


Enquadramento

O Plano de Ação é um instrumento operativo, elaborado em cada ano, no qual se define e

orienta o trabalho do CLAS, estabelecendo e calendarizando as ações e atividades que irão ser

desenvolvidas e definindo quem são os responsáveis pela sua execução.

Em suma, neste plano de ação define-se o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quais

os  recursos  necessários  para  a  sua  realização  e  quem  será  responsável  pela  execução  das

diferentes tarefas, bem como a relação das ações com os objetivos específicos patentes no Plano

de Desenvolvimento Social.

O  Plano  de  Ação  para  2016  incorpora  as  ações  que  constam  no  Plano  de

Desenvolvimento Social e ainda outras ações que em sede de Núcleo Executivo foram propostas

por forma a reforçar a atividade do CLAS no concernente à colmatação das problemáticas sociais

identificadas  no  Diagnóstico  Social  e  as  quais  foram  convertidas  em  eixo  prioritários  de

intervenção.

Eixos Prioritários de Intervenção

Eixo I - Dependências

Eixo II - Emprego e Qualificação

Eixo III - Requalificação/remodelação das infraestruturas/equipamentos das IPSS’s

Eixo IV - Envelhecimento

Eixo V – Recursos e Dispositivos para o Desenvolvimento Social

Ao  longo  no  ano  de  2016  estão  previstas  realizar-se  quatro  reuniões  ordinárias  de

plenário de CLAS e 11 reuniões de Núcleo Executivo, prevendo-se realizar uma reunião por mês.



PLANO DE AÇÃO: 2016

Eixo I : Dependências (Álcool, Drogas, …)

Ações Atividades Entidade
Responsável

Calendarização Resultados Indicadores Recursos
Humanos/Materiais

Público Alvo

Prevenir o consumo 
de Álcool, Tabaco e 
Drogas.

- Projeto de In- 
Dependências 
(álcool e tabaco)

- UCC – Unidade de
Cuidados na 
Comunidade;
- Agrupamento de 
Escolas de Castro 
Daire.
- Autarquia

19-04-2016
26-04-2016
03-05-2016
10-05-2016

- Diminuir o consumo de 
álcool e tabaco;
- Melhorar o nível de 
literacia em saúde nas 
áreas do tabaco e álcool;
- Aumentar a prática de 
estilos de vida saudáveis;
- Agilizar a acessibilidade a 
consultas de desabituação 
(álcool, tabaco e outras 
drogas).

- N.º Total de 
jovens abrangidos 
pelo projeto.

- Técnicos/ Professores
para dinamizar o 
programa;
- Nutricionista e 
Enfermeira do 
Município
- Espaço Físico para a 
dinamização das 
sessões;
- Equipamento 
Informático.

- Alunos do 5.º ao 
9.º Ano do 
Agrupamento de 
Escolas de Castro 
Daire. 

- Sensibilização da 
comunidade 
educativa para o 
problema do tráfico 
e consumo de 
drogas

- CRI, 
Agrupamento de 
Escolas, UCC, 
Município.

janeiro de 2016 a 
dezembro 2016

- Realização de ações de 
sensibilização contra o 
consumo excessivo de 
álcool e drogas.

- N.º de 
participantes nas 
sessões;
- Grau de 
envolvimento da 
população alvo. 

- Alunos do ensino 
Secundário.

- Organização do 
Fórum de discussão 
alusivo às 
dependências 
sujacente ao tema
“Protocolo de 
Intervenção em caso
de contra ordenação
e crime”

- CRI, N.E.CLAS.

outubro 
2016/2017

- Realização do Fórum . - N.º de 
participantes;
- Grau de 
envolvimento/satis
fação da 
população alvo.

- Núcleo Executivo do 
CLAS

Alunos do 3.º Ciclo 
do Agrupamento 
de Escolas de 
Castro Daire.
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Eixo II: Emprego e Qualificação

Ações Atividades
Entidade

Responsável
Calendarização Resultados Indicadores

Recursos
Humanos/Materiais

Público Alvo

Desenvolvimento de
formação modular.

- Promoção de 
cursos/ações de 
formação para 
certificação de 
indivíduos;
- Divulgação dos 
programas de Apoio 
ao Emprego do IEFP;
- Reforçar a 
informação relativa à
oferta formativa do 
CQEP;
- Sensibilizar/ 
Informar os jovens 
para a importância 
de formação em 
áreas como a 
produção agrária 
termalismo e 
restauração.

- Centro de Emprego
São Pedro do Sul, 
/GIP de Castro Daire;

- CQEP; 

- Agrupamento de 
Escolas de Castro 
Daire.

de janeiro a 
dezembro 2016

- N.º de formandos a
frequentar os cursos 
de formação 
profissional.

- Diminuição dos N.º 
de desempregados 
inscritos no Centro 
de Emprego de São 
Pedro do Sul.

- Técnicos de Centro 
de Emprego de São 
Pedro do Sul;

- Espaço físico da 
Autarquia - Sala de 
formação do Palacete 
das Carrancas (antigo 
Auditório Municipal).

- Indivíduos 
desempregados 
com baixa 
escolaridade;

- Indivíduos em 
situação de 
desemprego 
superior a 6 meses,
e beneficiários de 
RSI.

Desenvolvimento de
Contratos de 
Emprego Inserção.

- Sensibilização/ 
Dinamização dos 
parceiros à 
apresentação de 
novas candidaturas.

- IPSS's;
- Juntas de 
Freguesia;
- Autarquia.

- N.º de indivíduos 
inseridos em 
Contratos de 
emprego inserção – 
CEI-CEI+. 
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Eixo III: Requalificação/remodelação das infraestruturas/equipamentos das IPSS's

Ações Atividades
Entidade

Responsável
Calendarização Resultados Indicadores

Recursos
Humanos/Materiais

Público-alvo

Remodelação/Requ
alificação das 
Infraestruturas das 
IPSS's.

- Realização de 
candidaturas ao 
programa Portugal 
2020.

- SCMCD e restantes 
IPSS's. A partir de janeiro de 

2016

- Melhorar as 
condições 
existentes na 
Infraestruturas das 
IPSS's.

- N.º de candidaturas
efetuadas;
- N.º de candidaturas
aprovadas.

- Técnicos e dirigentes 
das respetivas IPSS's.

- Beneficiários 
(utentes) das 
diferentes 
respostas sociais 
de cada IPSS.
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Eixo IV: Envelhecimento

Ações Atividades
Entidade

Responsável
Calendarização Resultados Indicadores

Recursos
Humanos/Materiais

Público-alvo

Criação da 
Universidade Sénior.

- Implementação e 
dinamização da 
Universidade Sénior

- Autarquia janeiro a dezembro 
2016

- Proporcionar o 
convívio e lazer 
para a população 
idosa;
- Diminuir o 
isolamento e a 
solidão dos idosos.

- N.º de idosos 
inscritos  e n.º de 
idosos a frequentar

- Espaço físico 
utilizado para esse 
fim;
- Equipamentos;
- Técnicos com perfil 
adequado para 
lecionar conteúdos 
especifificos e para a 
dinamização de 
atividades lúdicas.

- Idosos.

Dinamizar o Banco 
Local de 
Voluntariado (BLV).

- Divulgação do BLV 
através dos meios 
disponíveis.

- Autarquia - Maior N.º de 
voluntários 
Inscritos;
- Maior articulação 
entre a procura e a 
oferta de 
voluntariado. 

- N.º de voluntários 
inscritos no BLV;
- N.º de voluntários 
enquadrados. 

- Internet;
- Equipamento 
Informático;
- Técnicos de Núcleo 
Executivo do CLAS.

- Comunidade em 
Geral.

- Criação de material
informativo para 
divulgação a 
sensibilização da 
comunidade em 
geral para o 
voluntariado.

- Núcleo Executivo 
dos CLAS

- Aumento da 
consciência coletiva
para a importância 
do voluntariado.

- N.º de 
instrumentos de 
divulgação 
concebidos.



Capacitar o 
cuidador informal.

- Projeto I-Cuida. - Autarquia - Melhorar a 
capacitação por 
parte do cuidador 
informal, na 
prestação dos 
cuidados.

- Guia prático para 
apoio ao cuidador (I-
CUIDA).

- Técnicos do Gabinete
de Apoio ao Idoso 
Núcleo Executivo do 
CLAS.

- Cuidador 
Informal.

Combater/atenuar a
solidão.

- Implementação de 
centros de noite.

- IPSS's - Diminuição do N.º
de idosos, que 
ainda autónomos, 
estão 
completamente sós
durante a noite.

- Criação da resposta
social;
- N.º de idosos 
integrados.

- Equipa técnica e 
recursos materiais da 
IPSS's.

- População Idosa a
viver só.

Promover os 
direitos do idoso e 
prevenir ou pôr 
termo a situações 
de exclusão na 
população idosa do 
concelho de Castro 
Daire

- Constituição da 
Comissão Municipal 
de Proteção de 
Idosos em Risco .

- Autaquia
- Reduzir o número 
de idosos em 
situação de risco 
e/ou perigo.

- N.º de situações 
sinalizadas;
- N.º de idoso 
apoiados

- Equipa técnica dos 
Serviços de Ação 
Social Autarquia
- Técnicos das 
entidades 
representantes na 
referida Comissão 
Municipal.

- Idosos.
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Eixo V: Recursos e Dispositivos para o Desenvolvimento Social

Ações Atividades
Entidade

Responsável Calendarização Resultados Indicadores
Recursos

Humanos/Materiais
Público-alvo

Sistema  de
Informação

- Boletim Trimestral.
-  Grelha  de  atualização
de  indicadores
estatísticos

Núcleo  Executivo
do CLAS

Março  a
dezembro 2016

-  Melhorar  a  troca  de
informação  entre  os
parceiros  e acessível  à
população em geral

-  N.º  de  Boletins
editados

- Membros do Núcleo
Executivo do CLAS

- Parceiros do CLAS
-  Comunidade  em
geral

Grelha  de
Monitorização  do
PDS

- Criação e aplicação da
Grelha  de
Monitorização.

Núcleo  Executivo
do CLAS Abril 2016

- Melhorar a  execução
do PDS 

-  Frequência  de
aplicação da grelha

- Membros do Núcleo
Executivo do CLAS

-  Membros  da
Rede Social
-  Comunidade  em
geral

Encontro  Inter-
Instituições

-  Organização  do
Encontro  Inter-
Instituições  entidades,
organismos  e
instituições parceiras do
CLAS.

Núcleo  Executivo
do CLAS Maio 2016

-  Melhorar  articulação
entre  os  parceiros  do
CLAS

- Encontro realizado - Membros do Núcleo
Executivo do CLAS

- Parceiros do CLAS
e  Comunidade  em
Geral

Seminário  Alusivo
ao Ano Europeu

-  Organização  de  um
Seminário  subjacente
ao  tema  “Combate  ao
Desperdício Alimentar”.

Núcleo  Executivo
do CLAS

Entre  abril  e
dezembro  de
2016

-  Melhorar  a
informação  disponível
sobre  assuntos
específicos

- Seminário realizado - Membros do Núcleo
Executivo do CLAS

- Parceiros do CLAS
e  Comunidade  em
Geral

Ciclo  de
Conferências  da
Rede Social

-  Um  Olhar  Sobre  a
Violência Doméstica;
-  Um  Olhar  Sobre  os
Maus  Tratos  à  Pessoa
Idosa;
-  Um  Olhar  Sobre  a
Igualdade  de
Oportunidades;
-  Um  Olhar  Sobre  os
Problemas  Ligados  ao
Álcool.

Núcleo  Executivo
do CLAS

Entre  junho  e
dezembro  de
2016

-  Melhorar  a
informação  disponível
sobre  assuntos
específicos

- N.º de conferências
realizadas

- Membros do Núcleo
Executivo do CLAS

- Parceiros do CLAS
e  Comunidade  em
Geral
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