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INTRODUÇÃO
O presente documento é uma síntese do processo de avaliação interna relativa à execução das
ações que constam do Plano de Ação 2014, do Plano de Desenvolvimento Social 2011-2014. A
sua elaboração assentou na informação disponibilizada pelas entidades parceiras responsáveis
pela execução das diferentes ações, tendo sido compilada e sistematizada pela Equipa
Técnica de Apoio à Rede Social com a supervisão dos elementos do Núcleo Executivo, do
Conselho Local de Ação Social de Valongo.
O objetivo deste Relatório prende-se com a avaliação das ações planeadas para 2014,
apresentando-se, por Eixo de Intervenção, o grau de execução de cada ação e informação
relativa aos indicadores de medida.
Neste momento de avaliação, pretende-se não apenas a apresentação da quantificação dos
resultados obtidos nas diferentes ações, mas sobretudo a possibilidade de uma reflexão
conjunta na identificação de situações de sucesso e constrangimentos de forma a potenciar,
assim, um melhor planeamento e intervenção futuros, por parte de todas as entidades
parceiras.
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AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2014
O Plano de Ação para 2014 é constituído por um total de 86 ações, que se encontram
distribuídas por 2 eixos de intervenção:
Eixo ll - Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social
Eixo lll - Qualificação e Sustentabilidade das Organizações
Estando ainda cada um destes Eixos subdivido em:
Eixo ll – 10 objetivos estratégicos, 29 objetivos específicos e 70 ações;
Eixo lll – 4 objetivos estratégicos, 6 objetivos específicos e 16 ações.
No corrente ano a taxa de execução global das ações previstas foi na ordem dos 72%,
conforme se pode verificar no quadro que a seguir se apresenta.
Eixos

Planeadas

Executadas

70
16
86

44
9
53

Eixo II
Eixo III
Total

Não
executadas
20
4
24

A decorrer
6
3
9

Taxa de execução
(%)
71%
75%
72%

Assim, ao nível do Eixo ll – Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social, das
70 ações planeadas foram executadas 44 e 6 encontram-se a decorrer, registando-se uma taxa
de execução de 71%.
Por último, no Eixo lll - Qualificação e Sustentabilidade das Organizações, das 16 ações
previstas foram executadas 9 e 3 estão ainda a decorrer, traduzindo-se, desta forma numa
taxa de execução de 75%.

As ações definidas e enquadradas nos respetivos Eixos foram distribuídas pelos 5 grupos
temáticos:
Ações

Ações

Ações não

Ações a

Taxa de

Planeadas

Executadas

Executadas

Decorrer

Execução (%)

Saúde e grupos vulneráveis

31

17

11

3

65%

Crianças e jovens em risco

8

5

2

1

75%

Violência doméstica

10

9

1

-

90%

Deficiência

21

13

6

2

71%

Qualificação e sustentabilidade

16

9

4

3

75%

86

53

24

9

72%

Eixo

II

III

Grupo Temático

Total

Salienta-se que relativamente às 24 ações não executadas, 8 estavam dependentes da
elaboração e aprovação de candidaturas a programas de financiamento externos e 3 de outros
fatores externos.
Seguidamente são apresentados quadros resumo dos Eixos de Intervenção, com a indicação
do grau de execução de cada ação, bem como a informação relativa aos indicadores de
medida.
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Eixo II – Promoção da Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Dinamização de reuniões,
com periodicidade bimestral,
do Grupo Temático “Saúde e
Grupos Vulneráveis”

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

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

Entrada em funcionamento
do internamento residencial
de transição da Clínica de
Psiquiatria e Saúde Mental
do Centro Hospitalar S. João
- Polo de Valongo

Criação de Equipa
Multiprofissional de Saúde
Mental no concelho de
Valongo

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

- Núcleo Executivo
- Município de
Valongo/DEASD/e
quipa técnica de
apoio à rede
social

Centro Hospitalar
S. João- Clinica
de Psiquiatria e
Saúde Mental Polo de Valongo

Centro Hospitalar
S. João - Clinica
de Psiquiatria e
Saúde Mental Polo de Valongo

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano

Ao longo do ano

1º semestre

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação executada
Efetuadas reuniões do grupo
temático da “saúde e grupos
vulneráveis”, nos meses de
março,
junho,
Setembro
novembro.
Não
foram
efetuadas
reuniões
nos
períodos
coincidentes com férias por
dificuldade de conciliação de
agenda
de
todos
os
elementos do grupo, não
tendo
contudo
sido
prejudicado
o
normal
funcionamento do grupo.
Ação executada
Entrou em funcionamento o
internamento residencial de
transição da Clínica de
Psiquiatria e Saúde Mental.

Ação executada
A Clínica de Psiquiatria e
Saúde
Mental
tem
a
funcionar no Centro de
Saúde Valongo/ Ermesinde:
- Consultoria;
- Equipas Comunitárias;
- No CHSJ funciona a
Consulta de intervenção em
crise.
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Nº de reuniões
efetuadas

Resposta criada
e em
funcionamento

Equipa criada

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Efetuadas 4
reuniões

Registo de
reuniões do
grupo
temático

Resposta
criada e em
funcionamento

Centro
Hospitalar S.
JoãoClinica de
Psiquiatria e
Saúde
Mental Polo de
Valongo

Equipa criada
e em
funcionamento

Centro
Hospitalar S.
JoãoClinica de
Psiquiatria e
Saúde
Mental Polo de
Valongo
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Criação de um Clube Sénior
(Re) Integrar dirigido a
pessoas idosas com doença
mental

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

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

(Re) IntegrarAssociação de
Reabilitação
Psicossocial

Criação em Valongo do
Serviço de Saúde Mental
Solidário,
valência
do
Gabinete de Ação, Apoio e
Orientação
Psicossocial
(GAAOP), onde é promovido
o atendimento em regime de
consulta
de
psiquiatria,
psicologia
e
terapia
ocupacional, da população
geral com necessidade de
cuidados de saúde mental e
psiquiatria.

(Re) IntegrarAssociação de
Reabilitação
Psicossocial

Organização de workshops,
sobre a temática da doença
mental, dirigidos à população
geral.

(Re)IntegrarAssociação de
Reabilitação
Psicossocial

CALENDARIZAÇÃO

2º semestre

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação não executada
A Camara elaborou projeto
de arquitetura de adaptação
de espaços.
Encontra-se
contudo
pendente o pedido de alvará
por motivos relacionados
com
a
cedência
em
documento escrito do Espaço
a disponibilizar pelo Centro
Social de Campo.

1º semestre

Ação não executada
A Câmara elaborou projeto
de arquitetura de adaptação
de espaços.
Encontra-se
contudo
pendente o pedido de alvará
por motivos relacionados
com
a
cedência
em
documento escrito do Espaço
a disponibilizar pelo Centro
Social de Campo.

2º semestre

Ação executada
Realizado workshop sobre
“coaching” no dia 2 de Julho
que contou com a presença
de 8 participantes
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Clube criado

O clube não
está criado

Reintegrar

GAAOP criado
em Valongo

GAAOP não
criado em
Valongo

(Re)Integrar

Realizado 1
workshop com
a lotação
máxima
prevista – 8
participantes

Registo de
presenças
da
(Re)integrar

- Nº de
workshops
realizados
- Nº de
participantes

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Criação e organização da
AFADOM (Associação de
Familiares e Amigos da
Doença Mental)

Dinamização de ações de
formação e sensibilização
sobre temáticas relacionadas
com doença mental

Organização de um Simpósio
na área da Psicogeriatria

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

Centro Hospitalar
S. João - Clinica
de Psiquiatria e
Saúde Mental Polo de Valongo

Centro Hospitalar
S. João - Clinica
de Psiquiatria e
Saúde Mental Polo de Valongo

(Re)IntegrarAssociação de
Reabilitação
Psicossocial

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

1º semestre

Ação executada
A AFADOM está criada.
Funciona com sede no
Centro Hospitalar S. João.

Durante o ano

2º semestre

Ação executada
Projeto “Porta aberta” dinamizado pelo Centro Hospitalar S. João - Clinica de Psiquiatria e Saúde Mental, com
algumas escolas do 2º Ciclo
do concelho de Valongo

Ação executada
O Simpósio decorreu a 10 de
outubro, dia mundial da
saúde mental, no Fórum de
Ermesinde.
Da análise dos questionários
constatamos a atribuição de
um nível bom de qualidade.
A melhorar o tempo de
duração do Simpósio que
deverá ser menos extenso
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

AFADOM criada
e organizada

- Nº de ações
dinamizadas
- Nº de
participantes

- Simpósio
realizado
- Nº de
participantes no
simpósio

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

AFADOM está
criada e
organizada

1 Ação
dinamizada
80
Participantes

Simpósio
realizado
100
Participantes

FONTE

Centro
Hospi-talar
S. João Clinica de
Psiquiatria e
Saúde
Mental Polo de
Valongo
Centro
Hospitalar S.
João Clinica de
Psiquiatria e
Saúde
Mental Polo de
Valongo

(Re)Integrar
Relatório de
avaliação da
atividade
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Dinamização de reuniões,
com periodicidade bimestral,
do Grupo Temático
“Crianças e jovens em
risco”

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

Concelho de Valongo

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

Criação de um programa de
educação parental concelhio

RESPONSÁVEIS

- Núcleo Executivo
CPCJ

- Grupo temático

CALENDARIZAÇÃO

Durante o ano

2º semestre

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação executada
Foram
efetuadas
três
reuniões do grupo temático,
nos meses de março, junho e
novembro.

Ação executada
Foram realizadas 5 reuniões
com o sub grupo de trabalho
constituído para o efeito, em
julho, setembro, novembro,
Desta reuniões resultou:
- A criação de uma ficha
única de sinalização para os
programas de educação
parental do concelho;
- A definição de uma bateria
de avaliação dos programas
que inclua os mesmos
instrumentos de avaliação;
- Promover a assinatura de
um Protocolo de adesão/
colaboração pelas diferentes
entidades que no concelho
intervêm
ao
nível
da
Educação Parental com vista
à aplicação total ou parcial
da bateria de avaliação;
- Compilação dos resultados
da avaliação pré e pós dos
programas numa base de
dados,
com
o
envio
semestral
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Nº de reuniões
efetuadas

Nº de reuniões
efetuadas

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

Efetuadas 3
reuniões

Efetuadas 5
Reuniões de
articulação
entre
entidades
promotoras de
respostas de
educação
parental

FONTE

Registo de
reunião do
Grupo
Temático

Sub grupo
de trabalho
de programa
de
competência
s parentais

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

Ação executada
Foi apresentado o relatório
realizado pelas voluntárias,
que refletiu o trabalho
desenvolvido por estas.
Neste
relatório
fica
evidenciado a importância e
o resultado positivo desta
intervenção.

Avaliação da experiência
piloto do Projeto “ Crescer
em Família”

CPCJ

Ação executada
Tendo em conta a avaliação
das voluntarias e da família
acompanhada ficou acordado o alargamento do projeto
a
mais
famílias
em
acompanhamento pela CPCJ
e EMAT e a mais 2
voluntarias/os

pedopsiquiatria)

Concelho de Valongo

Ação executada
Criado um mecanismo de
articulação entre a equipa
técnica dos diferentes
serviços e que permite a
discussão de casos

Aceder aos serviços de
consultadoria de
pedopsiquiatria da unidade
de saúde
- Grupo temático
Avaliação e monitorização do
referido mecanismo de
priorização

- Avaliação
efetuada
- Nº de famílias
intervencionadas

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Efetuada
avaliação
1 família
intervencionada

CPCJ

Ao longo do ano

Alargamento da intervenção
do projeto

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

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Ao longo do ano

Ação não executada
O mecanismo criado em
2013 não foi exequível por
fatores intrínsecos a cada
uma das entidades
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Nº de famílias

Nº de processos
alvo de
consultadoria

Avaliação e
monotorização
efetuadas
Nº de crianças e
jovens em risco
com tempo
priorizado em
consultas de
pedopsiquiatria

1 Família

1 Processo

CPCJ

CPCJ

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Efetuar estudo da
“prevalência “ de
psicopatologia das crianças
integradas no sistema de
promoção e proteção

Avaliar a possibilidade de
efetuar candidatura a
tratamento/acompanhamento
psicoterapêutico

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

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

Atualização do diagnóstico
participado ao nível das
dependências.
(nota: este diagnóstico foi
atualizado em 2012 mas
surge a necessidade de nova
atualização)

RESPONSÁVEIS

CPCJ

CPCJ

- ARS - CRI- Porto
Oriental

CALENDARIZAÇÃO

Divulgação do Prival

ADICE – Prival

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação a decorrer
Criada uma parceria com a
universidade
Portucalense
tendo-se realizado reuniões,
para definição dos objetivos
e metodologias a aplicar no
estudo.
A implementação do projeto
de investigação decorrerá em
2015,
com
estudo
exploratório que terá como
população alvo os pais e as
mães das crianças com PPP,
na CPCJ de Valongo ao
longo do ano.

2º semestre

Efetuadas 2
reuniões

FONTE

CPCJ

Ação não executada
Não houve oportunidades de
candidaturas

Candidatura
efetuada

Ao longo do ano

Ação executada
Reunião realizada no dia 18
novembro contando com as
principais
entidades
parceiras de intervenção
social, saúde e forças de
segurança nas diferentes
freguesias do concelho.

Diagnóstico
atualizado

Diagnóstico
atualizado

ARS - CRIPorto
Oriental

Flyers/cartazes
de divulgação
distribuídos

Não
distribuídos
(Aguardam
aprovação
pelo SICAD).

ADICE –
Prival

Ao longo do ano

Ação a decorrer
Elaboração de flyers
cartazes

PRI

Concelho de Valongo

Estudo efetuado

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

2º semestre

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

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO
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e

CPCJ

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Articulação dos/as
técnicos/as do Prival com
restantes interventores
sociais

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

Concelho de Valongo

Ações de prevenção
universal e seletiva a
discentes dos agrupamentos
de escolas
Programa de prevenção
”E&O”

RESPONSÁVEIS

ADICE - Prival

- ARS – CRI Porto Oriental
Equipe do PEM

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ao longo do ano

Ação executada
Foram efetuadas reuniões no
NLI onde foi divulgado o
projeto
e
efetuada
a
articulação.
Contactos
pessoais
e
telefónicos com interventores
sociais tais como, Consulta
Descentralizada de Valongo
–
Equipa
Técnica
de
Gondomar; protocolos de
RSI, Juntas de Freguesia,
Conferências
Vicentinas;
Centro Social e Comunitário
de Ermesinde, Centro de
Apoio à Vida; CPCJ; Câmara
Municipal
de
Valongo;
Gabinetes
de
Inserção
Profissional;
PSP
de
Ermesinde;
Plataforma
Solidária; CQEP; Telecentro

2º semestre

Ação a decorrer
A implementação do “Eu e os
Outros” que é um jogo com o
objetivo
de
trabalhar
questões dos consumos de
substâncias psicoativas, em
ligação com diversos temas
centrais no desenvolvimento
dos/as jovens, e é acreditado
pelo Conselho Científico
Pedagógico de Formação
Contínua do Ministério de
Educação, permite também
que se inclua no programa
curricular informação sobre
as substâncias psicoativas
baseada
em
evidência
científica.
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

- Nº de reuniões
com entidades
parceiras do
CLAS
Nº de utentes
Encaminhados/as

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

- Efetuadas 8
reuniões

Encaminhados
/as e
intervencionad
os 98 utentes

- Nº de ações de
prevenção
desenvolvidas
- Nº de jovens
participantes nas
ações de
prevenção

FONTE

Ação em
execução

ADICE –
Prival

- ARS – CRI
- Porto
Oriental

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

No âmbito do PEM, a Equipa
de Prevenção do CRI Porto
Oriental articulou com os
estabelecimentos de ensino
do Município de Valongo,
para o desenvolvimento do
Programa “E&O” junto dos/as
alunos/as do 3º Ciclo do
Ensino Básico, no ano letivo
2014/15.
Apenas
se
mostrou
interessada a escola E.B.2/3
S.
Lourenço,
onde
o
programa
vai
ser
implementado, em datas a
agendar.

E2/04.1 – Criar
20% de novas
vagas em Lar de
Idosos/as da rede
solidária
E2/04 - Até ao
final de 2014
aumentar a
rede de
respostas
sociais para
idosos/as e/ou
pessoas em
situação de
dependência

Concelho de Valongo

- Construção de novos
equipamentos da rede
solidária, prioritariamente nas
freguesias de Ermesinde,
Alfena e Valongo:
dinamização de candidaturas
a Fundos Comunitários

Ação não Executada
Não houve alargamento de
acordos
IPSS concelhias
Santa Casa da
Misericórdia

Período de abertura
de candidaturas

Dinamização de
candidaturas a Fundos
Comunitários

Alargamento dos acordos de
cooperação

Inquéritos às
IPSS

Nº de utentes
abrangidos/as
pelos acordos

Alargamento dos acordos de
cooperação
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

- Nº de
candidaturas
apresentadas

- IPSS Concelhias
- Santa Casa da
Misericórdia

Período de abertura
de candidaturas

Ação não executada
Não houve candidaturas

Ação não executada
Não houve alargamento de
acordos
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Nº de
candidaturas
apresentadas

Inquéritos às
IPSS

Nº de utentes
abrangidos/as

Inquéritos às
IPSS
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

AÇÔES

Dinamização de
candidaturas a Fundos
Comunitários

Concelho de Valongo

CALENDARIZAÇÃO

Elaboração e divulgação do
Plano de Ação Sénior
integrado ao nível do
concelho

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação não executada
Não houve candidaturas
- IPSS Concelhias
- Santa Casa da
Misericórdia

Ação não executada
Não houve alargamento de
acordos

Município de
Valongo – DEASD

Município de
Valongo – DEASD

Alargamento do projeto “Um
voluntário, um abraço”

Município de
Valongo – DEASD

Elaboração de projeto na
área da prestação de
cuidados ao domicílio para
descanso do/a cuidador/a

- Município de
Valongo –DEASD/
BLV

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Nº de
candidaturas

_

Nº de utentes
abrangidos

_

Período de abertura
de candidaturas

Alargamento dos acordos de
cooperação

Constituição e dinamização
do CLAPS (Conselho Local
de Ação e Participação
Sénior)

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

RESPONSÁVEIS

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

1º semestre

Ação executada
O CLAPS está constituído e
designados
os
seus
membros.
Efetuada
a
primeira reunião a 5 de
novembro

CLAPS
constituído e
dinamizado

2º semestre

Ação não executada
Plano
de
ação
sénior
integrado não efetuado em
virtude do CLAPS ter iniciado
funções
apenas
em
novembro 2104

Plano de ação
Sénior integrado
elaborado e
divulgado

Ao longo do ano

Ação executada
Estão 16 séniores a receber
apoio.
Há vários pedidos mas não
tem sido viável apoiar por
causa dos encargos com
transportes para os/as
voluntários/as.
Ação executada
Projeto elaborado, aprovado
e implementado em parceria
com ACES Maia/Valongo
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CLAPS em
funcionamento

DEASD/
processo
CLAPS

_

DEASD

Nº de utentes
abrangidos/as

16 séniores

DEASD/
Projeto “um
voluntario
um abraço”

Projeto
elaborado

Projeto
elaborado

DEASD/
BVL Projeto
“cuidar de
quem cuida“

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Dinamização de ação de
formação específica de
voluntários/as

RESPONSÁVEIS

- Município de
Valongo
– DEASD/BLV e
ACES Maia
/Valongo

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

2º semestre

Ação executada
A formação iniciou em
novembro e terminou em
janeiro e contou com a
presença de 4 voluntários/as

2º semestre

Ação executada
Todas as freguesias estão
cobertas pelo atendimento
integrado de acordo com o
protocolo existente
Nos
termos
da
nova
legislação e no âmbito da
RLIS está em funcionamento
um
projeto piloto cuja
entidade promotora é a ECA
(Ermesinde Cidade Aberta)
que funcionara ate junho
2105
Despacho 12 153 de set.
2013
Criou a Rede Local de
Intervenção Social/ RLIS que
constitui um instrumento
privilegiado na articulação
entre as várias entidades

Alargamento da metodologia
do NLI aos processos no
âmbito da ação social
E2/05 Melhorar
a inserção de
pessoas em
situação de
elevada
vulnerabilidade
social

Concelho de Valongo

E2/05.2 Contratualizar
processos de ação
social

Segurança social
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO
- Ação de
formação
específica
realizada
- Nº de
participantes

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Formação
específica
realizada
4 participantes

DEASD/
BVL Projeto
“cuidar de
quem cuida

Nº de processos
contratualizados

Segurança
social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

Concelho de Valongo

AÇÔES

Criação e implementação do
Fundo de Emergência Social

RESPONSÁVEIS

- Município de
Valongo DEASD/Ação
social
- Juntas de
freguesia

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Multissectoriais
representadas nas estruturas
locais com responsabilidades
no
desenvolvimento
de
serviços
Portaria n.º 188/2014 de 18
de setembro
Regulamenta as condições
de organização e de
funcionamento do Serviço de
Atendimento e
Acompanhamento Social,
designado por SAAS
Despacho n.º 11675/2014
regulamenta o modelo de
organização e funcionamento
da Rede Local de
Intervenção Social (RLIS).
Ação executada
Câmara: Foi criada uma
rubrica no orçamento da
camara municipal para 2015
no valor de 50 mil euros.
Está em elaboração o
regulamento.
Juntas: A junta de freguesia
de Ermesinde criou já em
2012
um
fundo
de
emergência social, no valor
anual de 10.000€ que
abrangeu em 2014 cerca de
187 agregados.
A Junta de Freguesia de
Campo e Sobrado criou
Fundo de Emergência Social
no valor anual de 5.000€
tendo
abrangido
12
beneficiários/as.
A Junta de Freguesia de
Alfena
implementou
o
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Fórum de
discussão
implementado
Nº casos
discutidos

Fundo de
emergência
social criado e
implementado

Fundo de
emergência
social criado

DEASD

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

programa “Banco de horas”
que consiste na atribuição de
valor
monetário
para
despesas de medicação,
água, eletricidades e gaz no
valor de 2.050€ e abrangeu
65 beneficiários/as, tendo
estes o dever de “pagar” em
tempo ao banco.
A Junta de Freguesia de
Valongo criou o projeto
“Vales
solidário”
tendo
prestado apoio alimentar a
151 agregados
Candidaturas de instituições
locais a ajudas técnicas

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

Ao longo do ano

Alargar a plataforma solidaria
a todas as freguesias
- Município de
Valongo –
DEASD/Ação
Social

Elaborar e implementar as
normas de funcionamento

Concelho de Valongo

Núcleo executivo

Ao longo do ano

Ação não executada
Não foram apresentadas
candidaturas
Ação executada
Plataforma solidaria funciona
na freguesia de Valongo, foi
alargada e funciona na
freguesia de Alfena e está
em
implementação
em
Sobrado.
Na freguesia de Ermesinde
funcionam duas lojas socias
da responsabilidade da junta
de freguesia.
Ação a decorrer
Normas
em
elaboração.
Salienta-se a dificuldade ao
nível da elaboração e
definição
de
normas
conjuntas entre as várias
entidades parceiras
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Nº de
candidaturas
efetuadas

Não foram
apresentadas
candidaturas

Plataforma
criada em cada
freguesia

Plataforma
criada em
cada freguesia

DEASD

Normas de
funcionamento
elaboradas e
implementadas

Normas de
funcionamento
em elaboração

DEASD

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Concelho de Valongo

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Continuidade de
Implementação do Plano de
Emergência de Apoio
Alimentar (PEAA);

Ação executada
Plano de Emergência de
Apoio
Alimentar
em
funcionamento
sob
a
responsabilidade da Camara

Articulação do PEAA com as
cantinas sociais e outras
respostas locais de apoio
alimentar

Ação não executada
A articulação ao nível das
respostas locais de apoio
alimentar não é efetuada.
Essa articulação existe
apenas entre a Camara e a
cantina social do Lar Marista.
Refeições
O Lar Marista forneceu 30
agregados familiares - 94
beneficiários/as.
O
Centro
Social
de
Ermesinde
atribui
65
refeições diárias, durante 7
dias por semana. Abrangeu
43 agregados com 97
beneficiários/as.
A Associação Ermesinde
Cidade Aberta atribuiu 75
refeições diárias, durante 7
dias por semana. Abrangeu
18 agregados com 64
beneficiários/as.
A
Santa
Casa
da
Misericórdia de Valongo
atribui 25 refeições diárias.
Géneros Alimentares:
São
atribuídos
por
8
entidades que abrangeram
em 2104 um total de 1137
beneficiários /as.
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Nº de
beneficiários/as

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES
PEAA: 133
agregados
familiares 327
beneficiários/a
s

FONTE

DEASD

- Mecanismo
de articulação
não foi criado
refeiçoes
- Nº de respostas

- Nº de pessoas
beneficiadas

- Mecanismo
dearticulação
criado

- 5 respostas
criadas (5
entidades)
DEASD
- 587
Beneficiários/a
s
Géneros
alimentares
-8 entidades
1137
beneficiarios/a
s

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

AVA -167 beneficiários
Associação Susão - 320
beneficiários/as;
ADICE - 99
Centro Social de Campo
/Conferencia Campo - 217
beneficiários/as
Conferencia Ermesinde - 204
Conferencia Sobrado - 90
ADRA - 40
Junta freguesia de Valongo151 agregados beneficiários

E2/06 Melhorar e
qualificar o
atendimento e
acompanhame
nto ao nível da
violência
doméstica

Concelho de Valongo

Dinamização de reuniões
com periodicidade bimestral
do Grupo Temático da
“Violência
Doméstica”

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

Criar momentos de reflexão
e partilha de experiências
entre as entidades
envolvidas na problemática

- Núcleo Executivo
- Município de
Valongo/DEASD/
equipa técnica de
Apoio à Rede
Social Grupo
Temático

Grupo Temático

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ação Executada
Foram realizadas 4 reuniões
no corrente ano: março,
maio, setembro e dezembro.
Não
foram
realizadas
reuniões
nos
meses
coincidentes com o período
de férias, por dificuldade de
conciliação de agendas. No
entanto esta situação em
nada interferiu no normal
desempenho do grupo.
Ação não Executada
Foi agendado um momento
de reflexão para o dia 11/12.
O tema era a avaliação do
grau de risco nos processos
de violência doméstica e seria apresentado o documento
utilizado, bem como os procedimentos adotados por
uma agente da PSP. Não se
realizou por estarem presentes apenas 5 elementos.
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Nº de reuniões
efetuadas

Nº de reuniões
efetuadas

4 Reuniões
efetuadas

0 Reuniões
efetuadas

Registo de
Reuniões do
Grupo
Temático

Gabinete da
Rede Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Priorizar a integração de
agressores/as em medidas
ativas de emprego

Continuar programa
psicoeducacional dirigido a
pessoas agressoras
condenadas ou em
suspensão provisória de
processos com mais de 18
meses
E2/06.2 –
Aumentar e
qualificar as
respostas locais
de apoio a vítimas
de violência
doméstica

* Priorizar o acesso à
formação profissional e
integração laboral por parte
de vítimas de violência de
género/doméstica

Formação para técnicos/as
para deteção e sinalização
de casos de violências contra
seniores

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

IEFP/ Centro de
Emprego

- DGRS

- EFP/ Centro de
Emprego

- GNR
Grupo Temático

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ao longo do ano

Ação Executada
Integrado um agressor em
medida ativa de emprego

2º semestre

Ao longo do ano

2º semestre

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

Nº de
agressores/as
integrados/as

1 agressor
integrado

Ação Executada
7 pessoas abrangidas pelo
PAVD, todas condenadas em
penas de prisão, suspensas
na
sua
execução
sob
condição de sujeição ao
Programa para Agressores

Nº de pessoas
de Valongo
abrangidas pelo
projeto

7 agressores
integrados - 6
residentes em
Ermesinde e 1
em Valongo

Ação Executada
Integrada uma vítima em
medida ativa de emprego –
Formação Vida Ativa
Integrada uma vítima em
medida ativa de emprego Formação EFA;
- Colocação de uma vítima
no mercado de trabalho

Nº de vítimas do
concelho
integradas

3 vítimas
integradas

Nº de ações de
formação
realizadas;
Nº de
participantes

1 ação
realizada;
Participaram
29 pessoas
(27 mulheres e
2 homens)

Ação Executada
Foi realizada uma ação de
formação no dia 9 de outubro, na Sala Polivalente do
Fórum Cultural de Ermesinde. Teve a participação da
APAV e da GNR.
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FONTE

IEFP/Centro
de Emprego

DGRS

IEFP/
Centro de
Emprego

Gabinete da
Rede Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Ações de sensibilização
sobre violência contra
seniores dirigidas à
população em geral

Teatroconferência “Violência
no Namoro”

Realização de campanhas
municipais contra a violência
doméstica:
- Realização de concurso
de cartazes e folhetos
alusivos ao tema
- Produção de um vídeo
com a participação de jovens
e seniores
- Caminhada de

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

- PSP
- Grupo Temático

- Município de
Valongo/DEASD/
AVL

- ADICE

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação Executada
Foi realizada uma ação de
sensibilização no dia 6 de
novembro no Fórum Cultural
de Ermesinde. Teve a
participação da APAV e da
PSP.

2º semestre

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ação Executada
Foi realizada uma Teatroconferência no dia 13 de
novembro, no Fórum Cultural
de Ermesinde. A dramatização foi da responsabilidade
da Associação Cabeças no
Ar e Pés na Terra e contou
com a participação do
CENFIM e da Escola E.B.2/3
de S. Lourenço.
Ação Executada
Entre junho e julho de 2014
foi realizado o concurso de
cartazes e folhetos alusivos
ao combate à violência
doméstica;
Produção de um vídeo de
sensibilização sobre a
temática da violência
doméstica, apresentado
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Nº de ações de
formação
realizadas;
Nº de
participantes

Realização da
Teatroconferênci
a e nº de
participantes

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES
1 ação
realizada
Participaram
130 pessoas

FONTE

Gabinete da
Rede Social

(não foi realizado
inquérito)

Realizada uma
Teatroconferência.
Participaram
183 pessoas
(96 rapazes,
43 raparigas
44 não
responderam
ao inquérito)

Gabinete da
Rede Social

1 Concurso:
18
participantes
Nº de
campanhas
realizadas;
Nº de
participantes

1 Vídeo:
7 participantes
séniores e 5
jovens
1 Caminhada:
200

ADICE

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

numa atividade dinamizada,
a 19 de dezembro, no Centro
Social e Comunitário da
Cidade de Ermesinde;

sensibilização

participantes
Realização de caminhada de
sensibilização sobre violência
doméstica, no dia 25 de
junho de 2014.

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

Concelho de Valongo

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

Dinamização de
workshop/seminário temático
de sensibilização para a
violência de género

- ADICE

Dinamização de reuniões,
com periodicidade bimestral,
do Grupo Temático da
Deficiência.

- Núcleo Executivo
- Município de
Valongo/DEASD/
Equipa Técnica de
Apoio à Rede
Social Grupo
Temático

Implementação do Programa
de Emprego e Apoio à
Qualificação das Pessoas
com Deficiência e
Incapacidade

- Centro de
Emprego de
Valongo - IEFP, IP
- Centro de
Educação e
Formação
Profissional
Integrada/Centro
da Vilarinha
- Centro de
Reabilitação
Profissional de
Gaia

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ação Executada
Realização, a 17 de outubro
de 2014, de um Seminário
sobre Violência de Género,
intitulado
“Despertar
Sentimentos”.
Ação Executada
Foram realizadas 5 reuniões:
março, maio, julho, outubro,
novembro

Ação Executada
Foram enquadrados/as:
- 2 Utentes em CEI+
- 2 Utentes em Estágio
Emprego
- 2 Processos de Atribuição
de Produtos de Apoio
(aprovados e pagos)
Acompanhamento do
programa realizado pelo
CEFPI:
- 10 Utentes em formação
inicial
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Realização do
workshop/
seminário;
Nº de
participantes

- N.º de reuniões
efetuadas

Nº de pessoas
com deficiência
residentes em
Valongo
enquadradas no
programa

1 Seminário
realizado: 118
participantes

5 Reuniões
efetuadas

ADICE

Registo de
reuniões

IEFP, IP
Enquadradas
84 pessoas

CEFPI

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

- 19 Utentes apoio à
colocação
- 13 Utentes em
acompanhamento pós
colocação
Foram atendidos/as e
encaminhados/as 36 utentes

Ações de sensibilização
dirigidas a pessoas com
deficiência e seus familiares
sobre as medidas de apoio
ao emprego e qualificação.

- Centro de
Emprego de
Valongo – IEFP,IP
- Centro de
Reabilitação
Profissional de
Gaia

2º semestre

Ação executada
Foram realizadas sessões
dirigidas exclusivamente a
pessoas com deficiência e
familiares.

CRPG

- Nº de ações
realizadas
- Nº de
participantes

2 ações de
sensibilização,
nas quais
participaram
22 pessoas
(das 59
convocadas)

- Sessão
realizada
- Nº de
entidades/empre
sas que integram
pessoas com
deficiência

Informação nº
11/DEASD/RS
/2014

CRPG
IEFP,IP
Grupo
Temático

- Grupo Temático

Sessão de reconhecimento
público do mérito de
entidades/empresas que
integram pessoas com
deficiência.

Concelho de Valongo

- Grupo Temático

2º semestre

Ação a decorrer
No sentido de congregação
de esforços e sinergias na
promoção efetiva da
integração profissional das
pessoas portadoras de
deficiência e com vista à
motivação das entidades/
empresas na criação de
condições para a integração
profissional das mesmas foi
proposta e autorizada a
realização de uma sessão
pública, a efetuar,
anualmente, no dia 3 de
dezembro.
A data proposta prende-se
com o facto de assinalar o
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DEASD
Inf.
11/DEASDRS/2014

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência.
Foi elaborada informação a
propor a criação do Prémio
de Mérito Municipal de
Integração de Pessoas com
Deficiência e aprovação de
normas que mereceu parecer
favorável na reunião de
Camara de 27/11/2014
Elaboração e apresentação
ao CLAS de relatório que
fundamente a necessidade
do alargamento da resposta
de transporte como ação
facilitadora do
encaminhamento para
respostas de integração.

Ação a decorrer
Foi elaborada uma intenção
de candidatura, pelo
Município, a eventuais
fundos comunitários no
sentido da aquisição de um
autocarro adaptado com 25
lugares.

Gabinete da
Rede Social

Ação executada
4 jovens com deficiência para
transportar para o Centro
Integrado de Apoio à
Deficiência da Santa Casa da
Misericórdia do Porto

Atualização do levantamento
de pessoas com deficiência
com necessidade de
transporte.

- Grupo Temático

Concelho de Valongo

- Relatório
elaborado e
apresentado ao
CLAS

Ao longo do ano

- 2 jovens para transportar
para EMAUS
Nota: Em curso o pedido de
orçamentos a Bombeiros
para realização destes
percursos, tendo entretanto
sido assumidos
provisoriamente pelo
Município (percurso para o
EMAUS) e a Santa Casa da
Misericórdia do Porto
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Levantamento
atualizado

Levantamento
atualizado (24
jovens a
necessitar de
transporte)

Gabinete da
Rede Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

(percurso para o seu Centro
Integrado)
- 11 jovens adultos
necessitam de resposta
institucional e de transporte
- 7 jovens pendentes (ainda
em atualização de
informação
E2/07.2 - Até final
de 2014, abranger
pessoas com
deficiência em
processo de
RVCC

E2/08 Melhorar a
acessibilidade
das pessoas
com
deficiência

E2/08.1 Aumentar os
níveis de
conhecimentos
dos/as técnicos/as
municipais acerca
da aplicação do
Decreto-Lei
163/2006
E2/08.2 - Até final
de 2012, elaborar
um Plano
Municipal de
Eliminação de
Barreiras
Arquitetónicas nas
principais áreas
urbanas do
concelho

Concelho de Valongo

Sensibilização dos Centros
para a Qualificação e Ensino
Profissional - CQEP para
divulgação das respostas
existentes no âmbito das
suas atribuições para as
pessoas com deficiência

Sessões
de
formação/
esclarecimento
para
técnicos/as e funcionários/as
que efetuam atendimento ao
público dos diversos serviços
do Município.

Eliminação de barreiras no
espaço público (mobiliário
urbano, sinalização, etc.)

Grupo Temático

Grupo Temático

Município de
Valongo – DPOM

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ação não executada
Em resultado de alteração da
legislação

Ação não executada
A alteração da estrutura de
atendimento ao público do
município, com a criação de
um Serviço de Informação e
Mediação para Pessoas com
Deficiência (SIM-PD), faz
com que não seja pertinente
a formação de outros/as
técnicos/as, que não os/as
afetos/as a este serviço.
Ação executada
- Criação de 8 rebaixos de
passeios em vias
beneficiadas
- Criação de 4 frentes de
passeios novos com
acréscimo de largura para
assegurar mínimos
dimensionais de mobilidade
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- Nº de ações de
sensibilização
- Nº de pessoas
integradas

Grupo
Temático

- Nº de sessões
de
formação/esclare
cimento
- Nº de
participantes

Grupo
Temático

- Nº de
intervenções
efetuadas no
espaço público

Efetuadas 12
intervenções

DPOM

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

condicionada. Extensão total
de frentes de passeio
beneficiados – 828.000 m
lineares

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

Concelho de Valongo

Eliminação de barreiras em
edifícios públicos

- Município de
Valongo – DPOM

Ao longo do ano

Ação executada
Remodelação interior de um
sanitário com vista à
mobilidade condicionada no
piso de entrada R/Chão do
edifício dos Paços do
Concelho
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- Nº de
intervenções
efetuadas no
espaço público

Efetuada 1
intervenção

DPOM

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

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

Concelho de Valongo

AÇÔES

Candidaturas a Fundo
Comunitários

Conclusão do guia de
apoios na área da deficiência
e sua divulgação

RESPONSÁVEIS

- Município de
Valongo – DPOM

- Município de
Valongo/DEASD/
– Equipa Técnica
de Apoio a Rede
Social

CALENDARIZAÇÃO

Período de abertura
de candidaturas

Ao longo do ano

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação executada
Candidatura (1) ao Programa
Horizonte 2020, no âmbito do
Eixo de Intervenção 5.7 –
Qualificação das cidades e
mobilidade suave, tendo
como objetivos enunciados
“Promover a mobilidade
urbana a todos os níveis,
introduzindo nos edifícios,
equipamentos e demais
espaços públicos, as
medidas de adaptação
necessárias para atenuação
das dificuldades e melhoria
da qualidade de vida das
pessoas com mobilidade
condicionada”.
Valores apontados –
300.00€ para edifícios
200.000€ para espaços
públicos
Nota: A concretização destas
ações
fica
sujeita
à
prossecução da medida e
dos fundos comunitários a
atribuir à mesma.
Ação executada
O Guia de Recursos do
Concelho de Valongo foi
apresentado publicamente
no âmbito das
comemorações do Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência, que se realizou
no dia 3 de dezembro.
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

- Nº de
candidaturas
apresentadas

Apresentada 1
candidatura

DPOM

Guia de apoios
concluído e
divulgado

Guia de
Recursos
concluído e
divulgado

Gabinete da
Rede Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

Criação de um Serviço de
Informação e Mediação para
Pessoas com Deficiência
(SIM-PD)

Formação para os/as
técnicos/as afetos ao SIMPPD

E2/09 – Até
final de 2014,
ampliar a rede
concelhia de
equipamentos/

Concelho de Valongo

E2/09.1 - Criar 24
novas vagas em
lar residencial

RESPONSÁVEIS

Município de
Valongo/DEASD/
Equipa Técnica de
Apoio a Rede
Social

Município de
Valongo/DEASD/
equipa técnica de
apoio a rede
Social

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano

Ao longo do ano

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação executada
É um serviço que se propõe
prestar às pessoas com
deficiência ou incapacidades
e suas famílias uma
informação acessível,
personalizada, global e
integrada sobre os direitos,
benefícios e recursos
existentes, apoiando-as na
procura de soluções mais
adequadas à sua situação.
No dia 3 de dezembro e,
assinalando o Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência, procedeu-se à
assinatura do Acordo de
Extensão do SIM-PD da AMP
e abertura do serviço à
comunidade
Ação executada
Ação de Sensibilização,
“Atendimento das Pessoas
com Deficiência”, que
decorreu no dia 15 de
dezembro de 2014, no
Auditório do Instituto
Nacional para a Reabilitação,
I.P., em Lisboa, com a
duração total de 7 horas –
3 Técnicas afetas ao SIMPD.

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Período de abertura
das candidaturas
- IPSS Concelhias
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FONTE

Serviço criado

Serviço criado

Grupo
Temático

- Formação
realizada

Formação
realizada

Grupo
Temático

Vagas criadas

Não foram
abertas
candidaturas

Centro
Social da
Segurança
Social

Ação não executada

Alargamento da capacidade
de valências existentes

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

serviços de
apoio a
pessoas com
deficiência

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

E2/09.2 - Criar 60
novas vagas em
Centro de
Atividades
Ocupacionais

Candidaturas a Fundos
Comunitários para criação de
novas valências

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

Ação não executada

Concelho de Valongo

Monitorização da
implementação das unidades

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

- Nº de utentes

- Grupo Temático

2º semestre

Ação Executada
A criação de 3 Unidades de
referência no Concelho
permitiu a adequação das
respostas educativas às
necessidades destes/as
alunos/as, ao lhes
proporcionar uma
aprendizagem em contexto
consentâneo com a sua
idade. No ano letivo
2013/2014, estas Unidades,
deram resposta a 20
alunos/as distribuídos/as da
seguinte forma:
- 7 alunos/as na Unidade de
Ensino Estruturado do
Agrupamento de Escolas de
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- Monitorização
efetuada

FONTE

Centro
Social da
Segurança
Social

- nº de
candidaturas
apresentadas

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 2º e 3º ciclo,
preferencialmente
nas freguesias de
Valongo e
Ermesinde

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

- Monitorização efetuada

Grupo
Temático

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

S. Lourenço (5 rapazes e 2
raparigas);
- 8 alunos/as na Unidade de
Apoio Especializado à
Multideficiência e Surdocegueira do Agrupamento de
Escolas de Alfena (5 rapazes
e 3 raparigas);
- 5 alunos/as na Unidade de
Apoio
Especializado
à
Multideficiência e Surdocegueira do Agrupamento de
Escolas de Campo (4
rapazes e 1 rapariga). Com
estes recursos foi possível
dar
resposta
às
necessidades do concelho.

Concelho de Valongo
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

AÇÔES

CALENDARIZAÇÃO

Levantamento e divulgação
de respostas nesta área
- Grupo Temático

Sensibilização de entidades
para conceber atividades
adaptadas e facilitadoras da
integração de pessoas com
deficiência

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

Ao longo do ano

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação não executada
Na reunião de CLAS de 15
de outubro de 2014, foi
aprovado que, no âmbito do
projeto “Campo de Férias
Toka a Mexer Valongo”
(promovido pelo Município de
Valongo), se efetuasse o
levantamento das entidades
que promovem este tipo de
projetos com vista à
articulação de respostas, e à
não sobreposição na oferta.
Considerando que não existe
no concelho resposta para
crianças e jovens com
deficiência durante os
períodos de interrupção
letiva, esta população deverá
ser abrangida no
levantamento a efetuar pelo
referido projeto, com vista à
realização de projetos de
campo de férias inclusivos.
Ação executada
Na reunião de CLAS
realizada a 15 de outubro de
2014, foi abordada a
necessidade de realizar
projetos de férias inclusivos.
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INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Levantamento e
divulgação
efetuados

- Nº de ações de
sensibilização
efetuadas
- Nº de entidades
envolvidas

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

FONTE

_

Gabinete da
Rede Social

Efetuada 1
ação de
sensibilização
23 entidades
envolvidas

Gabinete da
Rede Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

AÇÔES

RESPONSÁVEIS

CALENDARIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA
AÇÃO

Ação não executada
Criação de grupos de ajuda
mútua para familiares,
cuidadores/as e pessoas
com deficiência

Grupo Temático

INFORMAÇÃO
RELATIVA
AOS
INDICADORES

Grupos de ajuda
mútua em
funcionamento

FONTE

Grupo
Temático

Ao longo do ano
Nª de pessoas
que integram

Revitalização da Associação
de Apoio à Deficiência em
Valongo – AADEVA

Grupo Temático

Ao longo do ano

Ação executada
A coordenadora do núcleo
executivo e a dinamizadora
do
grupo
temático
da
deficiência reuniram com a
comissão instaladora da
AADEVA no sentido de
sensibilizar
para
a
necessidade de revitalização.
Após duas reuniões com os
sócios fundadores, foi a 20
de
outubro
de
2014
constituída
uma
nova
comissão instaladora.

Concelho de Valongo

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO
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AADEVA
revitalizada

AADEVA
revitalizada

AADEVA

PDS 2011-2014

Relatório Plano de Ação 2014

Eixo III – Qualificação e Sustentabilidade das Organizações

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

AÇÕES

Dinamização de
reuniões, com
periodicidade
bimestral, do Grupo
Temático Qualificação e
Sustentabilidade
Utilização do
instrumento de
planeamento e
avaliação criado,
numa fase
experimental, pelas
instituições
representadas no
grupo temático

RESPONSÁVEIS

- Núcleo Executivo
- Município de
Valongo – DEASD Equipa Técnica de
Apoio à Rede Social

- Grupo Temático

CALENDAR
IZAÇÃO

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

Ação executada
Foram efetuadas 3 reuniões do grupo temático:
março, junho e setembro.

Ação executada
Das 8 Instituições locais, representadas no grupo
temático, 2 não analisaram, nem testaram o
instrumento de trabalho em causa, 3 efetuaram
um exercício de análise e aplicação pontual e,
por último, as restantes 3 apropriaram-se e
utilizam o instrumento criado.

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

- Nº de reuniões
realizadas

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

- 3 Reuniões

- Nº de
instituições que
utilizam o
instrumento
criado

- 3 instituições
utilizam
o
instrumento
criado

- Nº de técnicos
que integram

- 79 adesões
que não
correspondem
ao número de
técnicos/as (há
adesões de
projetos,
serviços/institu
ições)

FONTE

Registo
de
Reuniões
do Grupo
Temático

Grupo
Temático

,

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

Concelho de Valongo

Dinamização 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

- Município de
Valongo – Equipa
Técnica de Apoio à
Rede Social
- Grupo Temático

Ao longo do
ano

Ação executada
O grupo de discussão virtual Valongo Social em
Rede foi criado em janeiro de 2012, com vista à
partilha de informação e práticas entre
técnicos/as com intervenção social no concelho
de Valongo.
Em 2014 houve partilha de ações de formação,
seminários, workshops, eventos e projetos,
verificando-se ainda, a divulgação de ações,
eventos e boas práticas das instituições
concelhias e a troca e partilha de informação
entre os/as elementos do grupo. Com vista a
potenciar a utilização deste instrumento de
trabalho, o Grupo Temático + Qualidade +
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Rede
Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CALENDAR
IZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

Sustentabilidade organizou 2 Sessões de
Trabalho Colaborativo (08 de outubro de 2014 e
20 de novembro de 2014), dinamizadas pelo
representante do Centro Social de Ermesinde no
referido grupo temático.
Foram abordados os seguintes temas:

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

- Nº de
post’s/partilhas

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

- 286 post’s1

- Trabalho colaborativo (síncrono/assíncrono);
- Nuvens (google, dropbox,…);
Ferramentas
(documentos,
calendário,
formulários/questionários eletrónicos);
- Configurações.
Ferramentas de utilização gratuita, existentes na
drive do Google, que facilitam e potenciam o
trabalho em equipa.

1
Grupo de Discussão Virtual: sistematização de informação divulgada no Grupo em 2014
Ações/eventos/boas práticas das instituições concelhias divulgadas pelos/as técnicos/as integrados/as no Grupo
Ações de formação em áreas específicas
Mediação Familiar e/ou de Conflitos
Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos
Crianças e Jovens em Risco
Igualdade de Género
Violência de Género
Outras áreas de formação e seminários/jornadas/workshops, incluindo os eventos deste tipo divulgados no âmbito das áreas prioritárias
Levantamento e divulgação de iniciativas/projetos nacionais ou regionais relacionados com a temática da qualidade, inovação e sustentabilidade
Levantamento e divulgação de iniciativas/projetos/formação nacionais ou regionais relacionados com a temática da inovação e empreendedorismo
Gestão da Qualidade
Ações de formação
Pós-graduações
Partilha de informação entre elementos do grupo (formação para públicos específicos – alvo de intervenção social, legislação, recursos diversos, alteração de contactos institucionais, entre outros)
Total

Concelho de Valongo
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56
0
6
5
5
5
118
7
18
8
6
52
286

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

Divulgar o CLAS junto
das coletividades
locais

E3/02.2 – Criar
mecanismos de
divulgação e
circulação da
informação à
população

Divulgação de
ações/eventos/boas
práticas, promovidas
pelas entidades
concelhias junto das
associações
desportivas e
culturais, da
Associação Industrial
e Empresarial de
Valongo, do grupo de
discussão virtual e do
CLAS

- Município de
Valongo – equipa
técnica de apoio à
rede social

Ao longo do
ano

- Município de
Valongo – equipa
técnica de apoio à
rede social

Ao longo do
ano

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

Ação não executada
A 12 junho 2104, foi articulado com a equipa
técnica do Desporto, (Divisão de Educação, Ação
Social e Desporto), de modo a avaliar a
possibilidade de concretizar esta ação,
aproveitando momentos de encontro promovidos
pelo desporto com as coletividades locais, em
sessões relacionadas com a elaboração da Carta
Desportiva, evitando desta forma convocar os
representantes para uma sessão específica de
divulgação do CLAS.
Ação executada
As ações, eventos e boas práticas, promovidas
pelas entidades concelhias foram divulgadas
essencialmente pelo CLAS, pelos Grupos
Temáticos, pelo grupo de discussão virtual
Valongo Social em Rede e, por último, pelas
Associações
Desportivas
e
Culturais,
nomeadamente
95 pelas entidades parceiras do CLAS e grupos
temáticos

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

- Nº de sessões

- 0 sessões

- Nº de adesões
ao CLAS

- 0 adesões

- Nº de
ações/eventos/b
oas práticas
divulgadas

-159 ações/
eventos e
boas práticas
divulgadas

FONTE

Gabinete
da Rede
Social

Gabinete
da Rede
Social

- 8 pelas Associações Culturais e Desportivas
- 56 no grupo de discussão virtual Valongo Social
em Rede

Atualização
permanente da
bateria de indicadores
concelhios no link da
Rede Social, no site
da CMV

Concelho de Valongo

RESPONSÁVEIS

CALENDAR
IZAÇÃO

- Município de
Valongo – equipa
técnica de apoio à
rede social

Ao longo do
ano

Ação a decorrer
A bateria de indicadores foi atualizada,
sistematizando-se os dados. No entanto não
foram disponibilizados no site da Câmara em
virtude de este se encontrar em reformulação.
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- Informação
atualizada e
colocada online

- Informação
atualizada em
fase de
colocação
online

Gabinete
da Rede
Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

E3/03.1 – Até
final de 2014,
implementar o
sistema de
gestão da
qualidade com
base nos
manuais do ISS,
I. P., em todas
as IPSS com
respostas
sociais típicas

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

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

Concelho de Valongo

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Atualização e
divulgação do Guia
para a Inclusão

- Município de
Valongo – equipa
técnica de apoio à
rede social

Levantamento e
divulgação de
iniciativas/projetos
nacionais ou
regionais
relacionados com a
temática da
qualidade, inovação e
sustentabilidade

- Município de
Valongo - equipa
técnica de apoio à
rede social
- Grupo Temático

Organização de
ações de formação
para dirigentes e
técnicos/as de
instituições em gestão
da qualidade

CALENDAR
IZAÇÃO

Ao longo do
ano

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

Ação a decorrer
O Guia para a Inclusão encontra-se ainda em
atualização.

Ação executada
Foram divulgadas todas as iniciativas/projetos
relacionados com a presente temática, quer do
conhecimento do grupo temático + Qualidade +
Sustentabilidade, quer do conhecimento do
grupo de discussão virtual Valongo Social em
Rede.
Ao longo do
ano

- Grupo Temático

Ao longo do
ano

No âmbito do Programa Escolhas, foram
elaboradas em 2014, duas candidaturas pontuais
para 2015: uma cuja entidade promotora foi a
ADICE - “Escolhas com Arte” – e outra cuja
entidade promotora foi a Centro Social de
Ermesinde – “Trabalho p´ro Boneco”.
O projeto apresentado pelo consórcio promovido
Centro Social de Ermesinde foi aprovado. A
ADICE não viu a sua candidatura aprovada.
Ação não executada
Não foram organizadas ações de formação em
gestão da qualidade especificamente para
instituições do concelho.
Contudo, foram divulgadas 8 ações de formação
no âmbito da gestão de qualidade. Foram ainda
divulgadas 6 Pós-graduações, neste âmbito, e
algumas especificamente relacionadas com a
Gestão da Qualidade em respostas Sociais.
Ressalva-se que estas ações em geral implicam
custos, contudo algumas foram financiadas.

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

- Guia
atualizado e
divulgado

- Nº de
iniciativas e
projetos
divulgados

- Nº de ações
em gestão da
qualidade

- Nº de
participantes
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INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

Gabinete
da Rede
Social

- 7 iniciativas
divulgadas no
grupo Valongo
Social em
Rede

- 8 ações de
formação em
gestão da
qualidade
divulgadas; 6
Pósgraduações
- Não é
possível aferir
o nº de
participantes

Grupo
Temático

Grupo
Temático

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Prestação de apoio
técnico/assessoria, às
instituições do CLAS
na elaboração de
projetos de
candidatura a
programas
comunitários de
âmbito social e
educativo

- Núcleo Executivo equipa técnica de
apoio à rede social

Visualização do filme
“Quem se importa”

CALENDAR
IZAÇÃO

Ação não executada
Não foi solicitada, por qualquer instituição do
CLAS de Valongo, a prestação de apoio técnico,
por parte da equipa técnica de apoio à rede
social.
Ao longo do
ano

- Nº de
candidaturas a
programas
comunitários
apresentadas
por instituições
do CLAS
- Nº de
candidaturas
apoiadas pela
equipa técnica
da Rede Social

- Município de
Valongo - Equipa
Técnica de Apoio à
Rede Social
- Centro Social de
Ermesinde

1º semestre

Concelho de Valongo

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

Ação executada
O Município de Valongo e o Centro Social de
Ermesinde promoveram a realização de um
Cine-Debate, com base o filme “Quem se
Importa!”, que decorreu no Fórum de Ermesinde,
no dia 29 de maio.
No alinhamento do evento para além da
visualização do filme, incluiu-se a apresentação
de dois projetos de empreendedorismo social: o
projeto BiscoiTOP e o projeto Cais Recicla. A
escolha destes projetos prendeu-se com a
resposta que ambos dão a um problema do
concelho de Valongo – o desemprego.
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- Ação realizada

- Nº de
participantes

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

-0
Candidaturas

-0
Candidaturas

- Ação realizada

- 85 participantes

Gabinete
da Rede
Social

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

Relatório Plano de Ação 2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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;

Concelho de Valongo

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Avaliação da
adequação dos
serviços prestados
pelas instituições, às
necessidades e
expectativas dos
cidadãos e das
cidadãs, com vista a
melhorar a qualidade
da resposta –
diagnóstico de
necessidades

- Município de
Valongo - Equipa
Técnica de Apoio à
Rede Social
- Grupo Temático

Levantamento e
divulgação de
formação para
técnicos/as nas áreas
prioritárias

- Município de
Valongo - Equipa
Técnica de Apoio à
Rede Social

CALENDAR
IZAÇÃO

Ao longo do
ano

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

Ação a decorrer
Criação de equipa para efetuar caracterização
desta realidade, emergente nas valências de
apoio à terceira idade, optando-se pelo Centro de
Dia, valência cujo normativo – Guião Técnico n.º
8 – data de 1996.
Os dados foram recolhidos e sistematizados
encontrando-se a referida equipa a elaborar uma
proposta de modelo que represente a realidade
atual no concelho de Valongo.

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

- Diagnóstico
realizado

- Diagnóstico a
decorrer

Grupo
Temático

- 139 ações
divulgadas

Gabinete
da Rede
Social

Ação executada
Foram divulgadas sistematicamente ações de
formação para técnicos/as nas áreas definidas
no PDS como prioritárias.
O meio de divulgação foi essencialmente o grupo
de discussão virtual.

Ao longo do
ano

Ressalva-se que estas ações em geral implicam
custos,
contudo
algumas
resultam
de
financiamento.
- Mediação Familiar e/ou de Conflitos: 0
- Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos:
6
- Crianças e Jovens em Risco: 5
- Igualdade de Género: 5
- Violência de Género: 5
Outras
áreas
de
formação
e
seminários/jornadas/workshops, incluindo os
eventos deste tipo divulgados no âmbito das
áreas prioritárias: 118
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- N.º de ações
divulgadas

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CALENDAR
IZAÇÃO

Igualdade de
Género;
Violência de
Género.

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

Ação executada
Igualdade de género: organização, pela
Associação Ermesinde Cidade Aberta, da 3ª
ação formativa integrada no projeto “VAI –
Vamos apoiar a Igualdade, realizada de 30/01 a
25/03 de 2014 com a duração de 58 horas e com
a participação de 13 formandos/as.

- Grupo Temático

Violência Doméstica (área da 3.º idade):
organizadas duas ações de formação pelo Grupo
Temático da Violência Doméstica, uma dirigida a
séniores e outra a técnicos/as.
A ação dirigida a técnicos/as – “Como detetar e
sensibilizar casos de violência contra séniores,
realizada no dia 9 de outubro, no Fórum Cultural
de Ermesinde, com a duração de 2h, contando
com a participação de 29 pessoas.
Organização de
ações de formação
para técnicos/as nas
áreas prioritárias

Ao longo do
ano

Crianças e Jovens em Risco: organizadas 3
ações de formação pela CPCJ.
◦ "Fatores de risco preditores de abandono
escolar", realizada 03/06/2014, com a duração de
3h, em parceria com a CESPU, contando com a
participação de 10 pessoas;
◦ "A veracidade no discurso no âmbito do abuso",
realizada em 08/04/2014, com a duração de 3h,
contando com a participação de 10 pessoas;
◦ "Tráfico de seres humanos", realizada em
21/10/2014, com a duração de 3h, na qual
participaram 13.
Para além destas ações, enquadradas nas áreas
prioritárias definidas no PDS, foi organizado pela
Rede Social um workshop de Introdução ao
Coaching, que resultou do interesse manifestado
no grupo Valongo Social em Rede.
Assim, o Município de Valongo, em parceria com
a We CREATE - promoveu a realização no
concelho de Valongo do referido workshop, para

Concelho de Valongo

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO
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- N.º de ações
de formação

- N.º de
participantes

- 6 ações de
formação

- 95
participantes

ADICE
Município
de
Valongo
(AVL e
Rede
Social)
ECA
Grupo
Temático

PDS 2011-2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CALENDAR
IZAÇÃO

IMPLEMENTAÇAO DA AÇÃO

INDICADORES
DE
REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃ
O RELATIVA
AOS
INDICADORE
S

FONTE

técnicos/as com intervenção social no concelho
de Valongo. Realizou-se no dia 12 de junho, na
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, contou
com a participação de 20 colegas.

Realização de
Workshop no âmbito
da Prevenção em
contexto de promoção
e proteção das
crianças

Ação não executada
Insuficiência de recursos técnicos e logísticos.

- CPCJ

- Workshop
realizado

2º semestre

-

CPCJ

-

Gabinete
da Rede
Social

- N.º de
participantes
- ISS, IP

Formação em
Metodologia SPIRAL
para técnicos/as do
Núcleo Executivo

Concelho de Valongo

2º semestre

Ação não executada
A formação em Metodologia SPIRAL não foi
organizada pelo ISS, IP – Centro Distrital do
Porto.

Página 38 de 43

- Formação
realizada

PDS 2011-2014
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CONCLUSÕES

Após a análise da informação relativa à implementação do Plano de Ação de 2014,
apresentam-se de seguida algumas conclusões gerais que poderão servir também de
recomendações a considerar na elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Social.

Comparativamente ao Plano de Ação de 2013, verificou-se no Plano agora em análise, uma
diminuição do número global de ações – de 92 para 86.
Inversamente, registou-se um aumento considerável na taxa de execução que em termos
globais passou de 41% para 72%.
Recentrando a presente análise na taxa global de execução das ações - 72% - entende-se que
tal facto se atribui à forma responsável como cada uma das entidades parceiras que integrou
os vários grupos temáticos, assumiu as ações definidas sob a sua responsabilidade.
No entanto, e apesar de um dos objetivos do grupo temático “Qualificação e sustentabilidade”
se prender com a utilização dos instrumentos de planeamento e avaliação criados, numa fase
experimental, pelas instituições representadas no grupo temático, continua ainda a subsistir a
sua não utilização, por parte dos diferentes parceiros, bem como, de documentos como o
Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social, Planos de Ação e respetivos relatórios,
enquanto referências que orientem ou enquadrem a intervenção social das diversas entidades
locais.
O planeamento estratégico realizado pelas redes sociais é pertinente e mesmo sendo
percecionado como tal, pelos agentes implicados, não se verifica, contudo, uma capacidade
real de concretizar uma articulação substantiva.
Entendendo a Rede Social como o “chapéu” das parcerias de base local e constituindo‐se
como o fórum enquadrador da reflexão, do planeamento e da intervenção social nos concelhos,
estamos ainda distantes de promover, por um lado a crescente articulação e integração da
intervenção local e, por outro, minimizar a atual sobreposição de intervenções locais, que
embora ténues ainda se verificam.
A assunção da Rede Social como o “chapéu” das diversas parcerias locais deverá ser
claramente assumida.

Concelho de Valongo
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LISTAGEM DE SIGLAS
AADEVA – Associação de Apoio à Deficiência em Valongo
ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde
ADICE – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde
ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência
AFADOM – Associação de Familiares e Amigos da Doença Mental
AMP – Área Metropolitana do Porto
APAV – Associação de Apoio à Vítima
Concelho de Valongo
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ARS – Administração Regional de Saúde
AVL – Agência para a Vida Local
BLV – Banco Local de Voluntariado
CEI – Contrato de Emprego e Inserção
CHSJ – Centro Hospitalar S. João
CLAPS – Conselho Local de Ação e Participação Sénior
CLAS – Conselho Local de Ação Social
CLDS+ - Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais
CMV – Câmara Municipal de Valongo
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
CQEP – Centro para Qualificação e Ensino Profissional
CRI – Centro de Respostas Integradas
CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia
DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto
DGRS – Direção-Geral de Reinserção Social
DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais
ECA - Associação Ermesinde Cidade Aberta
EFA – Educação e Formação de Adultos
GAOOP – Gabinete de Ação, Apoio e Orientação Psicossocial
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

Concelho de Valongo
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ISS, IP – Instituto da Segurança Social, Instituto Público
NLI – Núcleo Local de Intervenção
PAS – Programa de Ação Sénior
PAVD – Programa de Agressores de Violência Doméstica
PDS – Plano de Desenvolvimento Social
PEAA – Plano de Emergência de Apoio Alimentar
PEM – Projeto Educativo Municipal
PMES – Programa Metropolitano de Emergência Social
PPP – Processo de promoção e Proteção
PRI – Programa de Respostas Integradas
PSP – Polícia de Segurança Pública
RLIS – Rede Nacional de Intervenção Social
RS – Rede Social
RSI – Rendimento Social de Inserção
RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
SIM-PD – Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência
UADI – Unidade de Ação para o Desenvolvimento e Integração
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade
UDA/CSPA – Unidade de Deficiência/Centro Social e Paroquial de Alfena

Concelho de Valongo
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