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LISTAGEM DE SIGLAS  

 

ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde  

ADICE – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde 

ANJAF – Associação Nacional para a Ação Familiar 

APF – Associação para o Planeamento da Família 

ATL – Centros de Atividades de Tempos Livres  

BLV – Banco Local de Voluntariado  

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais  

CEF – Cursos de Educação e Formação  

CEFPI – Centro de Educação e Formação Profissional Integrada  

CEI – Contrato Emprego-Inserção  

CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário  

CLAPS – Conselho Local de Ação e Participação Sénior 

CLAS – Conselho Local de Ação Social  

CME – Conselho Municipal de Educação 

CMG – Câmara Municipal de Gondomar  

CMV – Câmara Municipal de Valongo 

CMV - AVL – Câmara Municipal de Valongo - Agência para a Vida Local  

CMV - DAS – Câmara Municipal de Valongo - Divisão de Ação Social 

CMV- DASE – Câmara Municipal de Valongo - Departamento de Ação Social e Educação  

CMV - DE – Câmara Municipal de Valongo - Divisão de Educação 

CMV – DE – SASE - Câmara Municipal de Valongo - Divisão de Educação –– Setor de Ação Social Escolar  

CMV - DOMT – Câmara Municipal de Valongo - Departamento de Obras Municipais e Transportes  

CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade  

CNO – Centro Novas Oportunidades  

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRA – Centro de Reabilitação da Areosa 

CRI – Centro de Respostas Integradas  
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CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia  

DGRS – Direção-Geral de Reinserção Social 

EB1/JI – Ensino Básico do 1.º Ciclo/jardim de infância  

ELI – Equipa Local de Intervenção  

EMAT – Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais  

FAPEVAL – Federação das Associações de Pais do Concelho de Valongo 

GAPPTI – Gabinete de Apoio e Promoção de Políticas e Trilhos de Igualdade  

GNR – Guarda Nacional Republicana  

IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência 

IEFP, IP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto Público  

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

ISS, IP – Instituto da Segurança Social, Instituto Público 

MEC – Ministério da Educação e Ciência  

NLI – Núcleo Local de Inserção 

PDS – Plano de Desenvolvimento Social  

PRI – Programa de Respostas Integradas 

PROALV – Programa de Aprendizagem ao Longo da vida  

PSP – Polícia de Segurança Pública 

RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RSI – Rendimento Social de Inserção 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências  

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário  

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância  

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação  

UDIPSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social  
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Ação 2012, que agora se apresenta, tem por finalidade a operacionalização, no presente ano, de 

alguns dos objetivos estratégicos e específicos definidos no Plano de Desenvolvimento Social 2011-2014. 

À semelhança do que aconteceu nos processos de construção dos instrumentos de planeamento estratégico 

anteriores – Diagnóstico Social 2010, Plano de Desenvolvimento Social 2011-2014 – também este 

documento foi construído a partir da participação de diversos parceiros, organizados em Grupos de Trabalho 

Temáticos, com os quais se desenvolveram um total de 7 workshops (ver anexo 1). 

Com todos os parceiros envolvidos neste trabalho foi possível proceder ao planeamento de ações, tendo em 

vista o alcance de alguns dos objetivos do PDS 2011-2014, com a identificação dos parceiros responsáveis, 

dos parceiros a envolver e, sempre que possível, dos timings para a sua execução.  

No sentido de facilitar a sua leitura, este documento é apresentado de forma esquemática, tendo por 

referência os objetivos estratégicos e específicos do PDS 2011-2014, bem como os Eixos de Intervenção 

em que este se estrutura. 

Também no sentido de facilitar a leitura e a compreensão do documento é apresentada, no início, uma 

listagem das diferentes siglas referenciadas com os seus significados. 

 

Este Plano de Ação contém, em si mesmo, ações conducentes à sua avaliação, enquadradas no Eixo III – 

Qualificação e Sustentabilidade das Organizações, tais como a definição de procedimentos de 

monitorização e avaliação, bem como a clarificação de conceitos relativos a indicadores de avaliação, 

acerca dos quais será recolhida informação periodicamente. Além disso, os Grupos Temáticos, 

multidisciplinares e interinstitucionais, que serão criados, em diversas áreas, no âmbito deste Plano de Ação, 

terão também como função, entre outras, a monitorização e avaliação da execução das ações. No final do 

ano será produzido um relatório de avaliação do Plano de Ação 2012, para apresentação, discussão e 

aprovação em Plenário do Conselho Local de Ação Social de Valongo. 

 

Nunca é de mais relembrar que se trata de um Plano de Ação concelhio, cuja implementação é fundamental 

para o desenvolvimento do nosso território. Como tal, é de extrema importância a corresponsabilização e 

a mobilização de todos os parceiros na execução das diferentes ações que aqui se apresentam e que 

foram planeadas com a participação de todos. 
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Objetivo Transversal 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Elaborar e 
implementar um 
programa concelhio 
de promoção e 
educação para a 
saúde 
 

- Até final de 2011, 
elaborar um 
diagnóstico de 
situação ao nível da 
promoção da saúde 
 
 
 
 
 
 
 
- Até ao final do 1.º 
semestre de 2012, 
elaborar um plano de 
ação 
 

 
 
 
 
- Diagnóstico 
elaborado 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plano de ação 
elaborado 
 
 
 
 

- Organização de evento de divulgação dos resultados 
dos rastreios ao estado de saúde oral e estado 
nutricional das crianças das EB1/JI da rede pública 
 
 
- Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar e 
interinstitucional com a seguinte composição: 
 

Instituição Área de Intervenção 

ACES – Valongo 
Saúde Oral 

Nutrição 
Saúde sexual e reprodutiva 

ADICE/ PRIV@L 
Comportamentos de 

risco/consumo de 
substâncias psicoativas 

ADICE/ GAPPTI Igualdade de género 
Violência doméstica 

CESPU Saúde Oral 

CMV Nutrição 

Centro Hospitalar S. João 
– Serviço de Psiquiatria 

Saúde Mental 

Agrupamentos de Escolas 
e Escolas não Agrupadas 

(coordenadores/as da 
Educação para a Saúde) 

Saúde Escolar 

Integrar ainda no grupo de trabalho, na fase de elaboração do 
plano de ação, a CPCJ 
 
 
- Levantamento de todos os projetos de educação para 
a saúde implementados nas diferentes escolas e 
Agrupamentos  
 
 
 
 

- CMV – Divisão 
de Educação 
 
 
 
- Núcleo 
Executivo  
- CLAS de 
Valongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grupo de 
trabalho 
- CMV – 
Gabinete Rede 
Social 
 
 

- CESPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 
 
 

- Novembro 2011 
 
 
 
 
- Novembro 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dezembro 2011 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 
- Caracterização dos problemas prioritários nas 
diferentes freguesias/agrupamentos 
 
 
 
 
 
- Levantamento dos recursos disponíveis para a 
implementação dos diferentes projetos na área da 
prevenção e educação para a saúde 
 
 
 
 
- Dinamização de reuniões mensais do grupo de 
trabalho 
 

 
- Grupo de 
trabalho 
- CMV – 
Gabinete Rede 
Social 
 
 
- Grupo de 
trabalho 
- CMV – 
Gabinete Rede 
Social 
 
 
- Grupo de 
trabalho 
- CMV – 
Gabinete Rede 
Social 
 

 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 
 
 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 
 
 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 

 
- Dezembro 2011 
 
 
 
 
 
 
- Dezembro 2011 
 
 
 
 
 
 
- Dezembro 2011 
 
 
 

 

- Abranger pelo 
menos uma média 
de 70% da 
população – alvo 
definida para cada 
projeto 
 

- N.º de pessoas a 
envolver em cada 
projeto 
 
 
- N.º de pessoas 
envolvidas em 
cada projeto 

 
- Divulgação do diagnóstico de situação e do plano de 
ação junto do corpo docente e dos pais e 
encarregados de educação 

 
- Grupo de 
trabalho 
- CMV – 
Gabinete Rede 
Social 
 

 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
- Estabelecimentos 
de educação e 
ensino da rede 
privada 

 
- 1.º Semestre 2012 
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Eixo I – Educação, Aprendizagem ao longo da vida e Empregabilidade 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 
E1/01.1 – Até final de 
2014, envolver todos os 
agentes educativos na 
elaboração e 
concretização de um 
projeto educativo 
municipal  

- Projeto Educativo 
Municipal elaborado 
- Agentes educativos 
envolvidos 
- N.º de Projetos 
Educativos dos 
agrupamentos e escolas 
não agrupadas que 
integram medidas do 
Projeto Educativo 
Concelhio 
 
 
 

- Construção do Projeto Educativo 
Municipal 
 
 
 
 
 
 

- CMV – DASE 
- Conselho 
Municipal de 
Educação 

- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  
- Instituições 
Educativas da 
Rede Privada 
- 
Entidades/serviços 
promotoras de 
Educação não-
formal 
- Entidades 
Formadoras 
- Rede dos CNO 
- Universidade 
Católica do Porto  

- Ano 2012 

E1/01 – Melhorar 
os níveis de 
competências 
dos/as alunos/as 

 
E1/01.2 - Reduzir ou 
manter as taxas de 
repetência no concelho 
de Valongo não 
ultrapassando 
- 2% no 1.º ciclo; 
- 5% no 2.º ciclo 
- 10% no 3.º ciclo; 
- 12% no ensino 
secundário; 

 
- N.º e taxa de retenções 
por nível de ensino, ano 
de escolaridade e sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ações de valorização do papel da escola 
dirigidas a pais, encarregados de educação 
e alunos/as (Ex: criação de agendas das 
Escolas/Agrupamentos, organização de 
saraus concelhios, nas escolas, abertos à 
comunidade) 
 
 
- Disseminação de boas práticas das 
escolas e agrupamentos 
 
 
 
 
- Ações de mediação entre as escolas e as 
famílias 
 
 

- CMV - DE 
- Direções de 
Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  
 
 
 
- CMV - DE 
- Direções de 
Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  
 
- Núcleo Executivo 
do CLAS de 
Valongo 
- CMV - DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Técnicos/as do 
Atendimento 
Integrado e 
afetos/as ao RSI 
- Psicólogos/as das 
Escolas e 
Diretores/as de 
Turma 

- Ano Letivo 
2012/2013 
 
 
 
 
 
 
- Ano letivo 
2012/2013 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 
E1/01.3 - Elevar ou 
manter as percentagens 
de classificações 
positivas, nas diversas 
provas e exames 
nacionais, tendo como 
referência as metas 
definidas no Programa 
Educação 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- N.º e % de 
classificações positivas 
nas provas e exames 
nacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ações de reconhecimento público do 
mérito 
 
 
 
-Conhecimento/partilha de experiências 
transnacionais: 
- Candidatura ao Comenius Régio  
 
 
 
- Criação de momentos de reflexão acerca 
de problemas e planeamento conjunto 
(reuniões mensais de direções de 
agrupamentos /escolas promovidas pelo 
Município) 
 
 
- Disseminação de boas práticas das 
escolas e agrupamentos 
 

- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  
- CMV - DE 
 
- CMV - DE 
 
 
 
 
 
- CMV – DE 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
- CME 
 
 
- CMV - DE 
- Direções de 
Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  

- Juntas de 
Freguesia 
 
 
 
- Conselho 
Municipal de 
Educação 
- Agência Nacional 
PROALV 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas  
 
 
 

- Final Ano Letivo 
2011/2012 
 
 
 
- Fevereiro 2012 
 
 
 
 
 
- Ao Longo do ano 
 
 
 
 
 
- Ao Longo do ano 

 

 
E1/01.4 - Até 2014, dotar 
os estabelecimentos de 
educação e ensino da 
rede pública de 
equipamentos 
informáticos e de 
multimédia, tendo como 
referência as metas 
nacionais: 
- 1 computador por cada 5 
estudantes  
- 1 quadro interativo por 
cada sala de aula do 1.º 
Ciclo  

 
- Nº de alunos/as por 
computador 
 
 
- N.º de salas de aula do 
1º ciclo por quadro 
interativo 

 
- Candidaturas a Fundos Comunitários 
 
 
- Intervenções no Parque escolar 

 
-CMV 
 
 
- CMV 
- Ministério da 
Educação e 
Ciência  

  
- Período de abertura 
de candidaturas 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 

E1/02.1 – Até ao ano 
letivo 2014/2015, 50% 
dos/as jovens no ensino 
secundário frequentam 
cursos profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

E1/02.2 – Em cada ano 
letivo, integrar todos/as 
os/as jovens em risco de 
abandono escolar em 
respostas de educação e 
formação  

 

- Taxa de saída 
precoce/n.º de jovens que 
abandonam o sistema de 
educação e formação com 
idade inferior a 18 anos 
- Nº de cursos 
profissionais em 
funcionamento no 
concelho 
- N.º de escolas do 
concelho com oferta de 
cursos profissionais  
- Nº de alunos/as a 
frequentar cursos 
profissionais, por curso e 
sexo 
- Nº de jovens em risco de 
abandono escolar 
- Nº de jovens em 
situação de abandono 
escolar 
- Nº de respostas de 
educação e formação em 
funcionamento no 
concelho 
- Nº de jovens integrados 
em respostas de 
educação e formação 

- Continuidade da implementação de 
ofertas de dupla certificação em Escolas e 
outras entidades formadoras 
 
 
 
- Criação de parcerias para realização de 
estágios em contexto real de trabalho 
 
 
- Continuidade da articulação da oferta 
formativa para jovens  
 
 
 
 
 
- Ações de Marketing Profissional  
 
 
 
- Implementação da mediação ao nível da 
etnia cigana 
 

- Agrupamentos/ 
Escolas  
- Entidades 
Formadoras 
- IEFP, IP 
 
- Rede Local de 
Emprego 
 
 
- CMV- AVL e 
Gabinete da Rede 
Social 
– Rede Local de 
Emprego 
 
 
- CMV - AVL  
– Rede Local de 
Emprego 
 
- CMV - DASE 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Empresas  
- CLAS de Valongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
- Técnicos/as de 
Intervenção Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Previamente à 
abertura de 
candidaturas 
 
 
 
 
- Ano Letivo 
2012/2013 
 
 
- Novembro 2011 

E1/02 - Reduzir ou 
manter a taxa de 
saída precoce, 
não 
ultrapassando as 
metas definidas 
no Programa 
Nacional de 
Reformas 2020 

 

E1/02.3 – Integrar 
todos/as os/as jovens que 
não se enquadram em 
CEF’s em respostas 
formativas adequadas às 
suas necessidades 

- Respostas 
existentes/criadas para 
jovens que não se 
enquadram em CEF 
- Nº de jovens que 
abandonam, sem concluir, 
Cursos de Educação e 
Formação 
- Nº de jovens 
integrados/as em 
respostas formativas 
adequadas 

--- --- --- --- 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E1/03.1 - Afetar pelo 
menos 1 Técnico Superior 
de Psicologia a cada 
Escola/Agrupamento de 
Escolas, em cada ano 
letivo 

- N.º de agrupamentos e 
escolas não agrupadas 
com técnico/a superior de 
psicologia em cada ano 
letivo 

 

– Rentabilizar Recursos Humanos 
Especializados, designadamente de 
Psicologia e Serviço Social, das entidades 
parceiras 
 
 
- Candidaturas ao Programa Contratos de 
Emprego-Inserção para Técnicos 
Superiores 

- Núcleo Executivo 
 
 
 
 
 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 

- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
- Instituições locais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Período de 
candidaturas para 
ano letivo 2012/2013 

E1/03 - Minimizar 
os efeitos da 
insuficiência de 
Recursos 
Humanos nas 
Escolas 

E1/03.2 - Até final de 
2014 cumprir a dotação 
de pessoal não docente 
definido na legislação em 
vigor 

- N.º de pessoal não 
docente afeto aos 
estabelecimentos de 
educação, por tipo de 
vínculo e sexo 

- Dar continuidade às candidaturas ao 
Programa Contratos de Emprego-Inserção 
para minimizar as insuficiências ao nível de 
assistentes operacionais 
 
 
 – Envolver Escolas/Agrupamentos e 
Município de Valongo no processo de 
seleção e formação de pessoas colocadas 
ao abrigo destes Programas, a cargo do 
IEFP, IP/Centro de Emprego de Valongo 
 
 
- Promover ações de formação para as 
pessoas colocadas ao abrigo do Programa 
CEI e assistentes operacionais 
 
 
 

- CMV 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 
- IEFP, IP – Centro 
de Emprego de 
Valongo 
 
 
 
 
- CMV 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 

- IEFP, IP – Centro 
de Emprego de 
Valongo 
 
 
 
- CMV 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 
 
 
 
- Entidades 
formadoras 
- IEFP, IP 

- Período de 
candidaturas para 
ano letivo 2012/2013 
 
 
 
- Junho/julho 2012 
 
 
 
 
 
 
- Agosto/setembro 
2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E1/04.1 - Aumentar os 
níveis de qualificação 
escolar e/ou profissional 
de, pelo menos, 800 
desempregados inscritos, 
dos quais 57% (456) do 
sexo feminino 
- 30% com escolaridade 
inferior ao 2.º Ciclo; 
- 60% com escolaridade 
inferior ao 3.º Ciclo: 
- 10% com escolaridade 
inferior ao Ensino 
Secundário 
 
E1/04.2 - Aumentar os 
níveis de qualificação 
escolar e/ou profissional 
de, pelo menos, 3200 
ativos empregados, dos 
quais 52% (1664) do sexo 
feminino 
- 30% com escolaridade 
inferior ao 2.º Ciclo; 
- 60% com escolaridade 
inferior ao 3.º Ciclo: 
-10% com escolaridade 
inferior ao Ensino 
Secundário 
 

- N.º de desempregados 
inscritos no Centro de 
Emprego de Valongo, por 
nível de escolaridade e 
por sexo 
 
- N.º de desempregados 
que aumentaram os níveis 
de qualificação escolar 
e/ou profissional, por nível 
de escolaridade e por 
sexo (via CNO ou 
formação profissional 
ministrada no Concelho) 
 
- N.º de ativos 
empregados que 
aumentaram os níveis de 
qualificação escolar e/ou 
profissional, por nível de 
escolaridade e por sexo 
(via CNO ou formação 
profissional ministrada no 
Concelho)  
 
 
 
 

- Articulação dos Serviços Públicos de 
Emprego com as Entidades Promotoras de 
Oferta de Educação e Formação para 
Adultos 
 
 
 
 
- Promoção de cursos de Educação e 
Formação de Adultos e Formação Modular 
 
 
 
 
 
 
- Divulgação permanente do Portal da 
Oferta Formativa Qualificante para jovens e 
adultos  
 
 
 
 
 
 
 
 

- IEFP, IP 
- Entidades 
Promotoras de 
Oferta de 
Educação e 
Formação para 
Adultos 
 
-IEFP, IP 
- Entidades 
Promotoras de 
Oferta de 
Educação e 
Formação para 
Adultos 
 
- CMV- Gabinete 
da Rede Social  
 
 
 
 
 

 - Ao Longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao Longo do ano 

E1/04 - Até final 
2014, aumentar 
os níveis de 
qualificação 
escolar e/ou 
profissional de, 
pelo menos, 4000 
ativos 

E1/04.3 - Aumentar os 
níveis de qualificação 
escolar e/ou profissional 
de, pelo menos, 10% de 
beneficiários/as de RSI, 
dos quais 54% do sexo 
feminino 

- N.º total de 
beneficiários/as de RSI 
- N.º de beneficiários/as 
de RSI que aumentaram 
os níveis de qualificação 
escolar e/ou profissional, 
por sexo (via CNO ou 
formação profissional 
ministrada no Concelho) 

- Articulação entre técnicos/as de 
intervenção e promotores de oferta de 
educação e formação 
 

- NLI - IEFP, IP 
- Entidades 
Formadoras  
 

- Ao Longo do ano 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E1/05 - Até 2014, 
25% de 
Desempregados 
de Longa 
Duração e todos 
os 
desempregados 
há menos de 1 
ano participam 
numa medida 
ativa de emprego 
– formação, 
reconversão, 
experiência 
profissional – que 
promova a 
empregabilidade 

E1/05.1 - Envolver 300 
beneficiários/as de RSI 
em ações de 
desenvolvimento de 
competências básicas 
 
 
 
 
E1/05.2 - Envolver 300 
beneficiários/as de RSI 
em ações de 
desenvolvimento de 
competências pessoais 
 
 
 
 

- Nº de beneficiários/as 
RSI que participaram em 
ações de 
desenvolvimento de 
competências básicas, no 
Concelho 
- Nº de beneficiários/as 
RSI que participaram em 
ações de 
desenvolvimento de 
competências pessoais, 
no Concelho 
 
- Nº de empresas de 
inserção existentes 
- Nº de empresas de 
inserção criadas 
 

- Promoção de ações de competências 
básicas (Português, Matemática e TIC) 
dirigidas a beneficiários de RSI 
 
 
 
 
 
 
- Ações de desenvolvimento pessoal e de 
treino de competências sociais junto de 
segmentos mais vulneráveis da população  
 
 
 
- Envolver desempregados/as em medidas 
ativas de emprego: Contratos emprego-
inserção; CEI +; Estágios Profissionais 

-IEFP, IP 
- Entidades 
Promotoras de 
Oferta de 
Educação e 
Formação para 
Adultos 
- NLI 
 
- NLI 
 
 
 
 
 
 
- IEFP, IP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CLAS de Valongo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao Longo do ano 

E1/06 - Até final 
de 2014 as 
entidades 
promotoras de 
formação 
qualificante para 
jovens e 
adultos/as, o 
IEFP, IP e o tecido 
empresarial 
articulam, de 
forma 
sistemática, a 
oferta formativa 
adequada às 
necessidades do 
mercado de 
emprego 

E1/06.1 – Até final de 
2012, a Rede Local de 
Emprego integra todas as 
entidades promotoras de 
formação  
 
E1/06.2 – A Rede Local 
de Emprego efetua 
reuniões periódicas 
trimestrais com 
participação de mais de 
60% dos elementos 
 
E1/06.3 – Até final de 
2012, a Rede Local de 
Emprego elabora um 
plano de formação 
concelhio anual  

- N.º de entidades 
concelhias que integram a 
Rede Local de Emprego 
 
 
- Nº de reuniões 
ordinárias realizadas 
- % de elementos 
presentes em cada 
reunião realizada 
 
- Plano de formação 
concelhio elaborado 
anualmente 
 

- Reativação e dinamização da Rede Local 
de Emprego 
 
- Levantamento de necessidades de 
formação do mercado de emprego 
 
 
 
 
- Atualização permanente do Portal da 
Oferta Formativa Qualificante para jovens e 
adultos 
 
- Divulgação permanente do Portal da 
Oferta Formativa Qualificante para jovens e 
adultos  

- CMV – AVL 
 
 
- CMV –
AVL/Gabinete da 
Rede Social  
- Rede Local de 
Emprego 
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
- CMV- Gabinete 
da Rede Social  

 
 
 
- IEFP, IP 
- Entidades 
formadoras  

- 1.º Trimestre 2012 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E1/07.1 - Até final de 
2014, criar respostas da 
rede pública e/ou solidária 
de ocupação de crianças 
e jovens, durante os 
períodos sem aulas  

 

 

- N.º e tipo de respostas 
para ocupação de 
crianças e jovens durante 
períodos sem aulas   
(projetos com caráter 
regular, projetos 
esporádicos)  
 
 

- Alargamento da Componente de Apoio à 
Família no 1.º ciclo  

 

 

- Divulgação das experiências existentes 
junto das associações 

 

 

 

 

 

- CMV – Divisão de 
Educação 
- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
 
 
- CMV- Divisão da 
Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- FAPEVAL 
- CME 
- Direções dos 
Agrupamentos de 
Escolas  
- Conselhos Gerais 
dos Agrupamentos 
de Escolas 
- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 

 

 

 

 

- 2.º Trimestre 2012 

E1/07 - Melhorar a 
oferta de serviços 
que promovam a 
conciliação da 
vida familiar e 
profissional  

  

 
 
E1/07.2 - Até ao final de 
2014, atingir a taxa de 
cobertura de 30% em 
serviços de creche e 
amas (implica a quase 
duplicação da 
capacidade, criação de 
vagas para mais 382 
crianças) 

 
 - Taxa de cobertura 
efetiva de serviços de 
creche e amas  
- Nº de crianças em 
creche  
- Capacidade instalada de 
serviços de creche e 
amas 
- Nº de crianças em lista 
de espera  
 

- Converter valências ATL ou Educação 
Pré-Escolar em Creche 
 
 
- Construir novos equipamentos da rede 
solidária, prioritariamente nas freguesias de 
Ermesinde, Alfena e Valongo: 
 - dinamização de candidaturas a 
Fundos Comunitários 

- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
 
 
- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 

- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 
 
 
- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 

 
 
 
 
 
- Período de abertura 
de candidaturas 
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Eixo II – Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/01.1 - Criar 
respostas de apoio a 
pessoas com doença 
mental  

- Respostas de apoio a 
pessoas com doença 
mental existentes no 
Concelho, no âmbito da 
RNCCI para a doença 
mental 

- Criação de respostas integradas na RNCCI 
para a doença mental, prioritariamente 
Unidades residenciais: Treino de Autonomia; 
Unidades sócio-ocupacionais 
 
 
 
- Criação de Hospital de Dia para doentes 
psicóticos em Valongo 
 
 
 
- Transporte de doentes residentes em 
Valongo para Hospital de Dia do Pólo S. 
João   

-IPSS Concelhias 
- Ministério da 
Saúde 
- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 
 
 
- Centro Hospitalar 
S. João 
 
 
- Centro Hospitalar 
S. João 
- Núcleo Executivo 
do CLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CLAS de Valongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1.º Semestre 2012  

E2/01- Até final de 
2014, as pessoas 
com doença mental 
e suas famílias têm 
acesso a respostas 
adequadas às suas 
necessidades 

E2/01.2 - Criar 
respostas de apoio a 
familiares de doentes 
psicóticos 
 

- Respostas de apoio a 
familiares de doentes 
psicóticos existentes no 
Concelho 

- Criação de grupo de autoajuda para 
familiares de doentes psicóticos 
 
 
 
- Organização de um Seminário na área da 
doença psicótica 
 
 
 
 
 

- Centro Hospitalar 
S. João 
 
 
 
- ADICE - InterV@L 

- ADICE - 
InterV@L 
 
 
 
- Centro Hospitalar 
S. João 
 

- 1.º Semestre 2012  
 
 
 
 
- Março 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/02.1 - Até final de 
2012 existem respostas 
locais ao nível da 
mediação 

- N.º de respostas ao 
nível da mediação em 
funcionamento no 
Concelho 

-Criação de um Gabinete de Mediação 
Comunitária e Familiar  

-CMV - AVL 

 

1.º Semestre 2012 

E2/02.2 - Até final de 
2014, envolver 15% dos 
pais de crianças e 
jovens em risco em 
ações de educação 
parental (em contexto 
de sala e em contexto 
domiciliar) 

- N.º de pais de crianças 
e jovens em risco com 
frequência de ações de 
educação parental 

- Articulação e rentabilização de respostas 
de educação parental existentes no 
Concelho (levantamento de respostas locais 
de educação parental; reuniões de 
articulação entre instituições e serviços com 
respostas ao nível da educação parental e 
técnicos/as de intervenção na área) 
 
- Criação de Grupo Temático na área das 
crianças e jovens em risco, com a seguinte 
composição: 

Instituição 

EMAT Valongo/Gondomar 
CPCJ Valongo 

Instituto Bom Pastor 
Lar Marista 

Centro de Acolhimento Mãe D’Água 

 
- Implementação de um programa concelhio 
de acompanhamento domiciliário de 
famílias:  
- avaliação de projetos similares existentes 
em outros territórios (Visitadoras 
Domiciliárias - CMG);  
- apresentação de Projeto ao BLV 

- Núcleo Executivo  
 
 
 
 
 
 
 
- Núcleo Executivo  
- CLAS de Valongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grupo Temático 
na área das 
crianças e jovens 
em risco  

 

- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
- Janeiro 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
- 2.º Trimestre 2012 

E2/02 - Melhorar os 
níveis de proteção e 
atuação junto de 
crianças e jovens 
em risco e suas 
famílias 

E2/02.3 - Reduzir o 
tempo de espera de 
crianças e jovens em 
risco para serviços de 
saúde especializados 
(consultas de 
pedopsiquiatria) 

- Tempo médio de espera 
de crianças e jovens em 
risco para consultas de 
pedopsiquiatria 

- Criação de mecanismos de priorização do 
acesso de crianças e jovens em risco a 
médico/a de família 
 
- Ação de informação/ sensibilização para 
médicos/as e técnicos/as de intervenção 
psicossocial acerca da referenciação ao 
serviço de psiquiatria 

- CPCJ Valongo 
 
 
- Núcleo Executivo 
- Serviço de 
Psiquiatria do 
Centro Hospitalar 
S. João 

- ACES Valongo 
 
- ACES Valongo 
- Agrupamentos e 
Escolas não 
agrupadas 
- Técnicos/as das 
instituições/serviço
s que integram o 
Grupo Temático 

 
 
- 3.º Trimestre 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/03.1 - Até final de 
2012 conhecer a atual 
situação das 
substâncias psicoativas 
no Concelho 

- Diagnóstico concelhio 
atualizado  

 
- Atualização do diagnóstico participado ao 
nível das dependências  

 
- CRI – Porto 
Oriental 

 
- CLAS Valongo 

 
- Final 2012 

E2/03.2 – Aumentar em 
10% o número de 
utentes da consulta 
descentralizada  

- N.º de utentes da 
consulta descentralizada 

- Criação de consulta de triagem para 
tratamento de adolescentes em risco 
 
 
-Criação de mecanismos de articulação 
entre interventores sociais e a resposta do 
CRI – Porto Oriental 

- CRI – Porto 
Oriental 
- ACES de Valongo 
 
- CRI – Porto 
Oriental 

 
 
 
 
- ACES 
- NLI 
- Técnicos/as 
Atendimento 
Integrado  

- Abril 2012 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 

E2/03.3 - Até final de 
2014, aumentar em 
10% o n.º de utentes no 
Eixo da Reinserção do 
PRI  

- N.º de utentes do PRI, 
por Eixo de Intervenção 
 

 
- Divulgação do PRI  
 
 
- Articulação dos/as técnicos/as do Prival 
com restantes interventores sociais 

 
- ADICE - PRIV@L 
 
 
- ADICE - PRIV@L 
 

 
- CLAS de Valongo 
 
 
- NLI 
- Técnicos/as 
Atendimento 
Integrado 

 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 

E2/03 - Alargar o 
âmbito de 
intervenção do IDT 
nas áreas da 
reinserção / 
tratamento e 
prevenção no 
concelho 

E2/03.4 - Até final de 
2014, desenvolver 
ações de prevenção na 
área do consumo de 
substâncias psicoativas 
em todos os 
Agrupamentos de 
Escolas e Escolas não 
Agrupadas 

- N.º de ações de 
prevenção desenvolvidas, 
por Escola/Agrupamento 
 
 - N.º de jovens 
participantes nas ações 
de prevenção 

 
- Integração de técnicos/as do Prival em 
cada gabinete do/a aluno/a das escolas 
 
 
- Reuniões do Grupo de Trabalho na área da 
Prevenção 

 
- ADICE - PRIV@L 
 
 
 
- Grupo de 
Trabalho  

 
- Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não agrupadas 

 
- 4.º Trimestre 2012 
 
 
 
- Ao longo do ano 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/04.1 – Criar 20% de 
novas vagas em Lar de 
Idosos da rede solidária 

- Capacidade instalada de 
Lar de Idosos, por tipo de 
estabelecimento e por 
freguesia 
 
- N.º de vagas criadas em 
Lar de Idosos da rede 
solidária 
 
- N.º utentes em Lar de 
Idosos, por tipo 
estabelecimento e por 
freguesia 

- Construção de novos equipamentos da 
rede solidária, prioritariamente nas 
freguesias de Ermesinde, Alfena e Valongo: 
 - dinamização de candidaturas a Fundos 
Comunitários 
 
- Reuniões com diversas instituições com 
intervenção concelhia, no sentido de 
potenciar a criação/alargamento das 
respostas necessárias 

- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
 
 
 
- Núcleo Executivo 

- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 

- Período de 
abertura de 
candidaturas 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
 

E2/04 - Até ao final 
de 2014 aumentar a 
rede de respostas 
sociais para 
idosos/as e/ou 
pessoas em 
situação de 
dependência E2/04.2 - Criar 20% de 

novas vagas em SAD 
nas freguesias de 
Alfena, Ermesinde e 
Valongo e alargar em 
30% o n.º de acordos 
para 7 dias 

- Capacidade instalada de 
SAD, por tipo de 
estabelecimento e por 
freguesia 

- N.º de vagas criadas em 
SAD da rede solidária 

- N.º de utentes de SAD, 
por tipo estabelecimento 
e por freguesia 

- N.º de acordos de SAD 
para 7 dias 

- N.º de pessoas em lista 
de espera para as 
diferentes respostas 
sociais para idosos/as, 
por tipo de 
estabelecimento e 
freguesia 

- Dinamização de candidaturas a Fundos 
Comunitários 

 

 

- Reuniões com diversas instituições com 
intervenção concelhia, no sentido de 
potenciar a criação/alargamento das 
respostas necessárias 

 

- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
 
 
 
- Núcleo Executivo 

- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 

- Período de 
abertura de 
candidaturas 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/04.3 - Até ao final de 
2014 criar uma resposta 
para pessoas com 
doenças degenerativas 
e/ou incapacitantes 

 

- Resposta(s) para 
pessoas com doenças 
degenerativas e/ou 
incapacitantes, 
existente(s) no Concelho 

- N.º de utentes  

- Dinamização de candidaturas a Fundos 
Comunitários 
 
 
 
- Reuniões com diversas instituições com 
intervenção concelhia, no sentido de 
potenciar a criação das respostas 
necessárias 

- IPSS Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
 
 
- Núcleo Executivo 

- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 

- Período de 
abertura de 
candidaturas 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
 

E2/04.4 - Oferecer 
respostas que 
favoreçam a autonomia 
e o envelhecimento 
ativo 

- Respostas concelhias 
para promoção de 
autonomia e 
envelhecimento ativo 

- N.º de utentes 

 

 
- Continuidade e alargamento do Programa 
de Ação Sénior (Município de Valongo), das 
Universidades Seniores, etc. 
- Criação das Academias Sénior 
 
 
- Criação do Conselho Local de Ação e 
Participação Sénior - CLAPS  
  
 
- Apresentação, ao Banco Local de 
Voluntariado, de projetos de voluntariado: 
- acompanhamento de idosos/as na 
execução de atividades diárias (consultas 
médicas, compras, etc.)  
- prestação de cuidados ao domicílio para 
descanso do/a cuidador/a 
 
- Dinamização de ações de formação 
específica de voluntários/as 

 
- CMV - DAS 
 
 
 
 
 
- CMV - DAS 
 
 
- CMV – DAS  
- Banco Local de 
Voluntariado 
- IPSS Concelhias 
- Santa Casa 
Misericórdia 
- Núcleo de 
Promoção de 
Autonomia da 
Segurança Social 
- Centro Hospitalar 
S. João 

 

 
- Novembro 2011 
 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.º Trimestre 2012 
 

 

E2/04.5 - Alargar a 
capacidade de resposta 
de Unidades de Longa 
Duração (RNCCI), de 
âmbito supraconcelhio 

 
- N.º de Unidades da 
RNCCI, no Grande Porto 
- Capacidade das 
Unidades da RNCCI, no 
Grande Porto 
 
 

---- --- --- ---- 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/05.1 – Aumentar 
para 90% a 
percentagem de 
processos de RSI com 
acordo de inserção 
contratualizado 
 
 
 
 

- N.º e % de processos de 
RSI com acordo de 
inserção contratualizado 
 
 
 
 

 - Sensibilização de outras entidades para 
adesão ao Atendimento Integrado 
 
 
 
- Adesão de técnicos/as do Prival e Interval 
ao atendimento integrado 
 
  

- Equipa de 
Coordenação do 
Atendimento 
Integrado 
 
- Equipa de 
Coordenação do 
Atendimento 
Integrado 
- ADICE – PRIV@L 
- ADICE - InterV@L 

- CLAS de Valongo - 1.º Semestre 2012 
 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 

E2/05.2 - Contratualizar 
processos de ação 
social 

- N.º de processos de 
ação social 
contratualizados 

--- --- --- --- 

E2/05.3 - Alargar 
respostas locais de 
apoio ao nível da 
medicação para 
pessoas em situação de 
precariedade 
 

- N.º de respostas locais 
de apoio ao nível da 
medicação para pessoas 
em situação de 
precariedade 
 
 

- Entrada em funcionamento da Loja Social 
– Banco do Medicamento 
 
- Sensibilização de outras instituições locais 
para o desenvolvimento de projetos de apoio 
ao nível da medicação 
 
- Candidaturas de instituições locais a 
apoios da LIPOR (ajudas técnicas) 

- CMV – DAS – 
Loja Social 
 
- Núcleo Executivo  
 
 
- CMV – DAS 
 

- Farmácias locais 
 
 
- CLAS Valongo 
 
 
 
- CLAS de Valongo 
- LIPOR 

- Início de 2012 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 

E2/05 - Melhorar a 
inserção de 
pessoas em 
situação de elevada 
vulnerabilidade 
social 

E2/05.4 - Alargar o n.º 
de pessoas em situação 
de precariedade 
abrangidas por 
respostas locais de 
apoio alimentar 

- N.º de respostas locais 
de apoio alimentar 
- N.º de pessoas 
beneficiárias de respostas 
de apoio alimentar 

- Articulação de respostas locais de apoio 
alimentar 
 
 
- Avaliação e divulgação da Campanha 
Nacional DA – Direito à Alimentação 
 
- Continuidade de Implementação do Plano 
de Emergência Apoio Alimentar 
 
- Estabelecimento de protocolos com 
Supermercados  
 
- Criação do Banco do Livro Escolar 

- CMV - DAS 
 
 
 
- CMV – DAS 
 
 
- CMV – DAS 
 
 
- CMV – DAS – 
Loja Social 
 
- CMV – DE 
 

- Instituições com 
respostas locais de 
apoio alimentar 
 
- Restaurantes 
locais 
 
 
- Técnicos/as de 
intervenção social 
 
 
 
- CMV – DAS – 
Loja Social 

- 2.º Trimestre 2012 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
 
 
 
 
- 1.º Semestre 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/06.1 - Aumentar a 
integração de 
agressores em 
programas de 
intervenção  
 
 
 
 

- N.º de agressores/as 
integrados em programas 
de intervenção com 
agressores/as 
 
 

- Criação de Grupo Temático na área da 
Violência Doméstica, com a seguinte 
composição: 
 

Instituição 

CMV - AVL 
ADICE - GAPPTI 

DGRS 
PSP  
GNR 

Procurador/a do Tribunal de Valongo 

 
- Estruturar um programa de intervenção 
com agressores/as, prévio à judicialização 
 

- CMV – AVL 
- Núcleo Executivo 
- CLAS de Valongo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Grupo Temático 

 
 
 
 
 
 
 

- Janeiro 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.º Semestre 2012 
 

E2/06 - Melhorar e 
qualificar o 
atendimento e 
acompanhamento 
ao nível da violência 
doméstica  

E2/06.2 – Aumentar e 
qualificar as respostas 
locais de apoio a 
vítimas de violência 
doméstica 

- N.º de respostas locais 
de apoio a vítimas de 
violência doméstica  
 
- N.º de técnicos/as de 
intervenção social com 
formação específica ao 
nível da Violência 
Doméstica 

 
- Elaboração de Guia de Procedimentos 
para divulgação/orientação de técnicos/as 
de atendimento de 1.ª linha 
 
- Elaboração de planos de educação não 
formal para técnicos/as de intervenção 
social 
 
- Criação e dinamização de grupos de 
autoajuda para vítimas de violência 
doméstica 
 

 
- Grupo Temático 
 
 
 
- Grupo Temático 
 
 
 
- ADICE – GAPPTI 
 

 

 
- 2.º Semestre 2012 
 
 
 
- 2.º Trimestre 2012 
 
 
 
- Novembro 2011 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/07.1 - Até final de 
2014, integrar 
pessoas com 
deficiência em 
medidas de emprego 
apoiado (Contratos 
Emprego - Inserção, 
Estágios de Inserção, 
entre outras) 

- N.º de pessoas com 
deficiência integradas 
profissionalmente 

- N.º de pessoas com 
deficiência integradas 
em medidas de 
emprego apoiado 

- Criação de um Grupo Temático na área da Deficiência 
com a seguinte composição: 

Instituição Participantes 

IEFP, IP Rosa Branca 

Iss, IP - Centro Reabilitação Areosa Célia Almeida 

Agrupamento Vallis Longus Maria Manuela 
Dias 

Agrupamento S. Lourenço Gracinda Pirraco 
Centro Social e Paroquial de Alfena – 

Unidade Deficiência Marta Gonçalves 

ISS, IP - Centro Distrital do Porto Jorge Vidal 

ADICE – Comunidade de Inserção Carla Marques 

CMV – DOMT – Gabinete de Projetos António Fernandes 

CRPG  

CEFPI  

 
 - Implementação do Programa de Emprego e Apoio à 
Qualificação das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade 
 
- Ações de sensibilização de empresários/as e dirigentes 
de outras entidades públicas e privadas sem fins 
lucrativos 
 
 
- Ações facilitadoras do encaminhamento de pessoas 
com deficiência para respostas adequadas: 
 - Levantamento e caracterização das situações com 
necessidade de transporte para o acesso às respostas 
adequadas 
- Avaliação de custos de uma resposta de transporte 
privada/ procura de respostas na comunidade 

- Núcleo Executivo  
- CLAS de Valongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- IEFP, IP 
 
 
 
- IEFP, IP 
- Grupo de 
Trabalho Temático  
 
 
- Grupo de 
Trabalho Temático  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CEFPI 
- CRPG 
 
 
- CRA 
- CMV/Gabinete 
do Empresário 
 
 
- CLAS de 
Valongo 

- Janeiro 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao longo do ano  
 
 
 
- Maio/junho 2012 
 
 
 
 
- 2.º Trimestre 2012 
 
 

E2/07 – Facilitar a 
integração 
profissional de 
pessoas com 
deficiência 

E2/07.2 - Até final de 
2014, abranger 
pessoas com 
deficiência em 
processo de RVCC  

- N.º de pessoas com 
deficiência integradas 
em processos de 
RVCC no Concelho 

--- --- --- --- 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/08.1 - Aumentar 
os níveis de 
conhecimentos 
dos/as técnicos/as 
municipais acerca da 
aplicação do Decreto-
Lei 163/2006 

- N.º de sessões de 
formação/ 
esclarecimento  
- N.º de técnicos/as 
que participam nas 
sessões de formação/ 
esclarecimento 

- Sessões de formação/ esclarecimento para técnicos/as 
de diversos serviços do Município 

- CMV – Gabinete 
de Projetos 

 - 1.º Trimestre 2012 

E2/08.2 - Até final de 
2012, elaborar  um 
Plano Municipal de 
Eliminação de 
Barreiras 
Arquitetónicas nas 
principais áreas 
urbanas do concelho  

- Plano Municipal de 
Eliminação de 
Barreiras 
Arquitetónicas 
elaborado  
- Edifícios públicos 
intervencionados para 
eliminação de 
barreiras 
arquitetónicas 

- Identificação, no Município, de um serviço de referência 
para as questões da mobilidade condicionada 
 
- Eliminação de barreiras no espaço público (mobiliário 
urbano, sinalização, etc.) 

- CMV – Gabinete 
de Projetos 

 - 1.º Trimestre 2012 
 
 
- Ao longo do ano 

E2/08.3 - Eliminar 
barreiras 
arquitetónicas em 
edifícios públicos, de 
acordo com o 
Decreto-Lei 163/2006 

E2/08.4 – 
Implementar, na área 
urbana central duma 
freguesia (a priorizar), 
o Plano de 
eliminação de 
barreiras em espaços 
públicos  

- Plano de eliminação 
de barreiras em 
espaços públicos 
implementado/ 
executado na área 
central de uma 
freguesia 
 

- Candidaturas a Fundos Comunitários 
 

- CMV – Gabinete 
de Projetos 

 - Período de 
abertura de 
candidaturas 

E2/08 - Melhorar a 
acessibilidade 
das pessoas com 
deficiência 

 

 

E2/08.5 - Até final de 
2012, divulgar os 
apoios e recursos 
existentes na área da 
deficiência  

- Apoios e recursos na 
área da deficiência 
divulgados  

- Levantamento e sistematização dos apoios existentes 
na área da deficiência (atualizar guia de apoios) 

- CMV – DASE 

- Grupo de 
Trabalho da 
Deficiência 

 

 

- 4.º Trimestre 2012  
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/09.1 - Criar 24 
novas vagas em lar 
residencial 
 
E2/09.2 - Criar 60 
novas vagas em 
Centro de Atividades 
Ocupacionais 

- Capacidade instalada 
de Lar Residencial e 
CAO 

- N.º de vagas criadas 
e n.º de pessoas em 
lista de espera para 
Lar Residencial e CAO 

- Alargamento da capacidade de valências existentes 

- Candidaturas a Fundos Comunitários para criação de 
novas valências 

- Reuniões com diversas instituições com intervenção 
concelhia, no sentido de potenciar a criação das 
respostas necessárias 

 

- IPSS Concelhias 

- Santa Casa da 
Misericórdia  

- Ministério da 
Solidariedade e 
Segurança Social 

- Período de 
abertura de 
candidaturas 

E2/09.3 - Criar uma 
Equipa Local de 
Intervenção (ELI) no 
Concelho de 
Valongo, no âmbito 
do SNIPI (Sistema 
Nacional de 
Intervenção Precoce 
na Infância) 

- Equipa Local de 
Intervenção (ELI) 
criada 

- Sessão de Apresentação/ divulgação do SNIPI e das 
ELI 

 

 

 

- CMV – DASE 

- Grupo de 
Trabalho da 
Deficiência  

- IPSS 
Concelhias 
- Santa Casa da 
Misericórdia 
- Agrupamentos 
de Escolas 
- Sub-Comissão 
Regional do 
SNIPI 

- 1.º Trimestre 2012 

E2/09.4 - Criar uma 
unidade de ensino 
estruturado para o 2.º 
e 3.º ciclo, 
preferencialmente na 
Freguesia de 
Ermesinde  
 
E2/09.5 - Criar duas 
unidades ao nível da 
Multideficiência para 
2.º e 3.º ciclo, 
preferencialmente 
nas freguesias de 
Valongo e Ermesinde 

- N.º e tipo de 
unidades para o 2.º e 
3.º Ciclos no 
Concelho, por 
freguesia 

 

- Reunião de planeamento de criação de unidades de 
ensino estruturado/apoio especializados para o 2.º e 3.º 
Ciclo 
 
 
 
 
 
- Ações de visibilidade da intervenção nas unidades 

- CMV – DASE 
 
 
 
 
 
 
 
- CMV – DE 
- Unidades de 
ensino estruturado 
e de apoio 
especializado 

- Agrupamentos 
de Escolas de 
Ermesinde e 
Valongo 
- Ministério da 
Educação e 
Ciência 
 
- Agrupamentos 
de Escolas 
 

- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao longo do ano 

E2/09 – Até final 
de 2014, ampliar a 
rede concelhia de 
equipamentos/ 
serviços de apoio 
a pessoas com 
deficiência 

E2/09.6 - Criar uma 
equipa 
multidisciplinar 
concelhia para 
intervenção junto de 
crianças/jovens com 
deficiência 

- Equipa 
multidisciplinar 
concelhia para 
intervenção junto de 
crianças/jovens com 
deficiência 

--- --- --- --- 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E2/10.1 - Facilitar o 
acesso de 
crianças/jovens com 
deficiência a 
respostas de 
ocupação de tempos 
livres  

 

- N.º de respostas de 
ocupação de tempos 
livres que integram 
crianças/jovens com 
deficiência 

- N.º de 
crianças/jovens com 
deficiência a 
frequentarem 
respostas de 
ocupação de tempos 
livres  

--- --- --- --- 
E2/10 - Aumentar 
a rede de apoio às 
famílias com 
elementos 
portadores de 
deficiência  

E2/10.2 - Criar 
grupos de autoajuda 
para familiares de 
pessoas com 
deficiência 

- Grupo(s) de 
autoajuda em 
funcionamento 

- N.º de pessoas que 
integram os(s) 
grupo(s) de autoajuda 

--- --- --- --- 
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Eixo III - Qualificação e Sustentabilidade das Organizações 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E3/01 - Consolidar 
uma cultura de 
planeamento 
conjunto e de 
articulação 
interinstitucional 

E3/01.1 - Até finais de 
2012, as instituições 
envolvidas em projetos e 
ações integrados nos 
Planos de Ação da Rede 
Social utilizam 
instrumentos de 
planeamento e avaliação 
comuns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3/01.2 – Alargar 
procedimentos e 
instrumentos do serviço 
de atendimento 
integrado a outras 
instituições locais 

- Instituições envolvidas em 
projetos de ação (Planos de 
Ação Rede Social) 
 
- Instrumentos de 
planeamento e avaliação 
utilizados por essas 
instituições 
 
- Instituições que utilizam 
procedimentos e 
instrumentos do serviço de 
atendimento integrado 
 

- Constituição de Grupos Temáticos em 
diversas áreas para monitorização e 
avaliação das atividades  
 
- Criação de Grupo Temático, na área da 
Qualificação e Sustentabilidade, com 
técnicos/as das seguintes instituições:  

ADICE 
Associação de Promoção Social e 
Cultural de Ermesinde 
Associação Viver Alfena 
Centro Social de Ermesinde 
Centro Social e Paroquial de Alfena 
Centro Social e Paroquial de Sto. André 
de Sobrado 
Centro Paroquial e Social  de S. 
Martinho Campo 
ISS, IP – C. Dist. Porto 

 
- Definição de procedimentos de 
monitorização e avaliação do PDS e 
Planos de Ação; clarificação de 
conceitos/indicadores 
 

- Núcleo Executivo 
- CLAS de Valongo 
 
 
- Núcleo Executivo 
- CLAS de Valongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Núcleo Executivo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordenação do 
Atendimento 
Integrado 
- ADICE – InterV@L 

- Janeiro 2012 
 
 
 
- Janeiro 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3.º Trimestre de 2012 
 
 
 

E3/02 - Fomentar a 
partilha e 
divulgação de 
informação  
 

 
E3/02.1 - Até finais de 
2012, criar um 
mecanismo de partilha e 
acesso a informação 
entre agentes locais  
 
 
E3/02.2 – Criar 
mecanismos de 
divulgação e circulação 
da informação à 
população 

- Mecanismo de partilha de 
informação entre agentes 
locais, criado e em 
funcionamento 
 
- Mecanismo de divulgação 
de informação à população, 
criado e em funcionamento 
 

- Criação de grupo de discussão virtual, 
constituído pelos/as técnicos/as com 
intervenção social no concelho de 
Valongo, com o objetivo de partilha de 
informação e de práticas 
- Atualização permanente da bateria de 
indicadores concelhios no link da Rede 
Social, no site da CMV 
- Inclusão, no link da Rede Social, de 
informação (contactos/moradas) sobre 
entidades parceiras 
 
- Criação da newsletter da Rede Social 
 

- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
- CMV – Gabinete de 
Informação, 
Comunicação e 
Imagem 
 
 

- Janeiro de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.º Trimestre de 2012 
 
 
 
- 4.º Trimestre de 2012 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 
- Atualização e divulgação do Guia para a 
Inclusão 
 
 
 
- Criação de um logótipo da Rede Social 
de Valongo, a incluir em todos os projetos 
e/ou atividades da Rede Social 
 
 
- Presença da Rede Social de Valongo 
nas redes sociais virtuais  
 
- Realização da 2.ª Edição da “Feira 
Quem é Quem” 
 

 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
 
- Núcleo Executivo 
 
 
 
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social 
 
- ADICE - 
InterV@L 

 
- CMV – Gabinete de 
Informação, 
Comunicação e 
Imagem 
 
- CMV – Gabinete de 
Informação, 
Comunicação e 
Imagem 
 
 
 
 
- CLAS de Valongo 
 

 
- Abril de 2012 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
 
 
- 1.º Trimestre 2012 
 
 
- Março 2012 

E3/03 –
Implementar o 
sistema de Gestão 
da Qualidade nas 
Respostas Sociais 
Típicas das 
Instituições do 3.º 
Setor 

E3/03.1 – Até final de 
2014, implementar o 
sistema de gestão da 
qualidade com base nos 
manuais do ISS, em 
todas as IPSS com 
respostas sociais típicas 
 
 
E3/03.2 – Até final de 
2013, todos/as os/as 
diretores/as técnicos/as, 
e pelo menos 1 dirigente 
de cada IPSS, participam 
em pelo menos 1 ação 
de formação/workshop 
sobre gestão da 
qualidade e sobre 
estratégias de 
sustentabilidade 
 

- N.º de IPSS com respostas 
sociais típicas, com 
implementação do sistema 
de gestão de qualidade 
- N.º de diretores/as 
técnicos/as que participam 
nas ações de 
formação/workshops 
definidas, por IPSS 
- N.º de dirigentes que 
participam nas ações de 
formação/workshops 
definidas, por IPSS 

- Organização de uma ação de 
sensibilização/informação acerca da 
gestão da qualidade para todas as 
instituições com respostas sociais (rede 
lucrativa e rede solidária) 
 
- Levantamento e divulgação de 
iniciativas/projetos nacionais ou regionais 
relacionadas com a temática da 
qualidade, inovação e sustentabilidade 
 
- Organização de ações de formação para 
dirigentes e técnicos/as de instituições em 
gestão da qualidade 
 
- Prestação de apoio técnico/assessoria, 
por parte do Gabinete da Rede Social, às 
instituições do CLAS na elaboração de 
projetos de candidatura a programas 
comunitário de âmbito social e educativo 

-Grupo Temático 
 
 
 
 
 
-Grupo Temático 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
-Grupo Temático 
 
 
 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 

- ISS, IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- UDIPSS 
- CNIS 

- 4º Trimestre de 2012 

 

 

- Ao longo do ano 

 

 

 

- Ao longo do ano 

 

 

- Ao longo do ano 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

E3/04 - Até final de 
2014, melhorar 
competências 
técnicas 
específicas de 25% 
dos/as técnicos/as 
de intervenção 
social 

 

E3/04.1 – Até final de 
2014, 30 técnicos/as de 
intervenção social no 
Concelho aprofundam 
conhecimentos em áreas 
específicas, 
prioritariamente 
Mediação Familiar e/ou 
de Conflitos; 
Planeamento, Gestão e 
Avaliação de Projetos; 
Crianças e Jovens em 
Risco; Igualdade de 
Género e Violência de 
Género 

 

E3/04.2 – Até final de 
2012, todos/as os/as 
técnicos/as de 
intervenção envolvidos 
no Atendimento 
Integrado frequentam 
formação em medidas de 
proteção social e em 
sistema informático do 
ISS,IP. 

 

N.º de técnicos/as de 
intervenção que frequentam 
formação nas áreas 
definidas 

 

 

 

 

- N.º de técnicos/as do 
Atendimento Integrado que 
frequentam formação nas 
áreas definidas 

 

 
 Levantamento e divulgação de formação 
para técnicos/as nas áreas prioritárias 
  
 
 
- Organização de ações de formação para 
técnicos/as nas áreas prioritárias 
 
 
 
 
 
- Promover formação para técnicos/as 
envolvidos/as no Atendimento Integrado 

 
- CMV – Gabinete 
da Rede Social  
 
 
 
- ADICE-GAPPTI 
- CMV-AVL 
- Grupo Temático 
 
 
 
 
- ISS, IP 
- Coordenação do 
Atendimento 
Integrado 

 
 
 
 
 
 
- ANJAF 
- APF 
- UDIPSS 
- CNIS 
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ANEXO 1 

 

Grupos Temáticos – Reuniões efetuadas e participantes 

 

Grupo Temático Educação, Aprendizagem ao Longo da Vida e Empregabilidade 

Reuniões: 10 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

       17 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

 

Participantes 

Júlia Mendes  Facilitadora 

Lúcia Ramalho Facilitadora 

Helena Oliveira Redatora 

Álvaro Pereira  Escola Secundária de Ermesinde 

Ângela Bragança ADICE - Rede Concelhia de CNO do Concelho de Valongo 

Angelina Ramalho Município de Valongo – Divisão de Educação 

Carla Marques Moniz Município de Valongo – AVL – Clube de Emprego e Formação 

Fátima Rocha Núcleo Executivo/Centro de Emprego de Valongo 

Hermínia Pinto CENFIM 

Ilda Soares Município de Valongo – Departamento de Ação Social e Educação  

Maria José Carvalho Agrupamento Vertical S. Lourenço 

Orlando Rodrigues Agrupamento de Escolas de Campo 

Paula Sinde Escola Secundária de Valongo 

Raquel Alves Agrupamento Vertical S. João de Sobrado 

Virgínia Varandas Agrupamento de Escolas de Campo 
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Grupo Temático Saúde e Grupos Vulneráveis 

Reuniões: 16 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

      30 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

 

Participantes 

Júlia Mendes  Facilitadora 

Lúcia Ramalho Facilitadora 

Helena Oliveira Redatora 

Ana Cristina Cruz ACES de Valongo 

Ana Eugénia Sousa Núcleo Executivo/ Instituto de Segurança Social, IP – Valongo 

Ângela Bragança ADICE – GAPPTI 

Ângela Costa ISS, IP – Equipa Multidisciplinar Assessoria Tribunais  

Carla Marques ADICE – Comunidade de Inserção 

Carla Moreira  Instituto de Segurança Social, IP – Valongo 

Cassiano Santos Centro Hospitalar S. João – Serviço Psiquiatria 

Cecília Jorge  Centro de Acolhimento Mãe D’Água 

Fátima Barbosa Núcleo Executivo/ACES Valongo 

Fernanda Varela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Ilda Soares Município de Valongo – Departamento de Ação Social e Educação 

Liliana Barbosa ADICE – GAPPTI 

Maria Amendoeira  ADICE – InterV@L  

Marta Costa Município de Valongo – Agência para a Vida Local 

Rosa Barbosa Núcleo Executivo/ Centro Hospitalar S. João  

Sónia Macedo Município de Valongo – Divisão de Ação Social 

Susana Machado  Instituto da Droga e da Toxicodependência 

Susana Machado ADICE – PRIV@L 
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Grupo Temático Deficiência e Incapacidades 

Reuniões: 15 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

 

Participantes 

Júlia Mendes  Facilitadora 

Lúcia Ramalho Facilitadora 

António Fernandes Município de Valongo – DOMT – Gabinete de Projetos 

Carla Marques ADICE - Comunidade de Inserção  

Célia Almeida Centro de Reabilitação da Areosa 

Gracinda Pirraco Agrupamento Vertical S. Lourenço 

Ilda Soares  Município de Valongo – Departamento de Educação e Ação Social 

Jorge Vidal Instituto de Seguranças Social, IP – Núcleo Respostas Sociais 

Maria Manuela Dias Agrupamento Vertical Vallis Longus 

Marta Gonçalves Centro Social e Paroquial de Alfena – Unidade de Deficiência  

Rosa Branca Pereira Centro de Emprego de Valongo 

Sónia Macedo Município de Valongo – Divisão de Ação Social 

 

Grupo Temático Qualificação e Sustentabilidade das Organizações 

Reuniões: 22 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

 

Participantes 

Júlia Mendes  Facilitadora 

Lúcia Ramalho Facilitadora 

Helena Oliveira Redatora 

Albertina Alves Centro Social de Ermesinde 

Branca Martins Instituto de Seguranças Social, IP – Núcleo Respostas Sociais 

Cátia Braz Centro Social e Paroquial de Alfena 

Ilda Soares Município de Valongo – Departamento de Educação e Ação Social 

Isabel Cunha Centro Social e Paroquial St. André de Sobrado 

Manuela Duarte Associação Viver Alfena 

Manuela Rocha Núcleo Executivo/ADICE 

Rosa Maria Pinto Associação Promoção Social e Cultural de Ermesinde 

Sónia Teixeira Centro Paroquial e Social S. Martinho Campo 

Vera Matos Associação Viver Alfena 
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Grupo Temático Prevenção 

Reuniões: 9 de novembro de 2011, no Museu e Arquivo Municipal de Valongo 

 

Participantes 

Júlia Mendes  Facilitadora 

Lúcia Ramalho Facilitadora 

Helena Oliveira Redatora 

Afonso Ferraz Agrupamento de Escolas de Alfena 

Ana Cristina Viegas ACES de Valongo – Unidade de Saúde Pública 
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