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Introdução
O Plano de Trabalho, que a seguir se apresenta, segue uma linha de continuidade
relativamente aos Planos dos anos anteriores e estrutura-se em torno de 4 Projetos:

– Projeto 1: Consolidação da Rede Social no Concelho
– Projeto 2: Diagnóstico Social
– Projeto 3: Sistema de Informação / Comunicação
– Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho.
O Projeto 1 diz respeito à Consolidação da Rede Social no Concelho, através de
ações que dizem respeito à Dinamização, Monitorização e Avaliação, à Articulação
com outros sistemas de parceria e às Comissões Integradas de Acompanhamento
às Famílias.
O Projeto 2 surge da necessidade de aprofundar e atualizar o conhecimento da
realidade social do Concelho, traduzindo-se na elaboração do Diagnóstico Social.
O Projeto 3 assegura um conjunto de ações essenciais ao funcionamento do
Sistema de Informação / Comunicação da Rede Social, operacionalizando respostas
a questões importantes como a Recolha de Dados e a Socialização da Informação.
O Projeto 4 diz respeito à operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social do
Concelho, quer no que diz respeito à avaliação das ações desenvolvidas no âmbito
do Plano de Ação anual, quer quanto à elaboração de instrumentos de planeamento
(Plano de Ação 2014 e PDS 2014-2018).
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Projeto 1: Consolidação da Rede Social no Concelho
Ação 1: Dinamização, Monitorização e Avaliação
Objetivos
Operacionais
• Dinamizar as
instâncias de
funcionamento da
Rede Social local

Atividades

Metodologias

• Criação de meios e
• Organização e
espaços de informação,
calendarização de
formação e debate
sessões:
entre os parceiros,
– Priorização de
nomeadamente:
temáticas
– Identificação de
– Reuniões Inter-CSF
intervenientes
periódicas
• Recolha de
– Dinamização dos
informação através
CIP
das várias instâncias
• Criação de um Grupo
da Rede Social
de Trabalho na área da
Qualificação
• Monitorização e
• Difusão de
avaliação do
conhecimento e partilha
processo
de experiências

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Informáticos
• Consumíveis
• Audio-visuais
• Espaços para
reuniões
• Meios de Transporte

Calendarização

Indicadores de
Avaliação

• Janeiro a
• Reuniões realizadas
Dezembro de 2014
• Documentos
produzidos
• CSF com
funcionamento regular
• Reuniões de CIP
realizadas
• Grupo de Trabalho
criado
• N.º de deslocações às
entidades parceiras
efetuadas

• Deslocação às
entidades parceiras
para um conhecimento
da realidade in loco
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Projeto 1: Consolidação da Rede Social no Concelho
Ação 2: Articulação com outros sistemas de parceria / projetos
Objetivos
Operacionais
• Fomentar a
articulação das
instâncias da Rede
Social local com
outros sistemas de
parceria / projetos
com intervenções
especializadas

Atividades

Metodologias

• Criação de meios e
• Organização e
espaços de
calendarização de
informação, de
sessões:
formação e de debate
– Priorização de
entre os atores
temáticas
locais,
– Identificação de
nomeadamente:
intervenientes
– CPCJ do Concelho • Recolha de
– NLI
informação
– Projetos Escolhas
• Monitorização e
– CLDS/CLDS+
avaliação do
• Acompanhamento de
processo
Programas
específicos de âmbito
concelhio (RIVS, etc.)

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Informáticos
• Consumíveis
• Audio-visuais
• Espaços para
reuniões

Calendarização
• Janeiro a Dezembro
de 2014

Indicadores de
Avaliação
• Sessões realizadas
• Sessão anual de
Apresentação do
Relatório de
Atividades das CPCJ
do Concelho
• Documentos
produzidos
• Programas
acompanhados

• Meios de Transporte
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Projeto 1: Consolidação da Rede Social no Concelho
Ação 3: Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias
Objetivos
Operacionais

Atividades

Metodologias

• Criar Comissões
• Diligências junto dos • Organização e
atores locais com
calendarização de
Integradas de
Acompanhamento às
vista à criação de
sessões:
Comissões
Famílias, nos
– Priorização de
territórios ainda a
Integradas de
temáticas
Acompanhamento às
descoberto
– Identificação de
Famílias
intervenientes
• Consolidar as
• Monitorização e
• Criação de meios e
Comissões
avaliação do
Integradas de
espaços para a troca
processo
de experiências
Acompanhamento às
Famílias existentes

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Informáticos
• Consumíveis
• Audio-visuais
• Espaços para
reuniões

Calendarização
• Janeiro a Dezembro
de 2014

Indicadores de
Avaliação
• N.º de Comissões
Integradas de
Acompanhamento às
Famílias criadas
• N.º de Comissões
Integradas de
Acompanhamento às
Famílias com
funcionamento regular
• Sessões realizadas
• Documentos
produzidos

• Meios de Transporte
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Projeto 2: Diagnóstico Social
Ação 1: Atualização de Diagnóstico
Objetivos
Operacionais

Atividades

• Aprofundar e
• Identificação das
atualizar o
áreas temáticas
conhecimento da
pertinentes,
realidade social do
respetivos
concelho e obter um
indicadores e fontes
melhor entendimento
de informação
das causalidades dos
problemas
• Revisão e aplicação
identificados.
de instrumentos de
recolha de dados
• Dar uma maior
visibilidade às
• Sistematização e
potencialidades do
interpretação dos
Concelho.
dados recolhidos

Metodologias

Recursos

• Atualização de
• Humanos
informação estatística
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
• Análise documental
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Construção de
instrumentos para a
• Informáticos
recolha da
informação em falta
• Consumíveis

Calendarização
• Janeiro a Dezembro
de 2014

Indicadores de
Avaliação
• Lista de indicadores
• Instrumentos de
recolha de dados
criados, revistos e
aplicados
• Relatório de
Diagnóstico elaborado

• Avaliação do
processo
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Projeto 3: Sistema de Informação / Comunicação
Ação 1: Recolha de Dados
Objetivos
Operacionais
• Proceder à
atualização
sistemática da
informação

Atividades
• Criação de
procedimentos
expeditos para a
atualização da
informação

Metodologias

Recursos

• Revisão das áreas
temáticas, das fontes
de cada setor e formas
de tratamento dos
dados

• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)

• Gestão do sistema de • Clarificação e
recolha de
compatibilização de
informação
procedimentos com
vista à
inter-comunicabilidade
• Atualização
dos dados de cada
sistemática dos
setor
dados

Calendarização

Indicadores de
Avaliação

• Janeiro a Dezembro • Procedimentos
de 2014
criados
• Dados atualizados

• Informáticos
• Consumíveis

• Recolha de informação
• Avaliação do processo
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Projeto 3: Sistema de Informação / Comunicação
Ação 2: Socialização da Informação
Objetivos
Operacionais
• Coletivizar a
informação sobre os
problemas sociais e
zonas de incidência
• Envolver entidades e
população no
conhecimento /
reflexão crítica e
encontro de novas
soluções
• Promover a
acessibilidade às
atividades
desenvolvidas no
âmbito da Rede
Social

Atividades

Metodologias

• Priorização de
• Promoção de
momentos de
conteúdos temáticos
coletivização de
e sua preparação
informação, formação
e, ou, reflexão crítica • Recolha de
informação
• Difusão de
informação
• Discussão dos
resultados em grupos
específicos
• Produção de
documentos
• Avaliação do
• Criação de website
processo

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)

Calendarização
• Janeiro a Dezembro
de 2014

Indicadores de
Avaliação
• Eventos realizados
• Documentos
produzidos

• Informáticos

• Diversidade dos
meios de informação/
Comunicação

• Audio-visuais

• Website criado

• Espaços para
reuniões
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Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho
Ação 1: Relatório de Execução 2013
Objetivos
Operacionais
• Avaliar as ações
desenvolvidas

Atividades
• Avaliação dos
Projetos / Medidas
implementados
• Difusão de
informação

Metodologias
• Avaliação do
processo
• Devolução das
informações aos
parceiros

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Espaços para
reuniões

Calendarização

Indicadores de
Avaliação

• Abril a Junho de 2014 • Ações avaliadas
• Instrumentos e
eventos para difusão
de informação
• Projetos / Medidas
implementados
avaliados

• Consumíveis
• Meios de Transporte
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Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho
Ação 2: Plano de Ação 2014
Objetivos
Operacionais

Atividades

• Criar um instrumento • Identificação de
prioridades face aos
de planeamento
anual que
problemas detetados
e definição
operacionalize o PDS
concertada das
medidas a
implementar
• Identificação dos
responsáveis pelas
medidas a
implementar
• Definição de
indicadores de
avaliação

Metodologias
• Envolvimento e
mobilização dos
parceiros
• Discussão das
prioridades e formas
de operacionalização
da intervenção:
– em grupos
específicos
– em grupo de
decisores locais

Recursos
• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)
• Espaços para
reuniões
• Consumíveis
• Meios de Transporte

Calendarização
• Setembro a
Dezembro de 2014

Indicadores de
Avaliação
• Áreas de intervenção
prioritária
identificadas
• Linhas estratégicas
definidas e
concertadas
• Parceiros envolvidos
na assunção de
responsabilidades
• Indicadores de
avaliação definidos
• Plano de Ação
elaborado
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Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho
Ação 3: Plano de Desenvolvimento Social 2014-2018
Objetivos
Operacionais
• Preparar a
elaboração de um
instrumento de
definição conjunta e
negociada de
objetivos prioritários
para a promoção do
desenvolvimento
social local

Atividades
• Identificação das
necessidades/
problemas e dos
recursos/
potencialidades do
concelho
• Identificação de
prioridades face aos
problemas detetados
e definição de linhas
estratégicas de
intervenção social
• Discussão em fórum
concelhio de
instâncias de decisão

Metodologias

Recursos

• Discussão das
prioridades e formas
de operacionalização
da intervenção:

• Humanos
(inter-disciplinar e
inter-setorialmente,
mediante a
co-responsabilização
dos vários parceiros)

– em grupos
específicos
– em fóruns
comunitários
– em grupo de
decisores locais
• Avaliação do
processo

Calendarização
• Setembro a
Dezembro de 2014

Indicadores de
Avaliação
• Áreas de intervenção
prioritária
identificadas
• Linhas estratégicas
definidas

• Espaços para
reuniões
• Consumíveis
• Meios de Transporte
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