PLANO DE ACÇÃO

O Plano acção é um documento anual onde se identificam os projectos e intervenções previstas para cada ano, devidamente enquadradas nas estratégias
definidas em Plano de Desenvolvimento Social.
No segundo PDS, do concelho de Arouca, foram identificados 5 eixos de intervenção: Eixo I – proporcionar aos idosos melhor qualidade de vida, incluindo
medidas de combate à pobreza e exclusão social; Eixo II – Expandir e qualificar a intervenção junto de grupos vulneráveis; Eixo III – Promover o (des)
envolvimento comunitário; Eixo IV – Emprego/ educação e formação; Eixo V- Rede Social – um desafio.

O PA aqui gizado, surge numa lógica de planeamento estratégico visando delinear um conjunto de medidas de natureza social, no âmbito do desenvolvimento
territorial, onde o estabelecimento de parcerias e sinergias potenciam uma intervenção enquadrada nos eixos definidos em PDS e no desenvolvimento social
do território.

A metodologia utilizada na elaboração deste documento, procurou incentivar a participação dos diversos parceiros, envolvendo-os assim numa discussão activa
e participada, com especial destaque para os elementos que compõem o Núcleo Executivo do CLAS.

A execução e monitorização do Plano de Acção é da responsabilidade dos diversos parceiros envolvidos, permitindo a tomada de conhecimento sobre os
resultados atingidos, aferição de dificuldades e oportunidades e a introdução de acções de melhoria.
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Planificação das Actividades
Eixo I PROPORCIONAR AOS IDOSOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA INCLUINDO MEDIDAS DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL
Objectivos

Objectivos específicos

Acção a desenvolver

Indicadores

Gerais

de

Entidade/serviço

Entidade (s) a

monitorização

responsável

envolver

Realização do Plano

Serviço ação social

UNIFAI

Proporcionar

Promover

politicas

Implementar um plano gerontológico

melhores

municipais de apoio à

municipal, envolvendo o mais possível

da CMA

condições de vida

população idosa

os seniores das diversas freguesias

Parceiros

à população idosa

Cronograma

31/12/2013

Rede

Social

do concelho

Implementar o cartão sénior

Funcionamento

do

cartão

Serviço ação social

Parceiros

da CMA

NE/

N.º idosos aderentes

do

31/12/2012

entidades

privadas

Envolver os diversos parceiros na

Plano de intervenção

Nucleo Executivo do

Parceiros CLAS

elaboração de um plano de intervenção

N.º acções realizadas

CLAS

Parceiros

no âmbito das comemorações do ano

N.º parceiros envolvidos

31/12/2012

por

freguesia

internacional do envelhecimento activo
e da solidariedade entre gerações
Informar

localmente

Promover campanhas de informações

N.º

de

sobre medidas/programas locais e

realizadas

apoio aos idosos, que se

nacionais que se adeqúem à realidade

Resumo das medidas

ajustem às necessidades

do território.

políticas

nacionais,

campanhas

Nucleo Executivo do

Entidades

31/12/2012

CLAS

nacionais/locais
promotoras dos
projectos

concelhias
Apoiar

cuidadores

na

Promover ações de (in)formação, com o

N.º

acções

melhoria da prestação de

intuito de promover o descanso do

desenvolvidas

Arouca

Freguesia

cuidados aos idosos

cuidador informal

N.º

IPSS´s c/ intervenção

NE rede social

cuidadores

na pop idosa
Parceiros NE

Promover acções de sensibilização à

N.º acções

familiar e comunitária dos

família

N.º

idosos

elementos fundamentais no apoio de

comunidade

enquanto

Saúde

participantes
Aumentar a integração

e

Centro

participantes

sessões

nas

de

Juntas

31/12/2012

Parceiros CLAS
Juntas

31/12/2012

de

Freguesia

rectaguarda para idosos.
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Articular com Juntas de Freguesia

N.º ações desenvolvidas

Parceiros NE

J. Freguesia

respostas integradas de apoio à

31/12/2012

Entidades locais

população idosa

Eixo II: Expandir e Qualificar a intervenção junto de grupos vulneráveis
Objectivos

Objectivos específicos

Acção a desenvolver

Indicadores

Gerais

monitorização

responsável

envolver

N.º

Serviço ação social

Parceiros

Criar políticas locais de

Implementar

acompanhar

o

prevenção

das

Prevenção das Dependências

implementadas

que

Apoiar Conselheiros Locais para a

N.º

contribuam para melhorar

Igualdade de Género

realizadas

os

Desenvolver ações de sensibilização,

N.º

no âmbito do Março- mês da mulher

realizadas

de

Promover

respostas

preventivas

e

curativas

acções

níveis

sensibilização

de
à

de

Entidades

e

toxicodependências

Municipal

Entidade/serviço

Promover

desenvolvimento

Plano

de

de

acções

Acções

e

Implementar

melhorar

a

protecção
aos
vulneráveis

social
grupos

Cronograma

do

31/12/2012

Arouca Inclui

plano

Conselheiros Municipais

Parceiros CLAS

31/12/2012

Conselheiros Municipais

Conselheiros

31/03/2012

Serviço ação social

Municipais para

Serviço ação social
acções

população
Aumentar

a

a Igualdade
medidas

Acompanhar a Implementação local do

N.º

acções

locais de apoio a grupos

projecto “Cuidar de Quem Cuida”

implementadas

projecto

geral

vulneráveis

Acompanhar a implementação local do

N.º

Técnica Rede Social

Centro Saúde

projecto “Psico- oncologia”

envolvidos

Apoiar e colaborar nos trabalhos

N.º

realizados pela Comissão criada no

realizadas

utentes

Parceiros

locais

do

Comunidade em

31/12/2012

31/12/2012

Parceiros CLAS
acções

Comissão criada para o

Parceiros CLAS

03/12/2012

efeito

âmbito da Deficiência
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Eixo III promover o (des) envolvimento comunitário e a melhoria das condições habitacionais
Objectivos

Objectivos específicos

Acção a desenvolver

Indicadores

Entidade/serviço

Entidades

monitorização

responsável

envolver

Promover ação intergeracional para

N.º ações realizadas

Serviço ação social

Escola

levantamento

Registo fotográfico

DASU

Comunidade

Gerais
Criar condições

Incutir

para

comportamentos

a

na

população
de

de

saberes

de

preservação

preservação ambiental

ambiental e para

Sensibilizar

a

Articular com projecto AroucaInclui a

N.º de ações realizadas

a valorização do

comunidade

para

acções desenvolvidas no âmbito da

Descrição das ações

território

valorização do território

capacitação da comunidade

Criar mecanismos para

Elaborar um plano municipal de

N.º

melhoria

implementação/melhoria de casas de

sinalizadas

banho, para agregados carenciados

N.º

Colmatar

as

carências
básicas

dos

do

etnobotânicos

parque

habitacional concelhio

a

Cronograma

31/12/2012
em

geral

munícipes

AroucaInclui

Parceiros do CLAS

31/12/2012

Comunidade local

situações

Serviço

ação

social

CMA

J. Freguesia

31/12/2012

Parceiros CLAS

situações

resolvidas

nomeadamente

Manutenção do projecto Estaleiro

carências

Social

habitacionais

Promover campanhas de angariação

N.º

de bens para Estaleiro Social

campanhas realizadas

Relatório de avaliação

Serviço

ação

social

CMA
e

tipo

de

Serviço

Empresas

e

31/12/2012

particulares
ação

CMA

social

Empresas e
Comunidade

31/12/2012
em

geral
Implementar Projecto MAIS

Implementação

do

CMA

Parceiros CLAS

31/12/2012

Criação do espaço

Nucleo Executivo

Parceiros CLAS

31/12/2012

Relatório de estrutura

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

projecto
Proporcionar às famílias

Apresentar proposta de criação de

melhores condições de

espaço que sirva de abrigo a

vida

situações de emergência social
Criar

mecanismo

de

apoio

situações de sobreendividamento

a

criada

Entidades
externas
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Eixo IV: Emprego/Educação e Formação
Objectivos Gerais

Objectivos específicos

Entidades

monitorização

responsável

envolver

Reunião de trabalho com Escolas e

Ata da reunião

Parceiros NE

Escolas

Ficha de presenças

as

Articular

desvantagens

em

locais medidas de combate

CPCJ

termos

de

ao abandono e insucesso

intervenção

escolar

e emprego

Articular

com

entidades

Entidade/serviço

Corrigir

educação/formação

com

Acção a desenvolver

entidades

para

Indicadores

articulação

da

Colaborar com equipa do Arouca

Apresentação

formadoras a planificação da

Inclui

documento

actividade

levantamento das necessidades

formativa

no

município

na

elaboração

do

de

com

do

AroucaInclui

Entidades

Serviço ação social

formadoras

CMA

concelhias

entidades

Acta da reunião

Nucleo Executivo

Ficha de presença

empregabilidade

níveis

de

Entidades

31/12/2012

IEFP

Manutenção do protocolo entre

N.º publicações

CMA e comunicação social local

N.º ofertas divulgadas

Téc.ª GIP de Arouca

Comunicação

Comunidade

emprego

geral

Descentralizar o GIP, de forma a

N.º descentralizações

responder a maior número de

efectuadas

31/12/2012

Social local

para divulgação das ofertas de

Téc.ª GIP de Arouca

em

Centro Emprego
Outras

munícipes

31/12/2012

entidades

relevantes

Promover ações que estimulem

N.º acções realizadas

uma

N.º participantes

atitude

31/12/2012

formadoras

integrado, p/ evitar sobreposições
os

31/12/2012

AECA

formadoras um plano de formação

Aumentar

Cronograma

CPCJ

formativas no município.
Articular

a

mais

ativa

dos

GIP

Parceiros do CLAS

31/12/2012

31/12/2012

desempregados - TPE
Melhorar a manutenção do Portal

Actualização do portal

GIP

Entidades

de

Melhorias introduzidas

CMA

parceiras do portal

Emprego

e

Formação
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Profissional

Sensibilizar

Fomentar
empreendedorismo

o

entidades

N.º acções realizadas

AECA

medidas de apoio ao emprego e

Empresas

formação

entidades locais

Articular com AroucaInclui ações

N.º

empreendedorismo/inovação

desenvolvidas no âmbito do apoio

desenvolvidas

e criatividade

ao empreendedorismo

N.º participantes

Desenvolver uma cultura

Articular com AroucaInclui ações

N.º

empreendedora

desenvolvidas no âmbito do apoio

desenvolvidas

junto do público feminino

IEFP

empregadoras para adesão às

Criar competências para o

sobretudo

GIP

acções

ações

31/12/2012

e

AroucaInclui/

Parceiros área do

ADRIMAG

empreendedorismo

AroucaInclui/

Parceiros área do

ADRIMAG

empreendedorismo

31/12/2012

31/12/2012

ao empreendedorismo

6

Eixo V: Rede Social – um desafio
Objectivos

Objectivos específicos

Acção a desenvolver

Indicadores

Entidade/serviço

Entidades

monitorização

responsável

envolver

Divulgar informação da actividade da

N.º

Serviço ação social

Parceiros CLAS

Rede Social no site da Câmara

publicadas

CMA

Comunicação

Gerais
Consolidar

a

Difundir

periodicamente

sustentabilidade

informação

sobre

da rede social

trabalho realizado

o

de

informações

Enviar nota imprensa para comunicação

a

Cronograma

31/12/2012

social

social
Criar

mecanismos

de

dinamização

e

consolidação

das

parcerias

Descentralizar as reuniões de CLAS

Actas da reunião

Téc.ª Rede Social

Parceiros CLAS

31/12/2012

V Espectáculo social

Realização da atividade

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/11/2012

I Jornadas Sociais

Realização da atividade

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/06/2012

Participação nas reuniões da plataforma

N.º de reuniões

Câmara Municipal de

supraconcelhia do EDV
Proporcionar

formação

aos técnicos afectos ao

31/12/2012

Arouca

Realizar acções de (in)formação aos

N.º acções realizadas

técnicos afectos ao projecto

N.º participantes

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

Tec.ª Rede Social

Parceiros CLAS

31/12/2012

do

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

do

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

Parceiro NE

Parceiros

31/12/2012

programa Rede Social
Promover

o

planeamento

Melhorar

a

articulação

Disponibilização

on-

line

dos

entre serviços de acção

documentos elaborados no âmbito da

dos

social (oficiais e

Rede Social

serviços de acção

oficiais) do concelho

concertado

não

N.º

documentos

disponibilizados

Atualizar guia de recursos concelhio -

Actualização

social através de

(disponivel on line)

documento

coerência

Elaborar a carta social do Município e

Disponibilização

disponibilizá-la on-line

documento

Reunião técnicos ação social

N.º reuniões realizadas

nas

intervenções

e

optimização

dos

recursos

com

serviço de ação
social
Implementar
Voluntariado

o

Banco

Local

de

N.º voluntários
N.º projectos de

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

Comunidade em
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voluntariado
Avaliação
monitorização

e

Avaliação dos resultados

geral

Elaboração do Plano de Acção 2012

Plano Acção 2012

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

Elaboração do relatório de actividades

Relatório de actividades

Parceiros NE

Parceiros CLAS

31/12/2012

da actividade da Rede
Social de Arouca

2012
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