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1. Considerações Iniciais  

 

O Plano de Ação para o ano 2020 é resultado dos objetivos e estratégias definidos no Plano 

de Desenvolvimento Social | PDS de Vila Nova de Poiares. 

O Plano de Ação ora apresentado encontra-se dividido por tabelas correspondentes aos 

quatro Eixos e Objetivos Estratégicos (1. Governação e gestão integrada; 2. Economia 

Inclusiva; 3. Coesão territorial e 4. Cultura, participação e cidadania ativa) integrando cada 

um dois domínios de intervenção delineados no Plano de Desenvolvimento Social 2018-

2021: 

 

Eixo 1 - Governação e Gestão Integrada 

Domínio de Intervenção: Cooperação e Comunicação 

Domínio de Intervenção: Capacitação para a Ação 

Eixo 2 – Economia Inclusiva 

Domínio de Intervenção: Empregabilidade e Inclusão Social 

Domínio de Intervenção: Inovação e Empreendedorismo Social 

Eixo 3 -  Coesão Social e Territorial 

Domínio de Intervenção: Bem-Estar, Condições de Vida e Mobilidade 

Domínio de Intervenção: Grupos Vulneráveis 

Eixo 4 – Cultura, Participação e Cidadania Ativa 

Domínio de Intervenção: Cidadania e Desenvolvimento Participativo 

Domínio de Intervenção: Iniciativas Culturais, Identidade e Território 

 

Importa ainda salientar que o documento apresentado, é um documento dinâmico e aberto, 

pelo que qualquer iniciativa que não esteja contemplada, e que seja apresentada ao CLAS | 

Conselho Local de Ação Social, será alvo de avaliação tendo por base o documento 

estratégico elaborado (PDS) e contemplado no presente. 

 

2. Metodologia 
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A metodologia utilizada tem subjacente a definição de estratégias tendo em vista a 

realização de ações/atividades que respondam aos domínios de intervenção identificados, 

bem como aos objetivos estratégicos preconizados no PDS 2018-2021 que a seguir se 

apresentam: 

Quadro 1 | Eixos e domínios do PDS | Plano de Desenvolvimento Social 

  

Quadro 2 | Eixos, domínios e respetivos objetivos estratégicos do PDS | Plano de Desenvolvimento 
Social 

 

 

Governação e Gestão Integrada 
Cooperação e comunicação 

Capacitação para a ação 

Economia Inclusiva 
Empregabilidade e inclusão social 

Inovação e empreendedorismo social 

Coesão Social e Territorial 
Bem-estar, condições de vida e mobilidade 

Grupos vulneráveis 

Cultura, Participação e Cidadania Ativa 
Cidadania e desenvolvimento participativo 

Iniciativas culturais, identidade e território 

Governação e 
Gestão 

Integrada 

Cooperação e comunicação 

Consolidar a articulação e colaboração 
estratégica interinstitucional e 

intersectorial para a promoção de uma 
política local concertada 

Capacitação para a ação 

Reforçar as competências para uma 
intervenção qualificada potencializadora de 

um desenvolvimento local integrado, 
inclusivo e sustentável 

Economia 
Inclusiva 

Empregabilidade e inclusão 
social 

Promover a integração no mercado de 
trabalho de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social 

Inovação e empreendedorismo 
social 

Incentivar o desenvolvimento de respostas 
sociais inovadoras e sustentáveis 

adequadas às necessidades e expectativas 
das populações 

Coesão Social e 
Territorial 

Bem-estar, condições de vida e 
mobilidade 

Aumentar a qualidade das condições de 
vida, bem-estar e conforto de pessoas, 

principalmente de quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade social 

Grupos vulneráveis 

Implementar estratégias de prevenção e de 
proteção dos direitos das crianças e jovens 

e para a inclusão da população idosa do 
concelho 

Cultura, 
Participação e 

Cidadania Ativa 

Cidadania e desenvolvimento 
participativo 

Promover o desenvolvimento de 
competências, projetos e atividades que 
potenciem a participação cívica e uma 

cidadania ativa 

Iniciativas culturais, identidade 
e território 

Dinamizar iniciativas culturais, recreativas 
e eventos promotores do desenvolvimento 

pessoal e social das populações e do 
concelho, valorizando os recursos, cultura e 

identidade locais 
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O Plano de Ação, realizado anualmente, é construído a partir da relação entre os objetivos, 

os meios e a estratégia de implementação da Rede Social em cada concelho, tendo em conta 

o DS | Diagnóstico Social e o PDS | Plano de Desenvolvimento Social.  

Contudo, é necessário que o Plano de Ação não descreva só as atividades a realizar, mas que 

demonstre e fundamente a priorização das atividades e ações, tendo em conta as 

necessidades e expectativas, como também os recursos existentes no local. 

Deve ser um instrumento elaborado por todos os parceiros, com responsabilidade na sua 

execução, especialmente através de discussões coletivas. 

 

O Plano de Ação deve responder a questões como:  

 O que fazer (escolha das atividades, ações e tarefas a realizar),  

 Quando fazer (calendarização),  

 Quem faz o quê (responsabilizar os parceiros pela execução das tarefas),  

 Como fazer (definir meios e métodos a utilizar) e  

 Onde fazer (definição dos locais das ações). 
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3. Plano de Ação para 2020, por Eixo de Intervenção do PDS 

3.1 Eixo Estratégico 1 – Governação e Gestão Integrada 

 

Figura 1 | Eixo Estratégico: governação e gestão integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo Estratégico 
Consolidar a articulação e colaboração estratégica 
interinstitucional e intersectorial para a promoção de uma 
política local concertada 

Objetivos:  
Garantir o acompanhamento e avaliação do processo de implementação do Plano de 
Desenvolvimento Social e do Plano de Ação  
Reforçar a articulação e as sinergias entre as várias instituições e parceiros sociais 
 
Atividade 1: acompanhamento do processo de implementação e execução do plano de ação da 
Rede Social 
 
Descrição da Atividade 1: pretende-se revitalizar o trabalho em rede, através do acompanhamento 
periódico por parte de Núcleo Executivo e de acordo com as suas competências, da implementação 
do Plano de Ação da Rede Social  
Destinatários CLAS 

Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 
Entidades Promotoras 
Organismos Estatais 

Entidade Responsável Núcleo Executivo do CLAS 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 

Promover a participação dos parceiros na elaboração 
dos documentos estratégicos de avaliação e 
monitorização 
Revitalizar o trabalho em rede e em parceria 

Quantitativos 

Número de reuniões realizadas 
Número de respostas obtidas 
Número de sugestões obtidas 
Número de ações em parceria realizadas 

Meta 

Aumentar em 30% o número de reuniões de equipa 
Aumentar em 20% o número de respostas 
Aumentar em 10% o número de sugestões 
Aumentar em 5% o estabelecimento de parcerias 

Calendarização 

Núcleo Executivo do CLAS 
22 de janeiro; 6 de fevereiro; 8 de abril; 3 de junho; 3 de setembro; 5 
de novembro 
CLAS | Conselho Local de Ação Social 
28 de fevereiro; 15 de abril; 8 de julho; 14 de outubro 

EIXO ESTRATÉGICO: 
GOVERNAÇÃO E 

GESTÃO INTEGRADA

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 
COOPERAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Acompanhamento e 
Monitorização do 

PDS

Comunicação e 
divulgação

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 

CAPACITAÇÃO PARA 
A AÇÃO

Conhecer para agir
Capacitação técnica 

e institucional
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3.2 Eixo Estratégico 2 – Economia Inclusiva 

Objetivo Estratégico 
Consolidar a articulação e colaboração estratégica 
interinstitucional e intersectorial para a promoção de uma 
política local concertada 

Objetivos: 
Promover o envolvimento dos parceiros na partilha de informação 
Reforçar a comunicação e divulgação das iniciativas em curso junto da comunidade 
Consolidar práticas de divulgação da oferta de respostas sociais, projetos e atividades 
 
Atividade 2: potenciação entre os parceiros sociais, da partilha de informação através da criação 
de uma plataforma eletrónica 
 
Descrição da Atividade 2: pretende-se criar um mecanismo de partilha de informação 
interinstitucional e intersectorial, cuja atualização seja assegurada pelos parceiros sociais 
Destinatários CLAS e outros parceiros de interesse relevante 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável Núcleo Executivo do CLAS ou outro considerado relevante 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Promover a participação dos parceiros na partilha de 
informação 

Quantitativos 
Número de participações 
Número de atualizações 

Meta 

Aumentar em 10% o número de participações do 1.º semestre para o 
2.º semestre  
Aumentar em 5% o número de atualizações do 1.º semestre para o 2.º 
semestre 

Calendarização 

Definição de conteúdos da Página 
5 de março 
Construção da Página 
8 de abril 
Envio de Informação 
29 de maio 
Introdução de Informação 
30 de junho 
31 de dezembro 



 
Plano de Ação 2020   Rede Social de Vila Nova de Poiares 

página | 8  

 

 

 

Figura 2 | Eixo Estratégico: Economia Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Promover a integração no mercado de trabalho pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 

Objetivos:  
Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social através do desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e profissionais 
 
Atividade 1: dinamização do Projeto “Voltámos à Casa da Luísa…agora com o Luís” 
 
 
Descrição da Atividade 1: trata-se de um projeto que se encontra estruturado por módulo e sessões e 
que visa aumentar as soft skills dos beneficiários 
 
Destinatários Beneficiários de RSI | Rendimento Social de Inserção 
Fontes de 
Financiamento 

Portugal Inovação Social (Portugal 2020) 
Investidores Sociais 

Entidade Responsável APPACDM 
NLI | Núcleo Local de Inserção 

Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 
Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos Promover mudanças a nível comportamental 
Melhorar a auto estima dos beneficiários 

Quantitativos Número de participações 
Número de pessoas integradas em mercado de 
trabalho 

Meta Garantir que 80% dos participantes atinjam um nível superior a 50% 
nos instrumentos de avaliação de auto estima 
Integrar 3 dos participantes em mercado de trabalho e/ou medidas 
de emprego 

Calendarização Novembro de 2019 a Junho de 2020 

Objetivo Estratégico 
Promover a integração no mercado de trabalho pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 

EIXO ESTRATÉGICO: 
ECONOMIA INCLUSIVA

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 

EMPREGABILIDADE E 
INCLUSÃO SOCIAL

Experiência funcional Empresa cidadã
Empreendedorismo 

inclusivo

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL

Inovação e 
empreendedorismo 

social
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Objetivos:  
Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social através do desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e profissionais 
 
Atividade 2: dinamização de ações (in)formativas 
 
Descrição da Atividade 2: desenvolvimento de ações de (in)formação contempladas nos planos de 
formação anuais 
Destinatários População em geral 
Fontes de 
Financiamento 

Portugal 2020 
Outras entidades financiadoras 

Entidade Responsável 

ADIP | Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares  
IEFP, IP | Instituto de Emprego e Formação Profissional 
AEDP | Associação Empresarial de Poiares 
APPACDM | Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 

Parcerias 
Câmara Municipal/GIP | Gabinete de Inserção Profissional 
Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Capacitar pessoas 
Aumentar a empregabilidade 

Quantitativos 
Número de formações realizadas 
Número de formandos 

Meta Garantir que 80% dos planos de formação são cumpridos 
Calendarização Ao longo do ano 
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3.3 Eixo Estratégico 3 – Coesão Social e Territorial 

 

 

Figura 3 | Eixo Estratégico: Coesão Social e Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Promover a integração no mercado de trabalho pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 

Objetivos:  
Promover a responsabilidade social das empresas 
Integrar no mercado de trabalho os desempregados, DLD’s | Desempregados de Longa 
Duração e beneficiários de RSI | Rendimento Social de Inserção 
Atividade 3: realização de 2 sessões de esclarecimento e de informação para as Entidades 
Empregadoras 
Descrição da Atividade 3: desenvolvimento de ações que visam o esclarecimento das potenciais 
Entidades Empregadoras sobre os seus direitos e obrigações com a integração profissional de 
públicos mais vulneráveis 
Destinatários Tecido comercial e empresarial 
Fontes de 
Financiamento 

Portugal 2020 
Outras entidades financiadoras 

Entidade Responsável IEFP, IP | Instituto de Emprego e Formação Profissional 
AEDP | Associação Empresarial de Poiares 

Parcerias Câmara Municipal/GIP | Gabinete de Inserção Profissional 
Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos Informar potenciais empregadores 
Aumentar a empregabilidade 

Quantitativos Número de sessões realizadas 
Número de participantes 

Meta Garantir, pelo  menos, a participação de 10 Empresas e Associações 
em casa sessão 

Calendarização 1.ª Sessão: junho 
2.ª Sessão: novembro 

Objetivo Estratégico 
Aumentar a qualidade das condições de vida, bem-estar e 
conforto de pessoas, principalmente de quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade 

Objetivos:  
Melhorar as condições habitacionais  
Efetuar apoio/acompanhamento psicossocial 
 
Atividade 1: atribuição de apoio financeiro para obras de adaptação, recuperação e conservação 
das habitações cujos agregados familiares sejam elegíveis 
 
 
Descrição da Atividade 1: instruir processo socioeconómico e habitacional, proceder à execução das 
obras e fazer o acompanhamento psicossocial 
 
Destinatários População em geral e mais vulnerável 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal 
RLIS | Rede Local de Intervenção Social (ADIP) 
CDC, ISS, IP 

Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Promover melhorias e adaptações  a nível habitacional 
Eliminar barreiras arquitetónicas 

Quantitativos 
Número de processos 
Número de intervenções 

Meta 
Garantir que 90% dos processos instruídos e elegíveis sejam 
executados 

Calendarização Ao longo do ano 

EIXO ESTRATÉGICO: 
COESÃO SOCIAL E 

TERRITORIAL

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: BEM-

ESTAR, CONDIÇÕES DE 
VIDA E MOBILIDADE

APOIAR+ NASCER+ Mobilidade coletiva

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: GRUPOS 

VULNERÁVEIS

PLPPDCJ | Plano Local 
de Promoção e Proteção 

dos Direitos das 
Crianças e dos Jovens de 

VNP

Envelhecimento ativo
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Objetivo Estratégico 
Aumentar a qualidade das condições de vida, bem-estar e 
conforto de pessoas, principalmente de quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade 

Objetivos:  
Incentivar o aumento da natalidade no Concelho 
 
Atividade 2: atribuição de apoio financeiro a crianças naturais do concelho, de acordo com o 
Regulamento de Incentivo à Natalidade – Nascer+ 
 
 
Descrição da Atividade 2: instruir processo, proceder à execução dos procedimentos tendentes ao 
pagamento do apoio financeiro (1.000€ por nascimento) 
 
Destinatários Crianças e famílias 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável Câmara Municipal 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Promover um incentivo financeiro potenciador da 
natalidade 

Quantitativos 
Número de processos 
Número de apoios 

Meta 
Garantir que 100% dos processos instruídos e elegíveis sejam 
executados 

Calendarização Ao longo do ano 

Objetivo Estratégico 
Aumentar a qualidade das condições de vida, bem-estar e 
conforto de pessoas, principalmente de quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade 

Objetivos:  
Reforçar a aquisição das competências parentais  
Efetuar apoio/acompanhamento psicossocial 
Atividade 3: ciclo de formação no âmbito da educação parental 
 
Descrição da Atividade 3: desenvolver um ciclo de formações, com sete sessões, que dotem os pais de 
ferramentas e estratégias para desenvolver as suas competências parentais e educacionais  
 
Destinatários Pais com crianças dos 6 aos 10 anos de idades 
Fontes de 
Financiamento 

CIM-RC 

Entidade Responsável Câmara Municipal 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Promover o aumento das competências parentais 
Promover a adoção de novos comportamentos e 
atitudes no desenvolvimento social da criança 

Quantitativos 
Número de pais 
Número de intervenções 
Questionários de satisfação 

Meta Garantir que 50% dos pais inscritos frequentam as sete sessões 
Calendarização 25 de novembro a 27 de janeiro 
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Objetivo Estratégico 
Aumentar a qualidade das condições de vida, bem-estar e 
conforto de pessoas, principalmente de quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade 

Objetivos:  
Reforçar a aquisição das competências parentais  
Efetuar apoio/acompanhamento psicossocial 
Atividade 4: Clube de Pais 
 
Descrição da Atividade 4: desenvolver um ciclo de sessões mensais que, através da partilha de 
testemunhos e opiniões, dotem os pais de ferramentas e estratégias para desenvolver as suas 
competências parentais e educacionais  
 
Destinatários Pais 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável Associação de Pais 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Promover o aumento das competências parentais 
Promover a adoção de novos comportamentos e 
atitudes no desenvolvimento social da criança 

Quantitativos 
Número de pais 
Questionários de satisfação 

Meta Garantir que 20 pais frequentam as 7sessões 
Calendarização Abril a Dezembro (com interrupção nos meses de Julho e Agosto) 

Objetivo Estratégico 
Implementar estratégias de prevenção e de proteção dos direitos 
das crianças e jovens e para a inclusão da população idosa do 
Concelho 

CRIANÇAS E JOVENS 
Objetivos:  
Sensibilizar a comunidade para a prevenção e proteção das crianças e jovens 
Assegurar a proteção dos direitos das crianças e jovens em risco 
Atividade 5: executar as ações previstas no plano de ação do Plano Local de Promoção e Proteção 
das Crianças e dos Jovens do Concelho de Vila Nova de Poiares 
Descrição da Atividade 5: dinamização de atividades que potenciem a sensibilização dos direitos das 
crianças e jovens 
Destinatários População em geral , com especial enfoque para as crianças e jovens 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável CPCJ | Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Proteger os direitos das crianças e jovens  
Sensibilizar para a prevenção e proteção das crianças 
e jovens 

Quantitativos 
Número de ações 
Número de participações 
Número de intervenções 

Meta Garantir que 90% das ações previstas em plano sejam cumpridas 
Calendarização Ao longo do ano 
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Objetivo Estratégico 
Implementar estratégias de prevenção e de proteção dos direitos 
das crianças e jovens e para a inclusão da população idosa do 
Concelho 

CRIANÇAS E JOVENS 
Objetivos:  
Sensibilizar a comunidade para a prevenção e proteção das crianças e jovens 
Assegurar a proteção dos direitos das crianças e jovens em risco 
Atividade 6: executar as ações previstas no plano de ação do Programa Cidades Amigas das 
Crianças do Concelho de Vila Nova de Poiares 
Descrição da Atividade 6: dinamização de atividades que potenciem a cidadania ativa, o 
conhecimento pelos direitos e deveres, pela participação ativa nas decisões estratégicas concelhias 
Destinatários População em geral com especial enfoque para as crianças e jovens 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
Comité da UNICEF 

Parcerias 

Associação de Estudantes 
Associação de Pais 
Projeto Jovens Autarcas 
Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 

Sensibilizar para os direitos das crianças e jovens  
Sensibilizar para a prevenção e proteção das crianças 
e jovens 
Potenciar a participação ativa e cidadania 
participativa das crianças e jovens 

Quantitativos 
Número de ações 
Número de participações 
Número de intervenções 

Meta Garantir que 90% das ações previstas em plano sejam cumpridas 
Calendarização Ao longo do ano 
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3.4 Eixo Estratégico 4 – Cultura, Participação e Cidadania Ativa 

Objetivo Estratégico 
Implementar estratégias de prevenção e de proteção dos direitos 
das crianças e jovens e para a inclusão da população idosa do 
Concelho 

POPULAÇÂO SÉNIOR 
Objetivos:  
Envolver os parceiros nas atividades dirigidas à população sénior 
Garantir o acesso a bens, serviços e atividades dirigidas à população sénior 
Fomentar o bem-estar e a segurança da população idosa 
Atividade 7: Elaborar e executar as ações previstas no plano de atividades anual (+Sénior) 
Descrição da Atividade 7: promover ações diferenciadas e diferenciadoras dirigidas à população 
sénior do concelho 
Destinatários População sénior 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 

Entidade Responsável 

Câmara Municipal 
ADIP 
Irmandade Nossa Senhora das Necessidades 
Associação iCreate 
APPACDM 

Parcerias 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Poiares 
Guarda Nacional Republicana 
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares 
Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 

Proteger os direitos da população sénior  
Promover o convívio inter-geracional 
Promover o envelhecimento positivo 
Sensibilizar para a prevenção e proteção da 
população sénior 

Quantitativos 
Número de ações 
Número de participações 

Meta Garantir que 90% das ações previstas em plano sejam cumpridas 
Calendarização Ao longo do ano 
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Figura 4 | Eixo Estratégico: Cultura, Participação e Cidadania Ativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 
Promover o desenvolvimento de competências, projetos e 
atividades que potenciem a participação cívica e uma cidadania 
ativa 

Objetivos:  
Implementar o Plano Municipal para a Igualdade 
 
Atividade 1: Executar as alções previstas no plano de ação do Plano Municipal para a Igualdade 
 
Descrição da Atividade 1:  dinamizar as ações do plano de ação 
Destinatários População em geral 
Fontes de 
Financiamento 

POISE 
Ou outros 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal  
CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
CIM-RC 

Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

 
Qualitativos 
 
 

 
Consciencializar para a igualdade e não discriminação  

Quantitativos 
Número de participantes 
Número de ações 
Questionário de satisfação 

Meta Garantir que 90% das ações previstas em plano sejam executadas 
Calendarização Ao longo do ano 

Objetivo Estratégico 
Promover o desenvolvimento de competências, projetos e 
atividades que potenciem a participação cívica e uma cidadania 
ativa 

EIXO ESTRATÉGICO: 
CULTURA, PARTICIPAÇÃO 

E CIDADANIA ATIVA

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 
CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO 
PARTICIPATIVO

Participação Associativa 
e Cidadania Ativa

Programa de 
Voluntariado

Mobilidade coletiva

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO: 

INICIATIVAS CULTURAIS, 
IDENTIDADE E 
TERRITÓRIO 

Agenda Cultural do 
Concelho de Vila Nova de 

Poiares
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4. Monitorização e Avaliação 

Objetivos:  
Implementar os projetos de voluntariado 
Aumentar tendencialmente o número de voluntários 
 
Atividade 2: Plataforma de Voluntariado – Portugal Voluntário 
 
Descrição da Atividade 2: dinamizar as ações de angariação e para a criação de um grupo de 
voluntários 
Destinatários População em geral 
Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 

Entidade Responsável Câmara Municipal 
Parcerias CLAS 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 
Consciencializar para o voluntariado  
Combater o isolamento 

Quantitativos Número de voluntários 
Meta Garantir a criação de um grupo de voluntários 
Calendarização Ao longo do ano 

Objetivo Estratégico 
Dinamizar iniciativas culturais, recreativas e eventos promotores 
do desenvolvimento pessoal e social das populações e do 
concelho, valorizando os recursos, cultura e identidades locais 

Objetivos:  
Promover o conhecimento do património natural e cultural do concelho 
Proporcionar o acesso a eventos culturais e artísticos 
Reforçar o desenvolvimento de competências criativas e artísticas 
Aumentar a participação dos parceiros nos eventos realizados 
 
Atividade 3: Executar as ações inscritas nos Planos de Atividades dos Parceiros Sociais 
 
Descrição da Atividade 3:  dinamizar as ações nos eventos, iniciativas e atividades pontuais 
rentabilizando recursos e sinergias locais 
Destinatários População em geral 

Fontes de 
Financiamento 

Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 
Outras 

Entidade Responsável 

Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 
Associações / Coletividades 
CLAS 

Parcerias Outras consideradas de interesse relevante 

Indicadores de 
Resultados 

Qualitativos 

Consciencializar para o património natural e cultural 
do concelho  
Potenciar as competências artísticas e criativas do 
público-alvo 

Quantitativos Número de ações 
  Número de parcerias estabelecidas 
Meta Garantir que 90% das ações realizadas foram executadas em parceria 
Calendarização Ao longo do ano 
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A operacionalização do PDS | Plano de Desenvolvimento Social (2018-2021) pressupõe a 

realização anual de ações/atividades/ iniciativas que se consubstanciam nos objetivos 

preconizados como estratégicos e prioritários. 

Estas ações/atividades/ iniciativas constituem o Plano de Ação que agora é apresentado. 

O Plano de Ação assenta num modelo participativo pelo que a avaliação tem de ser realizada 

com o mesmo pressuposto, numa lógica de metodologia participativa, integrada e 

integradora, com mecanismos que necessitam da colaboração e participação de todos os 

agentes sociais. 

Neste sentido, torna-se imprescindível a definição de momentos dedicados à realização da 

componente avaliativa. 

 

Em termos operativos, serão considerados, segundo a sua temporalidade, dois tipos de 

avaliação: 

 A avaliação realizada durante a fase de desenvolvimento do PDS | Plano de 

Desenvolvimento Social; 

 A avaliação de resultados. 

Em suma, o processo de monitorização e avaliação irá permitir compreender o grau de 

evolução e de implementação do PDS | Plano de Desenvolvimento Social bem como por 

constituir importante ferramenta na melhoria das estratégias implementadas, visando um 

desenvolvimento social do concelho efetivo e de qualidade.  

 

5. Considerações Finais      

O Plano de Ação para 2020 prevê uma atuação transversal nas diferentes áreas e objetivos, 

elencando ações/atividades/iniciativas que cruzam parcerias e públicos diversos, pelo que 

é determinante o envolvimento de todos, numa perspetiva e dinamização e articulação da 

concertação de esforços e de coresponsabilização na sua execução.  

O trabalho em rede e em parceria é fundamental para a dinamização do que é proposto 

visando uma atuação concertada na prevenção e resolução dos problemas locais de exclusão 

social e pobreza. 
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Anexos  

 

Anexo1: Tabela Resumo das Atividades por Eixo Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Estratégico 1

Governação e 
Gestão Integrada  

Acompanhamento do 
processo de 

implementação do plano de 
ação da Rede Social

Potenciar, entre os 
parceiros sociais, a partilha 

de informação com a 
criação de uma plataforma 

eletrónica

Eixo Estratégico 2 

Economia Inclusiva

Dinamização do Projeto 
“Voltámos à Casa da 

Luísa…agora com o Luís”

Dinamização de ações 
formativas

Realização de 2 sessões de 
esclarecimento e de 
informação para as 

Entidades Empregadoras

Eixo Estratégico 3 

Coesão Social e 
Territorial

Atribuição de apoio 
financeiro para obras de 

adaptação, recuperação e 
conservação das habitações 
cujos agregados familiares 

sejam elegíveis

Atribuição de apoio 
financeiro crianças naturais 

do concelho, de acordo 
com o Regulamento de 
Incentivo à Natalidade –

Nascer+

Ciclo de formação no 
âmbito da educação 

parental

Executar as ações previstas 
no plano de ação do Plano 

Local de Promoção e 
Proteção das Crianças e dos 
Jovens do Concelho de Vila 

Nova de Poiares

Eixo Estratégico 4

Cultura, Participação 
e Cidadania Ativa

Elaboração do plano de 
ação do Plano Municipal 

para a Igualdade

Plataforma de Voluntariado

Realização em parceria e 
em rede de eventos, 

iniciativas e atividades 
pontuais
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GOVERNAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA

Atividade1: Acompanhamento do processo de implementação e execução
do Plano de Ação da Rede Social

Atividade 2: Potenciação da partilha de informação, através da criação de
uma plataforma eletrónica

ECONOMIA INCLUSIVA

Atividade1: Dinamização do Projeto "Voltámos à Casa da Luísa ... agora
com o Luís"

Atividade 2: Dinamização de ações (in)formativas

Atividade 3: Realização de 2 sessões de esclarecimento e informação para
as Entidades Empregadoras
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COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL

Atividade1: Atribuição de apoio financeiro para obras de adaptação, recuperação
e conservação de habitações cujos agregados familiares sejam elegíveis -
APOIAR+

Atividade 2: Atribuição de apoio financeiro a crianças naturais do Concelho -
NASCER+

Atividade 3: Realização de um ciclo de formação no âmbito da Educação Parental

Atividade 4: Clube de Pais

Atividade 5: Executar as ações previstas no Plano de Ação do Plano Local de
Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e dos Jovens do Concelho de Vila
Nova de Poiares

Atividade 6: Executar as ações previstas no Plano de Ação do Programa Cidades
Amigas das Criançasdo Concelho de Vila Nova de Poiares

Atividade 7: Elaborar e executar as acções previstas no Plano Anual de Atividades
| +Sénior
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Cultura, Particpação e Cidadania Ativa

Atividade1: Executar as ações previstas no Plano de Ação do Plano
Municipal para a Igualdade | Poiares+

Atividade 2: Plataforma de Voluntariado - Portugal Voluntário

Atividade 3: Executar as ações previstas nos Planos de Ação dos Parceiros
Sociais
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Anexo 2: Calendarização de Reuniões 

 

 

 

 

 

 

 

NE | Núcleo Executivo do CLAS 

22 de janeiro 

6 de fevereiro 

8 de abril 

3 de junho 

3 de setembro 

5 de novembro 

 

CLAS | Conselho Local de Ação Social 

28 de fevereiro 

5 de abril 

8 de julho 

14 de outubro 


