 

e furtos; 

* Combate ao 

isolamento  

 

*N.º de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

 

*Elementos do 

Núcleo de 

Programas Especiais 

da GNR; 

*Técnicos da Rede 

Social; 

*Técnicos da 

autarquia; 

*Espaço físico; 

Comunidade em 

geral 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

         Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                    

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Programa de Treino de 

competências de gestão em 

contexto de sala de aula – 

“Professores incríveis” 

*Sessões de 

informação/sensibilização 

(6 sessões); 

*Contactos com as 

entidades envolvidas – 

educadores e professores; 

*Divulgação  

*Agrupamento de 

Escolas (serviço 

de psicologia e 

orientação) 

*Câmara 

Municipal 

(serviço de 

psicologia) 

 

 

julho 2016 a junho 

2017 

* Promover 

abordagens educativas 

pro ativas 

*Promover práticas 

positivas e métodos 

disciplinares eficazes 

*Potenciar estratégias 

motivacionais junto de 

crianças/jovens  

*Estimular 

competências sociais, 

emocionais e 

académicas das 

crianças/jovens 

*N.º de 

educadores; 

*N.º de 

professores; 

 

*Técnicos dos 

serviços de 

psicologia do AECS 

e CM de C do Sal; 

*Material 

necessário; 

*Espaço físico; 

*Educadores de 

Infância; 

*Professores do 

1.º, 2.º e 3.º ciclo 

e da vertente 

profissional 

Palestra “Benefícios da 

Educação Parental” 

*Sessão de 

informação/sensibilização; 

 *Convidar orador(a) para 

a Palestra 

*CM- serviço de 

psicologia; 

*CPCJ; 

*Rede Social; 

 

julho  a outubro de 

2016 

* Fortalecer a rede de 

suporte familiar; 

Relação família/escola 

Promover 

parentalidade positiva 

Diminuir as 

estratégias parentais 

negativas: 

Crítica e violência 

*N.º de 

participantes; 

N.º de entidades 

envolvidas; 

 

*Técnicos do setor 

de ação social 

*Técnicos da ELI; 

*Técnicos da CPCJ 

*Espaço físico; 

Comunidade em 

geral 
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Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 
         Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                   “ 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto “METAS p’ra 

MIM” 

- Formação cívica 

- Gestão do Orçamento 

Familiar – “Consumo e 

Poupança 

- A arte de bem receber 

- Cozinha Económica e 

saudável 

Sessões temáticas 

coletivas e consequente 

implementação no 

domicílio 

NLI de Carregal 

do Sal 

(Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI) 

julho  de 2016 a 

dezembro de 2016 

Melhorar as 

competências 

pessoais, sociais e 

económicas dos 

beneficiários. 

Nº de sessões 

realizadas  

Nº de participantes 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários de 

RSI isolados 

Cuidados de Saúde 

Primários 

Sessões coletivas NLI de Carregal 

do Sal 

(TGP e Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI; representante 

da Saúde no NLI) 

julho de 2016 a 

dezembro de 2016 

Promover a Saúde 

e prevenir a 

Doença 

Nº de sessões 

realizadas 

Nº de participantes 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Enfermeiros/as da 

UCC de C. Sal 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários de 

RSI 
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Plano de Ação 2016/2017 

          Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                   “ 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Educação Parental Sessões coletivas de 

follow-up 

NLI de Carregal 

do Sal 

(Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI) 

julho de 2016 a 

dezembro de 2016 

Promover 

Competências 

Parentais;  

Promover relações 

positivas entre pais e 

filhos, otimizando a 

comunicação na 

família; Motivar a 

reflexão, adequação e 

transformação das 

práticas educativas 

familiares. 

Nº de sessões 

realizadas  

Nº de 

participantes  

Psicólogo da Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários 

de RSI 

Projeto “Abrir 

Horizontes” 

- Comunicação/ 

Assertividade 

- Saber Ser, Saber Estar, 

Saber Fazer e Saber Ouvir 

Implementação no 

domicílio dos 

conhecimentos 

assimilados na sessão 

temática coletiva já 

realizada 

 

 

 

NLI de Carregal 

do Sal 

(Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI) 

julho de 2016 a 

dezembro de 2016 

Melhorar as 

competências pessoais 

dos beneficiários 

Nº de visitas 

domiciliárias 

Nº de 

beneficiários 

abrangidos 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto “Abrir 

Horizontes” 

- Cuidar de mim 

  Higiene pessoal 

  Higiene oral 

- Lar doce Lar - Higiene 

habitacional 

 

Sessões temáticas 

coletivas e consequente 

implementação no 

domicílio 

NLI de Carregal 

do Sal 

(Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI) 

julho de 2016 a 

dezembro de 2016 

Promover hábitos e 

práticas de higiene 

pessoal. 

Valorizar a 

importância da 

imagem pessoal, 

adequando estilos a 

situações especificas, 

de modo a valorizar 

apresentação na 

comunidade/sociedade. 

Consciencializar 

hábitos de organização 

higiene habitacional, 

promovendo uma 

melhor qualidade de 

vida e bem-estar. 

Desenvolver a 

autoestima e a 

autoconfiança. 

Nº de sessões 

realizadas 

Nº de participantes 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários de 

RSI 
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         Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                   " 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto “Abrir 

Horizontes” 

- Primeiros socorros 

 

Sessão coletiva NLI de Carregal 

do Sal 

(TGP e Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI; representante 

do setor da Saúde 

no NLI) 

julho de 2016 Transmitir noções 

básicas de 

primeiros socorros 

e conhecimento de 

suporte básico de 

vida; 

Promover o 

conhecimento de 

como agir em 

situação de perigo 

e emergência. 

Sensibilizar os 

formandos para a 

primeira 

assistência a 

vítimas de acidente 

ou de doença 

súbita. 

 

Nº de sessões 

realizadas 

Nº de participantes 

Nº de entidades 

envolvidas 

 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Beneficiários de RSI 

Bombeiro de C. Sal 

Beneficiários de 

RSI 
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         Plano de Ação: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                   “ 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Projeto “Abrir 

Horizontes” 

- Sexualidade / Amor 

Sessões coletivas NLI de Carregal 

do Sal 

(TGP e Equipa 

Multidisciplinar 

de RSI; 

coordenador da 

equipa 

multidisciplinar; 

coordenador do 

NLI; representante 

do setor da Saúde 

no NLI) 

julho de 2016 a 

dezembro de 2016 

A intervenção será 

no sentido da 

compreensão da 

alteração da etapa 

dos seus filhos e na 

sua capacitação 

para o exercício 

das funções 

parentais. 

Nº de sessões 

realizadas 

Nº de participantes 

 

Equipa 

Multidisciplinar de 

RSI 

Enfermeira da UCC 

de C. Sal 

Beneficiários de RSI 

Beneficiários de 

RSI 
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         Plano de Ação: 2016/2017 

         Projeto: “                                                                                                   “ 

 

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

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 

 

 

 

 

*Câmara 

Municipal; 

* CLAS 

* NLI 

* CPCJ 

*Núcleo de 

Programa 

Especiais de 

GNR; 

 

julho 2016 a junho 

2017 

* 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 

* Elementos da 

Escola Segura - 

GNR 

*Técnicos do setor 

de informática do 

município 

 * Formadores 

Externos 

* Espaço físico 

15 Jovens/formandos 

* Jovens 

acompanhados na 

CPCJ; 

* Jovens 

beneficiários do 

RSI; 

*Jovens 
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    Plano de Ação: 2016/2017 
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Eixo 3 – Alertar/prevenir as Dependências e comportamentos de risco 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

PRI – Programa de 

Respostas Integradas de 

Currelos e Cabanas de 

Viriato 

* Formação de 

aplicadores 

*Constituição de grupos 

locais para aplicação do 

Programa de 

Competências pessoais e 

sociai 

* Continuidade da 

aplicação do programa de 

competências pessoais e 

sociais – “Eu e os 

Outros” 

* Prevenção em Meio 

Laboral 

* Circuito de 

encaminhamento 

 

Núcleo Territorial 

 

De julho de 2016  a 

junho de 2017 

* Reforçar fatores 

de proteção e 

diminuir fatores de 

risco 

* Diminuir a 

ocorrência de 

situações de 

risco/insegurança 

em contexto 

laboral 

* Facilitar o acesso 

ao tratamento; 

 

* N.º de 

encaminhamentos; 

* N.º de ações 

realizadas; 

* N.º de 

aplicadores; 

* N.º de jogadores; 

*N.º de formandos; 

*N.º de grupos 

constituídos; 

* Técnicos; 

* Formadores; 

* Aplicadores; 

* Jogadores; 

* Material de 

suporte ao programa; 

* Espaço físico 

* Empresários; 

* Trabalhadores; 

*Toxicodependentes; 

* Jovens 

Ação de 

informação/sensibilização 

para prevenção da venda 

do consumo de bebidas 

alcoólicas e de tabaco 
jovens menores de 18 anos 

e a adultos com doença 

mental 

Visitas de informação e 

sensibilização a 

estabelecimentos 

comerciais 

Entrega de legislação de 

suporte 

 

GNR 

CPCJ 

C. Saúde de 

Carregal do Sal  

Autarquia 

De julho 2016  a 

junho de 2017 

Maior 

consciencialização 

e informação sobre 

o consumo e venda 

 

Nº de visitas a 

estabelecimentos 

comerciais 

Técnicos das 

entidades 

responsáveis 

Comerciantes 

Comunidade em geral 
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Plano de Ação 2016/2017 

        Plano de Ação: 2016/2017 

      Projeto: “                                                                                                                    ” 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Requalificação, 

ampliação, melhoria de 

imóveis das respostas 

sociais  das IPSS’s do 

concelho 

*Levantamento das 

necessidades 

*Levantamento de 

crianças, idosos, jovens, 

dependentes e outros 

*Candidaturas ao 

Portugal 2020 

*Outras candidaturas 

IPSS 

Autarquias 

Segurança Social 

ACES Dão Lafões 

Outras entidades 

do CLAS 

De julho 2016 a 

junho de 2017 

*Aumentar a 

qualidade e 

respostas nas áreas 

* Dotar as 

instituições de 

equip. adequado 

* Criação de postos 

de trabalho 

*Nº de crianças… 

Nº de candidaturas 

*Técnicos e 

Dirigentes das IPSS 

*Entidades do CLAS 

Clientes das IPPS e 

outros 

Apetrechamento móvel e 

imóvel das IPSS 

Levantamento das 

necessidades 

Levantamento de 

crianças, idosos, jovens e 

dependentes 

Candidaturas ao Portugal 

2020 

Outras candidaturas 

IPSS 

Autarquias 

Segurança Social 

ACES Dão Lafões 

Outras entidades 

do CLAS 

De julho 2016 a 

junho de 2017 

Aumentar a 

qualidade e 

respostas nas á nas 

respostas sociais 

do concelho 

Nº de crianças, 

jovens, idosos, 

dependentes e 

outros 

Nº de candidaturas 

Técnicos e 

Dirigentes das IPSS 

e entidades CLAS 

*Clientes das IPSS e 

outros 

Formação a cuidadores 

formais e informais e a 

técnicos 

 

 

*Levantamento do nº de 

cuidadores formais e 

informais existentes e do 

nº de técnicos 

*Elaboração de 

Candidaturas, 

nomeadamente ao 

Portugal 2020 

*IPSS 

*Autarquias 

*Entidades 

formadoras  

IIEFP 

*Outras entidades; 

De julho 2016 a 

junho de 2017 

*Aumentar a 

qualidade dos 

serviços 

*Nº de cuidadores 

formais e 

informais 

*Nº de técnicos 

*Nº de voluntários 

Nº de candidaturas 

*Técnicos 

*Formadores 

 

*Cuidadores formais e 

informais 

*Técnicos 

*Clientes das IPSS 
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        Plano de Ação: 2016/2017 
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Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

“Um novo rumo para o 

meu brinquedo” 

 

 

* Divulgação  

* Recolha  

* Seleção e entrega dos 

brinquedos para a Equipa 

de Intervenção Precoce 

*Distribuição no Natal 

*Autarquias 

*IPSS 

* Equipa Local de 

Intervenção – Int. 

Precoce  

Cruz Vermelha – 

Delegação de 

Oliv. do Conde 

De julho a 

dezembro de 2016 

*Proporcionar o 

acesso a material 

didático-

pedagógico 

*Promover novas 

aquisições e 

competências 

* Nº de material 

didático recolhido 

* Nº de brinquedos 

entregues e 

utilizados 

*Técnicos e outros 

* Crianças 

* Material didático 

Pedagógico 

*Crianças dos 0-6 

anos acompanhadas 

pela Equipa Local de 

Intervenção 

(Intervenção Precoce)  

Distribuição de 

brinquedos no Natal 

* Divulgação 

* Recolha 

* Seleção 

* Entrega 

 

* Delegação de 

Oliveira do Conde 

da Cruz Vermelha 

De novembro 

2016 a dezembro 

2016 

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 

“Se já não precisa…ajude 

outros que precisam!” 

 

*Divulgação da 

Campanha; 

 

*Câmara 

Municipal; 

*Cáritas Paroquial 

de Beijós 

 

 De julho 2016  a 

junho de 2017 

* Dotar o Banco de 

Ajudas Técnicas de 

mais 

material/produtos 

de apoio; 

*Dar resposta aos 

pedidos de ajudas 

técnicas; 

*Nº de entidades 

envolvidas; 

N.º de doações; 

 

 

*Técnicos; 

*Material de Apoio; 

*População a 

necessitar de ajudas 

técnicas/Produtos de 

Apoio; 
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       Plano de Ação: 2016/2017 
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Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Banco do Material Escolar * Divulgação 

* Recolha 

* Seleção 

* Entrega 

* Autarquia; 

*CPCJ; 

*Agrup. de 

Escolas 

*Ass. de Pais 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

* Angariar material 

e livros escolares 

*Material/equipa. 

desportivo  

*Nº de crianças 

contempladas; 

*N.º de livros e 

material escolar 

entregue 

*livros e material 

escolar; 

*Colaboradores e 

pais da Federação da 

Associação de Pais 

* Alunos do 

Agrupamento de 

Escolas de Carregal 

do Sal 

*Dinamização de ATL 

para crianças na faixa 

etária dos 3 aos 6 anos 

*Levantamento de 

crianças; 

*Levantamento de 

espaços disponíveis; 

*Levantamento de 

material 

necessário/disponível; 

*Divulgação; 

*Formação;  

* Autarquias: 

*ADRA; 

*CPCJ 

 Julho 2016  a 

junho de 2017 

* Ocupação dos 

tempos livres de 

forma saudável; 

*Dinamizar o 

intercâmbio 

geracional; 

*Nº de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

 

 

* Técnicos; 

*Pessoal auxiliar e 

de apoio; 

*Espaço físico; 

*Material de apoio; 

 

* Crianças na faixa 

etária dos 3 aos 6 anos 

 

Férias Desportivas /2016 * Natação 

* Jogos desportivos e 

recreativos 

* Atividades recreativas, 

lúdicas e culturais 

*Atividades aquáticas; 

*Visualização de filmes 

 

* Autarquia 

*Sector do 

desporto 

* Sector da 

Cultura 

*ADEF 

  

Junho a setembro 

de 2016 

* Ocupação dos 

tempos livres de 

forma saudável 

* Promover hábitos 

de vida saudáveis 

*Nº de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

 

* Técnicos do setor 

do desporto e da 

ADEF 

*Piscinas 

Municipais 

* Pavilhão Gimnop. 

e polidesportivos; 

*Museu Municipal; 

 

 

*Jovens do Concelho 

e outros dos 6 -18 

anos 
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       Plano de Ação: 2016/2017 
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Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Comemorações do Dia 

Internacional do Idoso 

* Atividades de animação 

*Lanche 

 

*Autarquias 

 *IPSS  

* Ass. Hum. De 

Bombeiros 

Voluntários; 

*Associações 

setembro 2016 a 

outubro 2016 

*Combater a 

solidão dos idosos 

*Promover e 

aumentar o 

convívio  

*Divulgar saberes 

* Nº de 

participantes; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

*Técnicos,   

*Idosos 

* Espaço físico 

* Transporte 

* Bens alimentares 

*Outro material 

* Idosos das IPSS 

Projeto Social 

Interagir para (Re)Viver 

*Leitura e Conto; 

*Música; 

*Desporto 

* Visitas aos museus 

*Visionamento de filmes 

*Passagem de modelos 

 

*Autarquia 

*IPSS; 

*CRTT 

  

Julho 2016 a 

junho de 2017 

 

 

 

 

*Estimular os mais 

idosoa e outros, 

nomeadamente 

jovens deficientes; 

*Recolha oral e 

escrita de 

tradições; 

*Expressão 

musical e corporal 

*Combater o 

isolamento 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes; 

*N.º de idosos e 

outros, 

nomeadamente 

jovens deficientes; 

*N.º de atividades 

a desenvolver, por 

área 

*Técnicos 

 *Material de Apoio 

*Idosos das IPSS; 

*Jovens deficientes; 

*Clientes da CRTT 

 

Dinamização do Cartão 

“Carregal do Sal 65” 

*Divulgação do Cartão 

do Idoso 

*Candidaturas dos Idosos 

*Contactar e sensibilizar 

estabelecimentos/serviços 

a aderir 

*Autarquias 

*Estabelecimentos 

comerciais e 

serviços 

*Entidades 

*IPSS 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

* Aumentar o 

acesso dos idosos 

ao cartão 

*Alargar a rede de 

estabelecimentos e 

serviços aderentes 

*Nº de idosos 

inscritos 

* Nº de idosos 

contemplados 

* Nº de entidades, 

estabelecimentos e 

serviços aderentes 

*Técnicos 

*Material de Apoio 

*Idosos carenciados 

com 65 e mais anos 
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Eixo 4 – Desenvolver e Criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, 3ª Idade, Deficiência e Saúde Mental (Continuação) 

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Comissão Municipal de 

Proteção de Idosos de 

Carregal do Sal 

*Divulgação; 

*Ações de informação e 

sensibilização 

 

*IPSS´s 

*Autarquias 

*Saúde; 

*Associações de 

Bombeiros/Cruz 

Vermelha 

 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

*Promover os 

direitos dos idosos 

*Sinalização de 

situações de risco 

*Prevenir e intervir 

em situações de 

risco/exclusão 

N.º de ações de 

informação e 

sensibilização 

* Nº de casos 

identificados e 

sinalizados 

*Técnicos de várias 

entidades 

envolvidas; 

*Idosos e outros em 

situação de 

dependência 

*Material de apoio 

 

*Comunidade em 

geral 

*Idosos e outros em 

situação de 

dependência 

Presença nas Festas do 

Concelho 

 

 

Divulgação das 

atividades de alguns 

parceiros/entidades da 

rede e do concelho. 

*Autarquias 

*IPSS do 

concelho 

  

Julho 2016  a 

junho de 2017 

 

 

*Divulgar a 

atividades dos 

parceiros 

*N.º de visitantes 

* Nº de entidades/ 

serviços aderentes 

*Técnicos 

• Material de Apoio 

Comunidade em 

geral 

Estimulação em meio 

aquático 

*Sessões de Hidroterapia 

*Natação 

 

 

 

*Autarquias, 

*Piscina 

Municipal 

*ELI 

*  CPCJ 

*Agrup. Escolas 

* NLI 

* Pólo de O 

Conde da APCV 

* Crianças e 

Idosos das IPSS  

Julho 2016  a 

junho de 2017 

* 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  

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

 

Comemoração do Dia da 

Paralisia Cerebral 

 

*Quiosque para venda de 

produtos 

* Elaboração de flyers  

 

 

• Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV 

 

Setembro a 

outubro  de 2016 

*Sensibilizar a 

comunidade  

* Partilha e troca 

de experiências 

*Divulgar o 

trabalho da IPSS 

* Nº de 

participantes 

* Nº de Técnicos 

envolvidos 

*N.º de flyers 

*Técnicos 

* Pessoas com 

deficiência 

* Espaço e material 

de apoio 

 

 

 

*Comunidade em geral 

Comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa 

com Deficiência 

 

*Jogos de Boccia e 

outras atividades; 

*Ação de sensibilização 

na área da deficiência 

*Elaboração de Cartaz  

* Divulgação  

*Pólo de Oliveira 

do Conde da 

APCV; 

*Vários 

*Câmara 

Municipal de 

Carregal do Sal; 

*Ag. de Escolas; 

Setembro a 

dezembro de 2016   

*Interação com a 

comunidade; 

*Sensibilização 

para o Dia 

Internacional da 

Pessoa c/ 

Deficiência. 

* Nº de jovens 

envolvidos; 

*N.º de 

Colaboradores; 

*N.º de 

espetadores/ de 

participantes 

*N.º de atividades 

*Colaboradores e 

utentes da APCV – 

Pólo O. Conde e da 

Vários; 

*Técnicos do C. 

Cultural de C. Sal 

*Material necessário 

 

 

 

* Comunidade em geral 

 

Tarde Interativa 

 

 

 

Atividades de animação 

 

 

 

 

*IPSS’s - CLAS 

*Autarquia 

 

Novembro de 

2016 a fevereiro 

de 2017 

*Partilha e troca de 

experiências 

*Convívio 

intergeracional e  

interpessoal 

* Nº de 

participantes 

*N.º de IPSS 

participantes 

*Técnicos,   

*Idosos e crianças; 

Jovens da APCV-

Pólo de O.C e 

VÁRIOS; 

*Espaço físico 

* Transporte 

*Crianças e Idosos das 

IPSS; 

*Jovens Pólo de O.C. da 

APCV; e da VÁRIOS  

*Comunidade em geral 
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      Projeto: “                                                                                                                    ” 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

 

 

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 2016  a 

junho de 2017 

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 

 

 

Continuação do 

levantamento dos doentes 

do foro mental 

 

*Contactos com Serviços 

de Saúde e outros 

 

* Autarquias 

* ACES Dão-

Lafões III 

* Segurança 

Social 

 Julho 2016  a 

junho de 2017 

 

*Conhecimento do 

nº efetivo dos 

doentes do foro 

mental 

 

* Nº de doentes 

mentais 

identificados 

 

* Técnicos 

* Material de Apoio 

 

*Doentes do foro 

Mental 

 

 

 

*Criação de uma Unidade 

Sócio Ocupacional para 

doentes do foro mental 

 

*Contactos – espaço 

Físico; 

*Dotar o espaço de 

condições; 

*Referenciação e seleção 

de doentes do foro 

mental 

 

 

*Rede Social e 

demais entidades 

 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

 

* Proporcionar aos 

doentes do foro 

mental atividades 

lúdicas e respetivo 

apoio e 

acompanhamento 

 

*N.º de contactos; 

*N.º de entidades 

envolvidas; 

*N.º de situações 

sinalizadas  

 

 

 

*Técnicos; 

*Espaço físico; 

*Material necessário 

 

 

*Doentes do foro 

Mental 
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        Plano de Ação: 2016/2017 

       Projeto: “                                                                                                                    ” 

 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Preparação/organização 

de candidatura a uma 

Unidade Sócio 

Ocupacional para doentes 

do foro mental (Portugal 

2020 e outras) 

 

• Contactos necessários 

• Preparação de 

candidatura (s) 

 

*Autarquia 

* Centro de 

Saúde/UCC 

Aristides de Sousa 

Mendes 

*Segurança Social 

*Cooperativa 

Vários 

 

 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

*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 

Criação de uma Casa  

“O Abrigo” 

 

 

*Contactos 

institucionais; 

*Avaliação e proposta  

*IPSS´s 

*Autarquias 

*Segurança Social 

*GNR 

*CPCJ 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

 

*Resposta rápida a 

situações de 

emergência 

 

* Nº de casos 

previamente 

identificados 

 

*Técnicos de várias 

entidades envolvidas 

 

 

 

Situações de 

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

Ações Atividades Entidade/s 

Responsável 

Cronograma Resultados Indicadores Recursos 

Humanos/Materiais 

Público-alvo 

Divulgação de Apoios e 

Programas Nacionais ao 

nível da Habitação 

* Elaboração de cartazes 

* Sessões de 

esclarecimento nas 

Autarquias 

* Colocação da 

informação no Portal da 

Autarquia  

*Apoio nas candidaturas 

 

 

*Autarquias 

*Serviços 

* Julho 2016  a 

junho de 2017 

* Aumentar a 

informação e 

apoios na área da 

habitação 

* Nº de Programas 

Nacionais 

divulgados 

* Nº de sessões 

realizadas 

* Nº de 

candidaturas 

apresentadas 

* Nº de 

candidaturas 

aprovadas 

* Técnicos e outros 

* Material de apoio 

*Pessoas cujas 

habitações necessitem 

de pequenas obras de 

reparação/beneficiação 

• Jovens que habitam em 

espaços/imóveis 

arrendados 

Candidaturas ao Portugal 

2020 e a outros 

Programas 

Levantamento das 

necessidades no Parque 

habitacional - Bairros de 

Habitação Social da CM  

* Autarquias e 

outras entidades 

Julho 2016  a 

junho de 2017 

* Melhorar e dotar 

o parque 

habitacional de 

melhores 

condições 

habitacionais 

* N.º de 

casas/moradias e 

andares; 

* N.º de 

candidaturas 

* Técnicos e outros 

* Material de apoio 

* Habitantes /residentes 

nas habitações sociais do 

concelho 

Acompanhamento das 

famílias residentes na 

Habitação Social 

 

 

 

Visitas domiciliárias 

 

 

 

*Câmara 

Municipal, 

*Segurança Social 

Julho 2016 a 

junho de 2017 

* 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: 2016/2017 

        Projeto: “                                                                                                                                    ” 

 

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

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 2016  a 

junho de 2017 

*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 
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Avaliação  

     

 
 
À semelhança de anteriores torna-se pertinente fazer um balanço do trabalho desenvolvido, desde o último Plano de Ação (Adenda) 

2014/2015, pelo que, seguidamente, apresentaremos uma pequena descrição de algumas das ações e atividades realizadas nos diferentes eixos. 

 

Ações e Atividades realizadas nos diferentes Eixos:  

Plano de Ação 2014/2016 

 

 

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

      

• Ministrada pelo CEARTE, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Carregal do Sal e o IEFP – Centro de Emprego Dão Lafões – 

Serviço de Emprego de Tondela decorreu uma formação na área das madeiras “Marcenaria e Talha” 
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Destinada a desempregados com o 9.º ano de escolaridade mínima e maiores de 23 anos, a ação foi frequentada por 16 formandos, residentes no 

Concelho e nos concelhos limítrofes. Ao todo, com 250 horas de formação co-financiadas pelo FSE e Estado Português, no âmbito da Medida 

Vida Ativa, sendo 50h sobre preparação de superfícies de madeira (marcenaria); 50h sobre talha levantada e/ou talha aplicada – decoração de 

mobiliário – execução da talha; 50h sobre talha levantada e/ou talha aplicada - acertos, remates e acabamentos; 25h sobre técnicas de aplicação 

de palhinha e 25h sobre gravação de couro.  

           
Formação “ Marcenaria e Talha” 

    



                                            

44 

Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 

Plano de Ação 2016/2017 

 

                                                                    

• Sessão de Esclarecimento sobre “Criação do próprio emprego/microcrédito”.  

 A temática do PAECPE – programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego foi o mote para a sessão de esclarecimento 

A iniciativa, destinada a pessoas com perfil empreendedor e determinadas a criar o seu próprio posto de trabalho, foi promovida pelo Município 

de Carregal do Sal, em estreita colaboração com o Gabinete de Inserção Profissional e com a Rede Social. 

A sessão contou com o testemunho de três empresários do Concelho que criaram o seu próprio emprego, através das referidas medidas – Marco 

Antunes, Carlos Ruas e António Diogo. 

            

Sessão de Esclarecimento “Criação do próprio emprego/microcrédito” 
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• GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal 

  

No seguimento de candidatura, a Câmara Municipal de Carregal do Sal continuou a dispor dos serviços prestados pelo GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional. 

A decisão foi tomada em reunião de Câmara de 14 de agosto, atendendo à candidatura oportunamente formalizada pela Autarquia e aprovada 

pela Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 

O GIP de Carregal do Sal vai manter-se em funcionamento até ao final de julho de 2016, com possibilidade de prorrogação por dois anos, dando 

continuidade às atividades inerentes à sua missão: 

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

mobilidade no emprego e formação; 

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

*Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego; 

*Receção e registo de ofertas de emprego; 

*Apresentação de desempregados a ofertas de emprego; 

*Colocação de desempregados em ofertas de emprego. 
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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS pelo Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal, no ano de 2015: 
 

♦ 782 Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e 
certificação de competências;  

♦ 521 Sessões de apoio à procura de emprego; 

♦ 134 Receções e registos de ofertas de emprego; 

♦ 493 Apresentações de desempregados a ofertas de emprego; 

♦  61 Colocações de desempregados em ofertas de emprego; 
 
 

Atendimentos- GIP 

 
 

GIP de Carregal do Sal Género 
Total 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

Global 

 

Novos 

 

2015 

 

 

3 853 

 

4 099 

 

7952 

 

226 

 
Fonte – GIP de Carregal do Sal 
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• A Câmara Municipal de Carregal do Sal em articulação com a ADICES promoveu, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Carregal do Sal, 

uma sessão de divulgação, “Apoios ao Agricultor”, sobre os pagamentos diretos aos agricultores e os apoios ao investimento na agricultura. 

Esta iniciativa realizada com o apoio do Agrupamento de Defesa Sanitária (ADS) e da CONFAGRI, pretendeu prestar esclarecimentos sobre as 

fases de candidatura e, divulgar a forma como cada agricultor poderia obter informações especializadas sobre estas matérias. 

 

 

 

•Divulgação da “Garantia Jovem”, às entidades do Conselho Local de Ação Social, pelo Senhor Diretor do Centro de Emprego Dão Lafões. 
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• Ações dinamizadas pelo GIP de Carregal do Sal: 

 

→Formação em Competências Básicas 

→Comunicação Assertiva e Técnicas de Procura de Emprego 

→Competências Empreendedoras e Técnicas de Procura de Emprego 

→Desenvolvimento Pessoal e Técnicas de Procura de Emprego 

 

                                                               

• Ações de informação, no âmbito do Emprego e Formação - oferta formativa bem como da Contrato Emprego Inserção+ (com as novas 

alterações); 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais 

• Sessão de informação sobre Estilos de Vida Saudáveis 

Alimentação Saudável, exercício físico e “higiene do sono” – estes foram os temas abordados na sessão de informação promovida pela Rede 

Social do Concelho de Carregal do Sal, no Dia Mundial do Diabetes 2014. 

Cerca de 70 pessoas do Concelho, maioritariamente beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, ouviram os alertas e conselhos deixados 

pela Técnica da Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Carregal do Sal, Joana Lopes, a quem coube passar a mensagem 

que disse “nunca ser demais repetir” pois está sempre na ordem do dia. 

Cuidados com o excesso de sal, gorduras e açúcar; necessidade de ingestão frequente de água; evitar o sedentarismo e praticar cerca de 40 
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minutos de exercício físico por dia, mesmo que seja caminhada; dormir as horas adequadas à classe etária em que se inclua e promover um sono 

efetivamente reparador foram conteúdos transmitidos na sessão 

     

Sessão de informação sobre Estilos de Vida Saudáveis 

• Ação de sensibilização “Segurança na Internet” 

Foram 12 os jovens de famílias do Concelho, que assistiram a uma sessão sobre Internet Mais Segura. 

Promovida pela Rede Social do concelho, a ação foi dinamizada por dois agentes da GNR do Núcleo de Programas Especiais do Comando 

Territorial de Santa Comba Dão que abordaram diversas questões relacionadas com uma navegação/utilização segura da Internet. 

Com idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos, os jovens foram alertados para os perigos da Internet incluindo a sua utilização nos 

telemóveis, nas redes sociais e nos e-mails. 

A par, os agentes abordaram o bullying e o cyberbullying – comportamentos ilícitos e criminosos cada vez mais em uso, que podem deixar 

sequelas aos jovens para o resto da vida e refletir-se em termos escolares e de socialização. 
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Ao recordar os perigos de uma navegação menos segura, os agentes ensinaram os jovens a criarem palavras-passe de difícil descodificação; 

perigos dos jogos on-line, das câmaras dos portáteis e das webcams e assistiriam a alguns vídeos de sensibilização da responsabilidade da 

Microsoft. 

No final do dia, realizaram-se dinâmicas de grupo e alguns exercícios que permitiram aferir se os mais novos tinham efetivamente assimilado a 

informação veiculada. 

        

  

•Ação de Sensibilização “Segurança na Internet” 

 

•Ação de Sensibilização “Idosos em Segurança”  

 

          Desde 2009, no âmbito do Plano de Ação da Rede Social, têm sido dinamizadas ações de sensibilização, destinadas a idosos, com o intuito de alertar 

para roubos e burlas. 

         A ação foi dinamizada pelo Núcleo de Programas Especiais do Comando de Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana “ Alertar  
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para Roubos e Burlas” e pelos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, “ Alertar para Risco de Incêndio na Residência”.  

Os principais destinatários foram idosos, contudo foi aberta a toda a Comunidade 

 

 

      

             • Mesa Redonda sobre “Crianças e Jovens … o direito a ter Direitos” 

O Núcleo Distrital de Viseu da Rede Europeia Anti Pobreza  Portugal realizou em conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Carregal do Sal a mesa redonda “Crianças e jovens: o direito a ter direitos” A temática centrou-se na Convenção dos Direitos da Criança, 

contando esta atividade com alguns nomes de relevo nesta área tendo sido conduzida pela jornalista Isabel Simões da Rádio Universidade de 

Coimbra 
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Foi, ainda, inaugurada exposição de pintura dos trabalhos dos alunos do curso de Artes do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal. A 

mostra, constituída por 10 telas, foi explicada pela professora de Desenho, Josefa Reis e pelos autores das obras. 

No final, os alunos do curso Restauração/Mesa/Bar serviram o lanche oferecido pela Câmara Municipal enquanto alguns alunos da Escola de 

Música da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, orientados pela professora Ana Cláudia Campos, interpretaram temas musicais que 

deliciaram os presentes. 

    

      

Mesa Redonda sobre “Crianças e Jovens … o direito a ter Direitos” 
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 Mesa Redonda sobre “Crianças e Jovens … o direito a ter Direitos” 

 

• Fórum “ Colaborar para prevenir e co-construir”  

 

Com o objetivo de apresentar o protocolo de cooperação entre a CNPDPCJ (Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 

Crianças e Jovens) e a EAPN Portugal Rede Europeia Anti Pobreza, bem como identificar domínios e metodologias de colaboração para 2015/16 

entre as CPCJ`s do Distrito de Viseu e a EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Viseu reuniram as CPCJ`s, do distrito em Carregal do Sal 

O encontro decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a participação de Fátima Veiga, da EAPN Portugal; Hélio Ferreira, 

em representação de Dora Alvarez, da CNPDPCJ e José Machado, do Núcleo Distrital de Viseu da Rede Anti Pobreza. 

O balanço da iniciativa revelou-se positivo e a prova inequívoca foi a indicação, por parte dos grupos de trabalhos, da necessidade de se 

organizarem mais iniciativas de discussão tais como fóruns, ações de sensibilização e workshops. 
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Fórum “ Colaborar para prevenir e co-construir”  

.  
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  • 6º Encontro da CPCJ de Carregal do Sal “Como Fazer Crianças, Jovens Felizes?” 

Foi perante cerca de 100 participantes, entre representantes das CPCJ, técnicos, professores e comunidade, que o ex-ministro da Justiça, 

Laborinho Lúcio, fez a sua comunicação como convidado do 6º Encontro da CPCJ de Carregal do Sal, com a temática “Como fazer crianças e 

jovens felizes?”. 

O Encontro contou ainda com a presença do Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, 

convidado para a sessão de abertura. No uso da palavra, Armando Leandro saudou a CPCJ de Carregal do Sal pela escolha da temática para o 6.º 

Encontro. 

Ponto alto no 6.º Encontro da CPCJ de Carregal do Sal foi, ainda, sob o mote “metamorfose” a apresentação do teatro e excerto da música que o 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal apresentou no âmbito do Concurso Escoliadas 2016.”. 

 

   
6.º Encontro da CPCJ “Como fazer Crianças, Jovens Felizes” 
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6.º Encontro da CPCJ “Como fazer Crianças, Jovens Felizes” 

 

Este 6.º Encontro contou, também, com a colaboração dos alunos do curso Mesa/Bar a quem coube assegurar o lanche convívio. A exposição de 

trabalhos dos alunos do curso de artes e da turma PIEF estiveram patentes e decoraram o hall do local do Centro Cultural. 
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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 

 

• Formação sobre “Intervenção nas Dependências” pelo Centro de Respostas Integradas de Viseu  

 

O Centro de Respostas Integradas de Viseu promoveu ação de formação intitulada “Intervenção nas Dependências”, com um total de 15 

horas. 

Técnicos de várias formações e de várias entidades: Câmara Municipal, Segurança Social, Equipas Multidisciplinares do RSI de Santa 

Comba Dão e Tondela, Unidade  de Cuidados na Comunidade  Aristides de Sousa Mendes, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Carregal do Sal,  Forças de Segurança – GNR, Instituições Particulares de Solidariedade Social e Clínica de Recuperação e Tratamento, Agrupamento de 

Escolas e Juntas de Freguesia do Concelho de Carregal do Sal foram os destinatários e frequentadores destas sessões. 
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Formação sobre “Intervenção nas Dependências” 

 

                
Formação sobre “Intervenção nas Dependências” 
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• Sessão sobre “Infeções sexualmente transmissíveis” 

A Rede Social do Concelho de Carregal do Sal e o NLI (Núcleo Local de Inserção) promoveram uma sessão de informação/sensibilização. 

Destinada a cerca de 30 pessoas, beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, e pais de jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 20 

anos, a ação foi conduzida pela enfermeira Joana Carvalho Lopes, da Unidade de Cuidados na Comunidade Aristides Sousa Mendes, a quem 

coube abordar as diversas infeções transmitidas através do ato sexual, com recurso a imagens. O grande enfoque da sessão foi a SIDA enquanto 

doença, formas de contágio e prevenção. A pílula do dia seguinte também não foi esquecida tendo sido alertados os presentes para as 

consequências da respetiva toma frequente. 

   

Sessão sobre “Infeções sexualmente transmissíveis”                               
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Eixo 4 – Desenvolver e criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, Terceira Idade, Deficiência e Saúde 

Mental 

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

É um desafio que a Rede Social de Carregal do Sal lança a todas as pessoas e entidades, do concelho, no âmbito de uma campanha de recolha de 

produtos de apoio desenvolvida em parceria com a Cáritas Paroquial de Beijós, instituição que possui um Banco de Ajudas Técnicas.Caso tenha, 

na sua posse, cadeiras de rodas (elétricas ou manuais), camas articuladas, canadianas, andarilhos, sofás ou outros produtos de apoio a que já não 

dê utilidade, esta é a oportunidade para lhes dar uma nova vida. 
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• Presença da Rede Social nas festas do concelho 2015, com a participação do Núcleo de Programas Especiais da Guarda Nacional 

Republicana 

                                     

 
                                                                                             

                                                                                          Presença da Rede Social nas Festas do Concelho 2015 
 

 

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

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

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

O material angariado, depois de selecionado, 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, seleção 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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• Férias Desportivas - organizado pelo Setor do Desporto da Câmara Municipal de Carregal do Sal, o programa de ocupação de tempos 

livres, destinado a crianças/jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, que atendendo à abertura do ano letivo escolar, a 21 de 

setembro, a Câmara Municipal de Carregal do Sal entendeu prolongar o programa Férias Desportivas Municipais até ao dia 18 de setembro. 

Jogos e torneios desportivos (em areia, relva e na água), visitas; jogos de dinâmica de grupo, cooperativos, tradicionais, pré-desportivos, de luta e  

oposição; caminhadas; atividades de orientação, radicais e fitness; ateliês (dança, escultura,… repartidos entre a Biblioteca e o Museu 

municipais); visionamento de filmes; foram algumas das atividades previstas no âmbito do programa Férias  
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• Dinamizada Campanha “Banco de Material Escolar”, com o intuito de 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 2015/2016, na sede do Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal.                                                   
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• Apresentação da II Atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Carregal do Sal 

 

                                                                                 

         

         • No âmbito do Dia Internacional da Pessoa Idosa foi organizada uma tarde de convívio que juntou no mesmo espaço os idosos das 

Instituições Particulares de Solidariedade do Concelho num evento aberto à comunidade Promover o convívio entre outros e possibilitar um dia 

diferente a estes utentes foram os objetivos desta iniciativa anual que conta com a colaboração de diversas entidades do Concelho. Contou com: 

Zumba pela ADEF - CCS (Associação de Desporto e Educação Física do Concelho de Carregal d Sal), música pela Orquestra Viriatu’s da 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato; cantares e música tradicional portuguesa pelo Grupo de Cantares e Cavaquinhos de Vila Meã e 

pelo grupo “O Torreão” do Centro Cultural de Currelos. No final teve lugar a apresentação pública da manta de retalhos elaborada pelos idosos 

sobre as histórias e dramatizações dinamizadas pela técnica da Biblioteca Municipal, no âmbito do projeto Interagir para (Re)Viver.  
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              • Projeto “Interagir para (Re)Viver” 

             Designada “Interagir para (Re)Viver”, a iniciativa pretende estimular os mais idosos e é desenvolvida nas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Concelho por técnicos da Autarquia que levam até eles um conjunto de atividades divididas em áreas primordiais: leitura 

e conto, música e desporto. 

No âmbito do estímulo à leitura, “A Biblioteca n’um Lar” propõe Hora do Conto e ateliês de expressão plástica e dramática que estimulam a 

autoestima, a criatividade, a expressividade da voz, a escrita criativa. 

Música e Desporto integram ainda o programa destinado aos idosos, promovendo-se a dança, a expressão corporal e a recolha oral e escrita da 

literatura e tradições da região numa espécie de cancioneiro popular e etnografia em que os idosos utentes dão certamente provas de um 

conhecimento ímpar que importa transmitir enquanto herança social, cultural e educacional. 
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           Através do projeto “Envelhecimento Ativo”, o setor do desporto da Câmara Municipal vai fazer mexer os utentes das Instituições 

particulares de solidariedade Social do Concelho em ateliês diversificados que incluem exercícios físicos, de equilíbrio, de perícia e manutenção 

de objetos e jogos diversificados. 

                                                                                                                 

 

Projeto “Interagir para (Re)Viver” 

 

• Comissão Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal 

Com o intuito de dar conhecer a Comissão Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal e os seus objetivos foi apresentado desdobrável, 

no Plenário do Conselho Local de Ação Social de Carregal do Sal. 
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        Este desdobrável para além dos objetivos contém informação referente à sinalização, aos direitos do idoso bem como os contactos das 

entidades parceiras, neste projeto. 

     

 

                                                                                                                 

     

                     

                                                                                      

 • V Feira Social de Carregal do Sal   

 A iniciativa decorreu, à semelhança de anos transatos, no parque do Julgado de Paz 

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

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

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

- Cáritas Paroquial de Beijós 

- Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde; 

- Centro Social Profª 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 e idosos). 
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V Feira Social 2015 
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V Feira Social 2015 

 

 

• Tarde Interativa 

 

Pensada para os mais idosos e para os utentes do Concelho das diversas respostas sociais, a Tarde Interativa juntou cerca de centena e meia de 

pessoas, no auditório do Centro Cultural de Carregal do Sal, para uma tarde em que os ingredientes foram música, dança, cantares tradicionais, 

momentos de dramatização e visualização de filmes, garantidas pelas IPSS. 
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Anualmente, o evento conta com convidados específicos, nomeadamente, a Vários e a CRTT – Clínica de Recuperação e Tratamento de 

Toxicodependências de Carregal do Sal, que se juntaram-se à iniciativa com um momento musical e uma coreografia e o filme intitulado “Um 

dia na CRTT bem como com a interpretação de um dos maiores sucessos da banda Xutos & Pontapés – A Casinha. 

     

     
 “Tarde Interativa” – 2016”  
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A finalizar foram apresentados dois momentos muito especiais uma rapsódia por utentes das várias IPSS, orientados pela professora Ana 

Cláudia Campos, no âmbito do Projeto municipal “Interagir para (Re)Viver” e um momento de música e dança pelas técnicas da autarquia e das 

instituições particulares de solidariedade social do Concelho  

         A Tarde Interativa terminou com a distribuição de um lanche a todos os participantes, ofertado pela Câmara Municipal.       

 

       
        “Tarde Interativa” – 2016”  

 

• Dia da Paralisia Cerebral – 20 de Outubro 

 

             Os utentes do Núcleo de Oliveira do Conde da Associação de Paralisia Cerebral de Viseu assinalaram o Dia da Paralisia, cuja 

efeméride se celebra a 20 de outubro.  
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Tapetes de arraiolos e de fitas, almofadas, produtos agrícolas (feijão vermelho, feijoca e feijão verde), saquinhos em serapilheira 

decorados e colares foram vendidos numa iniciativa que desperta para a efeméride, sensibiliza a comunidade para a paralisia cerebral e visa 

simultaneamente a angariação e fundos para a Instituição. 

           

 

    

• Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

Aproveitando a efeméride comemorada no dia 3 de dezembro – Dia da Pessoa com Deficiência – os utentes, técnicas, auxiliares e 

coordenadora do Pólo de Oliveira do Conde distribuíram flyers e ofereceram miminhos elaborados pelos próprios numa ação de sensibilização 

realizada em instituições como a Segurança Social, GNR, lojas do Centro Comercial Flórida e até na Câmara Municipal. 

             No âmbito das visitas realizadas, convidaram a população transeunte a visitar as instalações do Pólo porque, de acordo com a 

coordenadora, Fátima Moutinho, é importante sensibilizar a comunidade e despertá-la para o talento e potencial dos utentes da instituição. 
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“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” – 2015                

 

                                                   

 

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

 

 

• Divulgação de Apoios e Programas Nacionais ao nível da Habitação, através da colocação da informação no Portal da Autarquia. 
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• Acompanhamento das famílias residentes na Habitação Social, através de visitas domiciliárias, com o objetivo de orientar estas famílias 

em termos de conservação, higiene e de outras problemáticas São acompanhadas 40 famílias na habitação social, distribuídas pelas cinco 

freguesias do concelho. No âmbito deste acompanhamento articula com outras entidades nomeadamente com a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Carregal do Sal e com as equipas multidisciplinares do Rendimento Social de Inserção 

 

 • Levantamento do Parque habitacional degradado do concelho. 

                                                             

 
Conclusão 
 
 

Temos consciência que todo este processo que culminou com a elaboração do Plano de Ação 2016/2017 e do Plano de Desenvolvimento Social 

para um período de três anos resultou de um processo participativo onde as várias entidades e respetivos representantes contribuíram para o 

efeito. 

Este documento pretende ter um carácter dinâmico e aberto uma vez que a realidade social e económica, nomeadamente do concelho está em 

constante evolução sabendo-se que poderão surgir novas problemáticas, devido às transformações, demográficas, sociais e económicas. 

Convém salientar, por um lado, que sendo o Plano de Ação um instrumento dinâmico pode, a todo o momento, ser enriquecido com outras ações 

e outras atividades e, por outro lado, que estas só poderão ser concluídas/levadas a efeito com a colaboração das entidades e a participação de 

todos numa dinâmica social.  

Por último queremos agradecer a todas as entidades envolvidas quer na participação nos grupos de trabalho quer na colaboração e empenho na 

elaboração deste documento. 
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Anexos 
 
 

 

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

 

 

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

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

- Freguesia de Beijós 

- Freguesia de Cabanas de Viriato 

- Freguesia de 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 

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

- Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – Equipamento 2 de Oliveira do Conde 
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- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal 

- Cáritas Paroquial de Beijós 

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

- Fundação Comendador José Nunes Martins – Oliveira do Conde 

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

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal 

- Paróquia da Freguesia de Cabanas de Viriato 

- ADICES – Associação de Desenvolvimento Local 

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

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

- Centro Cultural de Currelos (CCC) 

- Associação Cultural e Desportiva de Beijós 

- Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha (NACO) 

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

- Grupo Folclórico D’Alegria de Vila Meã 

- Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha (ARCO) 

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

- Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da Telha 

         - Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde 
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        - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal 

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

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

        - Federação das Associações de Pais de Carregal do Sal 

- Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência (CRTT) 

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

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

- Cáritas Paroquial de Parada 

- Universidade Sénior de Carregal do Sal 

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

- Vários – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

- ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência 
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Entidades que constituem o Núcleo Executivo do CLAS (Conselho Local de Ação Social) de Carregal do Sal 

 

 

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

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

- UCC – Centro de Saúde de Carregal do Sal 

- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

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

- Junta de Freguesia de Oliveira do Conde 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal 

 
 
 
 
 
 
 


