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ACRÓNIMOS
ACIDI – Alto Comissariado para a Integração e Diálogo Intercultural
ADR – Associação de Desenvolvimento da Régua
ARDAD – Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes
ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Norte
CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental
CDSSVR – Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real
CLAS – Conselho Local de Acção Social
CMPR – Câmara Municipal do Peso da Régua
CNO – Centro Novas Oportunidades
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
CRI – Centro de Respostas Integradas
DREN – Direcção Regional de Educação do Norte
ESJAC – Escola Secundária/3 Dr. João de Araújo Correia
GAI – Gabinete de Atendimento Integrado
GIP – Gabinete de Inserção Profissional
GNR – Guarda Nacional Republicana
IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência
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IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
IPJ – Instituto Português da Juventude
IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social
ISS- Instituto de Segurança Social
OTL – Ocupação dos Tempos Livres
PDS – Plano de Desenvolvimento Social
PRG – Peso da Régua
PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural
REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal
RSI – Rendimento Social de Inserção
RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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INTRODUÇÃO
O Plano de Acção – 2010-2011 da Rede Social do Concelho de Peso da Régua é uma especificação instrumental do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peso
da Régua (PDS), o qual aponta para um horizonte temporal de quatro anos (2008-2011). Mais particularmente, o Plano de Acção – 2010-2011 representa um esforço conjunto
de operacionalização do PDS pelas entidades parceiras da Rede Social, no sentido de se continuar a cumprir, os objectivos gerais e específicos delineados por Eixo
Estratégico de intervenção, dando assim continuidade ao iniciado no Plano de Acção – 2008-2009
Neste sentido, trata-se, de operacionalizar as necessidades sentidas, passando-as “do papel à prática”, uma vez que aquilo que agora se apresenta é já um conjunto de
projectos, acções e actividades previstas para o biénio 2010-2011 - projectos, acções e actividades, estes, que concorrem, mais ou menos directamente, de forma mais ou
menos abrangente, consoante os casos, para o início da concretização do Plano de Desenvolvimento Social. Numa palavra, trata-se de apresentar aquilo que as entidades
parceiras da Rede Social se propõem fazer para contribuírem para o desenvolvimento social concelhio nestes dois anos. Importa, também, referenciar que o documento
apresentado é um documento aberto, o qual poderá e deverá vir a ter futuros acrescentos, ao longo da respectiva execução, à medida da própria dinâmica de projecto dos
parceiros e do desenvolvimento de actividades enquadráveis no âmbito da Rede Social.
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METODOLOGIA
O Plano de Acção – 2010-2011 foi construído a partir de um conjunto de reuniões realizadas entre os parceiros do Núcleo Executivo da Rede Social e da solicitação do Plano
de Acção aos parceiros que integram o CLAS, tendo como referência de fundo as orientações estratégicas previstas no Plano de Desenvolvimento Social de Peso da Régua
2008 – 2011 e no Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2008-2010. Deste modo, solicitou-se às entidades parceiras que identificassem projectos e actividades que
julgassem pertinente sinalizar em Plano de Acção, de modo a enquadrá-las quer, nos eixos estratégicos e respectivos objectivos gerais e específicos identificados em sede de
Plano de Desenvolvimento Social, quer nas Entidades Responsáveis.
Este documento está estruturado com base nos 4 eixos de intervenção propostos no PDS (Eixo I – Grupos Vulneráveis; Eixo II – Qualificação Escolar e Profissional; Eixo III –
Promoção da Saúde; Eixo IV – Qualificação Profissional e Inserção no Mercado de Trabalho), tendo-se acrescentado mais um eixo, o da Habitação, por este se constituir
como uma prioridade ao nível de intervenção no concelho. No final do documento foi criado um quadro que identifica um conjunto de acções transversais aos parceiros do
CLAS e que visam sobretudo, a consolidação de parceria. É pois, importante referir que a execução deste plano depende de todas as entidades que directa ou indirectamente
dele fazem parte, sendo os objectivos nele traçados o caminho que se pretende para conduzir a intervenção social a “bom porto”.
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ENQUADRAMENTO DAS ACTIVIDADES

Eixo I – Grupos Vulneráveis

Crianças e Jovens em risco
- Projecto de Educação Parental;
- Seminário Sobre Crianças e
Jovens;
- CAFAP;
- Férias 100%;
- Programa OTL;
- Acções de sensibilização e
informação sobre Bullying.

Eixo II – Qualificação Escolar e
Profissional

Absentismo/ abandono escolar
- Sim, eu Sei;
- Gabinete de apoio ao aluno;
Baixa escolaridade da população
- Aumento da qualificação escolar;
- Escola do meu filho, minha escola
é.

Famílias Carenciadas
- Banco Local de Voluntariado;
- Mediação familiar;
- Realização de acordos de
Inserção.

RESUMO DAS ACÇÕES

Eixo III – Promoção da Saúde

Eixo IV – Qualificação Profissional e
Inserção no Mercado de Trabalho

Toxicodependências
- Acções de sensibilização sobre
a temática das adições;
- Acções de sensibilização e
informação sobre as
toxicodependências.

Desemprego e precariedade do
trabalho
- Sessões técnicas de procura de
emprego;
- Sessões de informação escolar e
profissional para jovens e adultos;
- Inserção Profissional.

Deficiência
- Diagnóstico Social de pessoas
com deficiência;
- Projecto de Intervenção
Precoce;
- Seminário “Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência”.

Eixo V - Habitação

- Oficina Domiciliária;
- Programa SolarH;
- Acções de sensibilização
Habitação;
- Programa Conforto
Habitacional para Idosos (PCHI);
- Bolsa para Imóveis;
- Projecto de Realojamento.

Acções Transversais

- Ano europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social;
- III Feira Social;
- Guia de Recursos Técnico;
- Grupos de Trabalho;
- Gabinete de Atendimento
Integrado.

Isolamento da população idosa
- Workshop sobre Implementação
do Serviço de Gestão da
Qualidade nas IPSS’s;
- Acção de sensibilização sobre
idosos em situação de
dependência;
- Programa Idoso em Segurança.
Comunidade emigrante e
minorias étnicas
- Projecto Mediador Municipal;
- Ser Cigano.

PLANO DE ACÇÃO DA REDE SOCIAL
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EIXO I – GRUPOS VULNERÁVEIS: CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
Objectivo Geral: No final de 2010, existem no concelho respostas que promovam a integração de crianças e jovens em perigo.
OBJECTIVO ESPECÍFICO

Até Dezembro de 2010, é
implementado um
projecto de educação
parental.

Em Junho de 2010, é
realizado um seminário
sobre crianças e jovens.

ACÇÃO

ACTIVIDADES

Implementação
do Projecto de
Educação
Parental

- Reunião com a Equipa RSI,
Segurança Social, Rede
Social e CPCJ;
- Revisão do Projecto de
Educação Parental;
- Sinalização dos Agregados
familiares;
- Realização de acções de
formação;
- Avaliação da formação.
- Reunião com a Rede Social.

Seminário sobre
Crianças e
Jovens.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

RECURSOS

METAS

INDICADORES

- CPCJ.

Maio a Outubro
de 2010.

- CMPR;
- CPCJ;
- Equipa RSI;
- Rede Social.

- Em Outubro de 2010, 16
mães adquiriram
conhecimento sobre
práticas parentais.

- Nº de mães que
frequentaram a
formação;
- Nº de mães que
concluíram a
formação.

- CPCJ.

Junho de 2010.

- CPCJ;
- Rede Social.

- 20 Técnicos do
concelho participaram no
Seminário.

- Nº de técnicos que
participaram na
acção.

- CMPR,
- CPCJ;
- IPSS;
- Rede Social.

Entre Janeiro
2010 e
Dezembro de
2011.

- CDSS;
- CMPR;
- CPCJ;
- Equipa RSI;
- IPSS;
- Rede Social.

- No final de 2011, estão
criadas as condições para
iniciar a elaboração do
acordo com o CDSS-VR.

- Nº de entidades
envolvidas;
- Realização de
acordo com o
CDSS-VR.

ORÇAMENTO

A definir.

2000€

- Reunião com a CPCJ e
IPSS;
- Reunião com o CDSS-VR;
Até final de 2011, estão
criadas as condições para
a implementação do
Centro de Apoio Familiar
e Aconselhamento
Parental (CAFAP)

Implementação
do Centro de
Apoio Familiar e
Aconselhament
o Parental
(CAFAP)

- Levantamento do número
de famílias;
- Elaboração do diagnóstico
de caracterização das
famílias;
- Elaboração de candidatura.

A definir.

- Abertura de Inscrições;

Rede Social | Plano de Acção 2010 - 2011

8

OBJECTIVO ESPECÍFICO

ACÇÃO

ACTIVIDADES

- Divulgação da actividade;
Em Julho de 2010 são
realizadas actividades
para ocupação dos
tempos livres, destinadas
às crianças e jovens do
concelho.

No primeiro semestre de
2010, estão criadas as
condições para a
implementação do
Programa OTL
(Ocupação dos Tempos
Livres).

Até Junho de 2011,
realizaram-se acções de
sensibilização e
informação sobre
Bullying, em contexto
escolar.

- Abertura de Inscrições;
Férias 100%

Programa
OTL

CRONOGRAMA

RECURSOS

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- CMPR;
- Agrupamento
de Escolas.

- Julho 2010

- CMPR;
- Agrupamento
de Escolas.

- Ocupação lúdica e
recreativa, no período de
férias, de 5% das
crianças e jovens.

- N.º de Inscrições;
- Nº de crianças e
jovens que
participam na
actividade.

A definir

- IPJ;
- CMPR.

- Julho, Agosto
e Setembro de
2010

- IPJ;
- CMPR;
- Agrupamento
de Escolas.

- Em 2010 é aprovada
uma candidatura ao
Programa OTL;
- Permitir a 20 jovens o
contacto com
experiências reais de
trabalho.

- Aprovação da
candidatura;
- N.º de jovens a
frequentar o
Programa.

A definir.

- Agrupamento
de Escolas;
- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG.

- Entre Março
de 2010 e
Junho de 2011

- Agrupamento
de Escolas;
- CMPR;
- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG.

- 5% dos jovens do
concelho participaram na
acção;
- 5% dos pais dos alunos
participaram na acção;
- 1% dos professores do
Agrupamento
participaram na acção.

- Nº de jovens, pais
e professores que
participaram na
acção.

A definir

- Realização de actividades
lúdico-recreativas, “Férias
100%”, durante duas
quinzenas destinadas às
crianças e jovens do
concelho.
- Realização da candidatura
junto do Instituto Português
da Juventude ao Programa
OTL.
- Encaminhamento dos
jovens para as diversas
actividades.
- Reunião com GNR e
Escolas;

Acções de
sensibilização e
informação
sobre Bullying

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- Definição de actividades;
- Realização de acções de
informação e sensibilização
relacionadas com a temática
do Bullying junto da
comunidade escolar.
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EIXO I – GRUPOS VULNERÁVEIS: FAMÍLIAS CARENCIADAS
Objectivo Geral: Até Dezembro de 2011, interveio-se junto das famílias socioeconomicamente desfavorecidas no sentido de promover a sua autonomização.
OBJECTIVO ESPECÍFICO

Até Dezembro de 2011,
as famílias em situação
de desfavorecimento
social identificadas terão
recebido apoio do Banco
Local de Voluntariado
(Espaço S).

Até final de 2011, os
técnicos do concelho
participaram numa acção
de formação sobre
Mediação Familiar.

ACÇÃO

Dinamização do
Banco Local de
Voluntariado

Acção de
Formação sobre
Mediação
Familiar.

ACTIVIDADES

- Promoção e divulgação
junto da população do Banco
Local de
Voluntariado/sensibilização
para o voluntariado;
- Recolha e selecção de bens
doados;
- Triagem das famílias em
situação de desfavorecimento
social;
- Elaboração da ficha de
identificação das famílias;
- Encaminhamento de
voluntários para as entidades
promotoras;
- Sinalização das situações;
- Avaliação da Formação.
- Realização de reuniões para
levar a efeito as acções de
sensibilização;
- Realização de reuniões para
levar a efeito as acções de
sensibilização;
- Contacto com instituições
na área da mediação familiar;
- Realização da acção de
formação.

Rede Social | Plano de Acção 2010 - 2011

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

RECURSOS

- CMPR;
- Rede Social.

Todo o ano.

- Centro de
Saúde;
- CMPR;
- Juntas de
Freguesia;
- Párocos;
- IPSS’s;
- Equipa RSI;
-Serviço Local
de Segurança
Social.

- Rede Social.

Até final de
2011.

- CMPR;
- Rede Social.

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- Em 2010 e 2011, todas
as famílias em situação
de desfavorecimento
social do Concelho,
inscritas no BLV terão
recebido apoio.

- Nº de famílias
inscritas;
- Nº de Famílias
que receberam
apoio do Banco
Local de
Voluntariado.

A definir.

- 1 Técnico por cada
IPSS participa na acção
de formação sobre
mediação familiar

- Nº de técnicos por
instituição que
participaram na
acção.

A definir.
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OBJECTIVO ESPECÍFICO

No final de 2010, 95%
das famílias beneficiárias
de RSI com os requisitos
exigidos possuem acordo
de inserção assinado.

ACÇÂO

Realização de
acordo de
Inserção
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ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- Equipa RSI;
- ISS.

CRONOGRAMA

Dezembro de
2010.

RECURSOS

- Equipa RSI;
- ISS

METAS

- No final de 2010, 95%
das famílias beneficiárias
de RSI com os requisitos
exigidos possuem acordo
de inserção assinado.

INDICADORES

ORÇAMENTO

- N.º de famílias.
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EIXO I – GRUPOS VULNERÁVEIS: ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA
Objectivo Geral: Até ao final de 2011, existem no concelho respostas que promovem a melhoria da qualidade de vida da população idosa.
OBJECTIVO ESPECÍFICO

Dotar as instituições do
concelho de informação
sobre o sistema de
Gestão da Qualidade nas
nas IPSS’s.

Alargar e qualificar as
respostas sociais para
idosos: lar de idosos e
serviço de apoio
domiciliário no concelho.

ACÇÃO

Workshop sobre
Implementação
do Serviço de
Gestão de
Qualidade nas
IPSS’s

ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

RECURSOS

- Contacto com instituições;

-Realização de um
Workshop.

- Análise e acompanhamento
das candidaturas/ projectos
sinalizados ao CLAS, que
visam a implementação de
valências de apoio à Terceira
Idade.
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- CDSS-VR;
- IPSS’s;
- Rede Social.

- IPSS’s;
- Rede Social.

Até final de
2010.

Até ao final de
2011.

- CDSSVR;
- IPSS’s;
- Rede Social.

- Programas de
Financiamento
Comunitário;
- Segurança
Social.

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- Pelo menos, 2 IPSS’s
do concelho
implementaram o sistema
de Gestão da Qualidade.

- Nº de instituições
que participaram no
Workshop;
- Nº de instituições
que pretendem
implementar o
SGQ.

A definir.

- Aumentar o nº de idosos
e pessoas em situação de
dependência, apoiados
por equipamentos e
serviços.

- Nº de projectos
sinalizados ao
CLAS;
- Nº de idosos e/ou
pessoas em
situação de
dependência
apoiadas por estes
equipamentos/
serviços.

A definir.
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OBJECTIVO ESPECÍFICO

Até final de 2010, é
promovida uma acção de
sensibilização destinada
aos cuidadores formais
de idosos, sobre a
temática dos idosos em
situação de dependência.
Até final de 2010, os
idosos do concelho são
informados sobre a
criminalidade específica
que atenta sobre si –
“Programa Idoso em
Segurança”

ACÇÃO

Acção de
sensibilização
sobre a temática
dos idosos em
situação de
dependência.

Programa Idoso
em Segurança

ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

- Realização da acção de
sensibilização
- Levantamento do número
de idosos em situação de
risco/ isolamento.
- Realização de acções de
sensibilização junto dos
idosos.
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- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG.

METAS

Até ao final de
2011.

- Centro de
Saúde;
- IPSS’s;
- Rede Social.

- Participação de pelo
menos 1 cuidador
informal, por cada IPSS
representada, participou
na acção de
sensibilização.

Até final de
2010.

- CMPR;
- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG;
- IPSSs;
- Juntas de
Freguesia;
- Rede Social.

- 80% dos idosos
sinalizados obtiveram
informação, sobre a
criminalidade específica
que atenta sobre si.

- Reuniões com IPSS’s
- IPSS’s;
- Centro de
Saúde.

RECURSOS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- N.º de cuidadores
formais por IPSS
que participaram na
acção;
- Nº de Instituições
que participaram na
acção.

A definir.

- Nº de idosos
sinalizados;
- Nº de idosos
informados.

A definir.
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EIXO I – GRUPOS VULNERÁVEIS: COMUNIDADE EMIGRANTE E MINORIAS ÉTNICAS
Objectivo Geral: Até final de 2010, foram criadas no concelho entidades mediadoras representativa da comunidade emigrante e minorias étnicas que estimulem o desenvolvimento local,
social e territorial.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

ACÇÕES

ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

RECURSOS

RESULTADOS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- Sensibilização para uma correcta
gestão dos parques habitacionais;

O Mediador
Municipal é capaz
de estabelecer
ligação/ mediação
entre a comunidade
cigana e as
instituições em
geral.

Tornar a Escola um
espaço de convívio,
promovendo a
integração social e
educativa.

-Promoção da aproximação aos
cuidados de saúde;
Projecto
Mediador
Municipal

Ser Cigano

- Sensibilização da população adulta
para a frequência escolar;
- Sensibilização da comunidade para o
exercício de uma actividade laboral,
bem como das pequenas e médias
empresas locais para o recrutamento
de elementos da comunidade cigana;
- Elaboração de um diagnóstico sobre
as necessidades da comunidade
cigana do concelho.
- Oferta de actividades (workshops,
oficinas, clubes) a desenvolver nas
interrupções lectivas;
- Divulgação de aspectos culturais da
comunidade cigana em sala de aula e
ou contexto/festivo.
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- ACIDI;
- ADR;
- CMPR.

- Agrupamento
de Escolas.

Até final de
2010.

2010

- ACIDI;
- ADR;
- Centro Saúde;
- CMPR;
- CPCJ;
- Equipa RSI;
- Escolas do
Concelho;
- GIP;
- Rede Social.

- Agrupamento
de Escolas;
- Associação de
Moradores do Bº
das Alagoas;
- CMPR.

-15% das famílias de
etnia cigana do concelho
foram intervencionadas
no âmbito do projecto;

- Envolver pelo menos
20% dos pais.

- Nº de famílias
intervencionadas;

- N.º de pais
envolvidos.

- Projecto
financiado
pelo ACIDI.

A definir
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EIXO II – QUALIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL: ABSENTISMO / ABANDONO ESCOLAR
Objectivo Geral: Diminuir em 50% a taxa de abandono e melhorar 1% a taxa de sucesso ano.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Promover uma
educação de
sucesso:
- Diminuir o
abandono,
absentismo e
insucesso escolar
(assegurar a
conclusão da
escolaridade
obrigatória) e a
transição dos
jovens para o
ensino secundário,
profissional ou vida
activa;
- Prevenir a
indisciplina e
violência;
- Alargara oferta
formativa para
jovens.

ACÇÃO

Sim, eu sei!

Gabinete de
apoio ao
aluno

ACTIVIDADES

- Despiste de alunos com atrasos de
desenvolvimento/dificuldades de
aprendizagem;
- Detecção precoce de alunos com
problemas sociais (famílias
desestruturadas e com problemas
económicos);
- Apoio individualizado em sala de aula
por professores de apoio;
- Apoio psico-pedagógico;
- Actividades extra-curriculares (clubes,
oficinas);
- Acompanhamento tutorial de alunos;
- Realização de visitas de estudo;
- Orientação Escolar e Profissional.
- Constituição de um Gabinete Tutorial;
- Acompanhamento dos alunos com
falta de competências sociais,
dificuldades de aprendizagem e/ou
outros.
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ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- Agrupamento
de Escolas.

- Agrupamento
de Escolas.

CRONOGRAMA

2010

2010

RECURSOS

METAS

INDICADORES

- Segurança
Social;
- CPCJ;
- Escola Segura;
- CMPR

- Reduzir o abandono e
absentismo em 50%, e o
insucesso em 1% por
ano;
- Desenvolver
competências pessoais e
sociais em 40% das
crianças e jovens
identificados;
- Criar mais de 1 curso
CEF e uma turma de
PCA.

- % de redução do
abandono,
absentismo e
insucesso por ano;
- % de
desenvolvimento de
competências
pessoais e sociais
das crianças e
jovens identificados;
- N.º de cursos CEF
criados;
- N.º de turmas PCA
criadas.

- Agrupamento
de Escolas.

ORÇAMENTO

A definir.
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EIXO II – QUALIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL: BAIXA ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO
Objectivo Geral: Até Dezembro de 2011, aumentam-se os níveis de escolaridade da população.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

- Até Dezembro de
2011, 25% da
população com
baixas qualificações
adquiriu certificação
de nível básico.
Promover a
educação para
adultos:
- Proporcionar
oportunidades de
conclusão da
escolaridade
obrigatória e
formação
profissional;
- Proporcionar
aquisição de
competências na
área novas
tecnologias;
- Desenvolver
competências
parentais.

ACÇÃO

Aumento da
qualificação
escolar

ACTIVIDADES

- Encaminhamento das pessoas com
baixas qualificações para cursos de
alfabetização.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- CMPR;
- CNO;
- Escolas;
- GIP.

CRONOGRAMA

Até final de
2011.

- Encaminhamento para GIP, CNO.

- Oferta de cursos de alfabetização;
- Oferta de Cursos EFA – Nível 1 – 2
CEB;
- Oferta de EFA – Nível 23 CEB;
Escola do
meu filho,
minha escola
é!

- Oferta de Bolsas Extracurriculares;
- Oferta de formação na área de novas
tecnologias para pais;

- Agrupamento
de Escolas.

2010

RECURSOS

- CMPR;
- CNO;
- Escolas;
- GIP;
- Juntas de
Freguesia
Equipa RSI.

- Agrupamento
de Escolas;
- Centro de
Saúde;
CMPR.

METAS

- Aumento das
qualificações escolares
de 25% das pessoas
sinalizadas.

- Criar 3 cursos de
alfabetização e 3 cursos
EFA (2 nível 1 e 1 nível
2);
- Envolver pelo menos
10% dos Pais na
frequência dos cursos
TIC;
- Aumentar a
responsabilização das
famílias envolvendo pelo
menos 30%.

INDICADORES

-Nº de pessoas que
concluíram os
cursos de
Educação e
Formação de
Adultos;
- Nº de pessoas
encaminhadas para
RVCC.
- N.º de cursos
criados;
- N.º de pais que
participaram na
formação;
- N.º de famílias
envolvidas.

ORÇAMENTO

A definir.

A definir

- Sessões temáticas para
desenvolvimento de competências
parentais.
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EIXO III – PROMOÇÃO DA SAÚDE: TOXICODEPENDÊNCIAS
Objectivo Geral: Promoção de estratégias de sensibilização e prevenção de consumos tóxicos.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Até Dezembro de
2010, realizaram-se
acções de
prevenção e
sensibilização sobre
a temática das
adições junto dos
alunos do 2º ciclo
das escolas do
Concelho.

Sensibilizar a
comunidade escolar
sobre as
toxicodependências

ACÇÃO

Acções de
sensibilização sobre
a temática das
adições.

Acções de
sensibilização e
informação sobre
as
toxicodependências

ACTIVIDADES

- Definição das sessões da acção
de formação sobre a promoção
da saúde;

- Reunião com o Agrupamento de
Escolas e com o Centro de
Saúde;

- Reuniões com a GNR e Escolas
do concelho.

- Realização de diversas
actividades relacionadas com a
temática das toxicodependências
junto da comunidade escolar.
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ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- Agrupamento
de Escolas;
- Centro Saúde;
- Rede Social.

- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG;
- Escolas do
Concelho.

CRONOGRAMA

RECURSOS

METAS

Março a
Dezembro de
2010.

- Agrupamento
de Escolas;
- Centro Saúde;
- CMPR;
- Rede Social;
- CRI – IDT.

- 2 Turmas do 2º ciclo
frequentaram as acções
de sensibilização.

Até Dezembro
de 2010.

- CMPR;
- Destacamento
Territorial da
GNR de PRG;
- Escolas do
Concelho;
- CRI – IDT.

- Dotar a comunidade
escolar em geral, e em
particular os jovens,
sobre as questões
relacionadas com os
consumos tóxicos.

INDICADORES

- Nº de turmas que
frequentaram a
acção.

- Nº de jovens
abrangidos;
- Nº total de
pessoas que
participaram na
acção.

ORÇAMENTO

A definir.

A definir.
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EIXO III – PROMOÇÃO DA SAÚDE: DEFICIÊNCIA
Objectivo Geral: Até final de 2011 promove-se a inclusão da pessoa com deficiência.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

ACÇÃO

ACTIVIDADES

- Criação de um grupo de trabalho;
Até final de 2011, é
elaborado um
diagnóstico de
pessoas com
deficiência do
Concelho.

Diagnóstico
Social de
pessoas com
deficiência

- Elaboração e aplicação de
questionários;
- Criação de uma base de dados;
- Elaboração do diagnóstico.

Até final de 2011, o
Projecto de
Intervenção
Precoce dá
cobertura a 70%
das crianças com
necessidades
especiais.
Em Dezembro de
2010 é realizado
um Seminário sobre
a temática da
deficiência.

Projecto de
Intervenção
Precoce.

Seminário “Dia
Internacional da
pessoa com
deficiência”

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- ARDAD;
- CMPR;
- IPSSs;
- Juntas de
freguesias;
- Rede Social;
- Escolas;
- Centro de
Saúde.

- ARS Norte;
- CDSS;
- DREN.

- Realização de reuniões com
ARDAD, Agrupamento de Escolas,
Rede Social.
- Divulgação da actividade;

- Agrupamento
de Escolas;
- ARDAD;
- Rede Social.

CRONOGRAMA

RECURSOS

Março 2010 a
Março de 2011.

- ARDAD;
- CMPR;
- Rede Social;
- Escolas;
- Centro de
Saúde.

Dezembro de
2011

Dezembro 2010

- Agrupamento
de Escolas;
- ARDAD;
- Centro de
Saúde;
- CMPR;
- Rede Social.

- Agrupamento
de Escolas;
- ARDAD;
- CMPR;
- Rede Social.

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTO

- Elaboração de 1
documento.

- N.º de
documentos
produzidos.

A definir.

- O Projecto de
Intervenção Precoce dá
cobertura a 70% das
crianças com
necessidades especiais.

- N.º de crianças
intervencionadas.

Dependente
de aprovação

- Participação dos
técnicos, de pelo menos 6
instituições, que actuem
na área da deficiência

- Nº de técnicos que
participaram na
actividade;
- Nº de instituições
representadas.

A definir

- Realização do Seminário.
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EIXO IV – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: DESEMPREGO E PRECARIEDADE DO TRABALHO
Objectivo Geral: Promover a integração no mercado de trabalho de pessoas em situação de desemprego, empregados à procura de novo emprego e empregados à procura do primeiro
emprego.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Aumentar as
competências dos
candidatos inscritos
no GIP para a
procura de
emprego.

Informar os jovens
e adultos do
concelho sobre
saídas escolares e
profissionais;

Inserção das
pessoas no
mercado de
trabalho e aumento
da qualificação
profissional.

ACÇÃO

ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

- Identificação e levantamento dos
utentes;
Sessões
técnicas de
procura de
emprego

Sessões de
informação
escolar e
profissional
para jovens e
adultos

- Realização de sessões de
informação sobre técnicas de
procura de emprego.
- Reunião com a ESJAC e Escola
de Desenvolvimento Rural do
Rodo;
- Realização de sessão de
informação;

- GIP;
- IEFP.

- CMPR;
- GIP;
- IEFP.

Abril 2011

De Março a
Dezembro de
2010.

RECURSOS

- Associação de
Moradores do
Bairro das
Alagoas;
- CMPR;
- Equipa RSI;
- GIP;
-IEFP;
- IPSS’s;
- CMPR;
- Escolas do
Concelho;
- GIP;
- IEFP.

- Realização de inscrições no GIP;
- Reuniões com empresas;
- Identificação dos candidatos;
Inserção
Profissional

- Realização de entrevistas;
- Encaminhamento/ colocação.
- Acompanhamento dos utentes.
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- GIP;
- IEFP.

Até Abril de
2011.

- Associações;
- CMPR;
- Empresas
Locais;
- Equipa RSI;
- GIP;
- IEFP.

METAS

INDICADORES

- Até Abril de 2011, são
realizadas 25 sessões de
técnicas de procura de
emprego.
- 80% dos candidatos
inscritos no GIP recebem
formação.

- Nº de sessões
realizadas;
- Nº de candidatos
que participaram na
sessão.

A definir.

- Nº de alunos a
frequentarem o
Ensino Secundário
que participaram na
acção.

A definir.

- Nº total de utentes
inscritos;
- Nº de utentes
encaminhados,
colocados e
inscritos.

A definir.

- Participação na sessão
de 10% dos alunos do
Concelho a frequentar o
Ensino Secundário.
- Até Abril de 2011, 85%
dos utentes inscritos no
GIP são encaminhadas
para qualificação
profissional, estágios,
colocação e outras
medidas de apoio ao
emprego, à
empregabilidade e ao
empreendedorismo.

ORÇAMENTO
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EIXO V – HABITAÇÃO
Objectivo Geral: Até final de 2011, foram criadas respostas no concelho que permitam a melhoria das condições habitacionais da população.
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Até final de 2010 é
criada uma Oficina
Domiciliária para
apoio à Terceira
Idade, portadores
de deficiência ou
beneficiários do
RSI.
Até Dezembro de
2011, foram
elaboradas 40
candidaturas ao
Programa SolarH.

Até Dezembro de
2011, foram
realizadas acções
de sensibilização
sobre preservação
e manutenção do
espaço habitacional
(fogos, espaços
comuns e espaço
envolvente).

ACÇÃO

ACTIVIDADES

- Identificação dos Agregados
Familiares;
Oficina
Domiciliária

- Elaboração da candidatura;

- Aquisição da viatura;

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- CMPR;
- Casa do Povo
de Godim,
Régua e
Covelinhas.
- Rede Social.

- Sensibilização junto da população
sobre Programa SolarH;
Programa
SolarH

- Levantamento das condições
habitacionais socioeconómicas;
- Apoio na elaboração das
candidaturas.

- CMPR;
- IHRU.

CRONOGRAMA

RECURSOS

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTO

Até Final de
2010.

- CMPR;
- casa do Povo de
Godim, Régua e
Covelinhas;
- Proder;
- Rede Social.

- Até final de 2010, 30
pessoas do concelho
usufruíram deste serviço.

- Criação do
Serviço;
- Nº de beneficiários
que usufruíram
desta medida.

Dependente
de aprovação.

Março de 2010
a Dezembro de
2011.

- CMPR;
- Equipa RSI;
- IHRU;
- IPSS’s;
- Juntas de
Freguesia;
- Rede Social.

- Melhorar as condições
habitacionais das
pessoas.

- Nº de
candidaturas
efectuadas;
- Nº de
candidaturas
aprovadas.

A definir.

- Realização de 8 acções
de sensibilização.

- Nº de acções de
sensibilização
realizadas;
- Nº de
arrendatários que
participaram na
acção.

- Reuniões com CMPR e Equipa
RSI;

Acções de
sensibilização habitação

- Divulgação da actividade junto
dos residentes;

- Realização de acção de
sensibilização.
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- CMPR;
- Equipa RSI;
- Rede Social.

De Março de
2010 a
Dezembro de
2011.

- CMPR;
- Equipa RSI;
- Rede Social.

A definir.

20

OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Até final de 2010,
são melhoradas as
condições
habitacionais de
idosos que
beneficiem de apoio
domiciliário, no
concelho.

Até Junho de 2010,
está disponível uma
Bolsa de Imóveis
para Arrendamento.

ACÇÃO

ACTIVIDADES

RECURSOS

METAS

- Melhorar a qualidade de
vida de 5 idosos através
da reabilitação física das
habitações.

- Aprovação da hierarquização.

- CMPR;
- Juntas de
Freguesia
- Rede Social;
- Serviço Local de
Segurança Social;
- IPSS’s.

- Sensibilização junto das
imobiliárias e senhorios para a
divulgação das habitações vagas;
- Levantamento das condições
habitacionais/ valor renda dos
fogos;

- CMPR;
- Sector
Imobiliário.

- Aumento de respostas
no que concerne à
habitação no concelho.

- Associação de
Moradores do
Bairro das
Alagoas;
- CMPR;
- Equipa RSI;
- GNR;
- IHRU;
- Juntas de
Freguesia.

- Existência de um
projecto para que seja
possível o realojamento e
consequente melhoria da
qualidade de vida das
famílias.

- Sinalização dos idosos cuja
habitação necessita de apoio;
PCHI

- Sensibilização do idoso para o
Programa;
- Elaboração de candidatura;

Bolsa para
Imóveis

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- CMPR;
- Rede Social;
- Serviço Local
da Segurança
Social.

- CMPR.

CRONOGRAMA

Março a
Dezembro de
2010.

Junho 2010.

- Encaminhamento dos munícipes.
Até final de 2011, é
elaborado um
projecto de
realojamento de 13
famílias de etnia
cigana a residirem
em barracas,
condições
precárias.

Projecto de
Realojamento

- Levantamento dos Agregados
familiares;
- Reuniões com municípios com
experiências similares;
- Reunião com IHRU;
- Elaboração de projecto;
- Elaboração de candidatura.
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- CMPR;
- IHRU.

Dezembro de
2011.

INDICADORES

- Nº de
candidaturas
elaboradas;
- Nº de
candidaturas
aprovadas.

- Nº de empresas/
senhorios;
- Nº de pessoas
encaminhadas;
- Nº fogos
arrendados.

- Elaboração do
Projecto;
- Aprovação da
candidatura.

ORÇAMENTO

A execução
da medida
está
dependente
da aprovação
do Programa.

A definir.

A definir.
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ACÇÕES TRANSVERSAIS: DINÂMICA DO CLAS
OBJECTIVO
ESPECÍFICO

ACÇÃO

ACTIVIDADES

- Reunião com os técnicos da
CMPR, REAPN Vila Real e Equipa
RSI.
No primeiro
trimestre de 2010,
estão criadas as
condições para o
desenvolvimento
de actividades no
âmbito do Ano
Europeu Contra a
Pobreza e a
Exclusão Social
(AECPES) – 2010.

- Oficinas de Reflexão-Acção;

AECPES

- Realização de 4 Workshops
temáticos com pessoas em
situação de desfavorecimento
social
- Promoção de um espectáculo
cultural com dinâmicas de
promoção e da coesão grupal.
- Realização de 1 Seminário com
as conclusões das oficinas; 1
espaço wikispaces; 1 publicação.

Aumentar o
conhecimento
sobre a realidade
social do concelho
e reforçar as
relações de
proximidade e de
solidariedade na
comunidade;

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

- REAPN – Vila
Real (Entidade
Promotora)
- Redes Sociais
do distrito de
Vila Real (Peso
da Régua,
Santa Marta de
Penaguião,
Mesão-Frio,
Sabrosa, Alijó,
Vila Real e
Murça);
- CRI/ IDT;
- Governo Civil
de Vila Real;
- Culturval;
- UTAD.

CRONOGRAMA

RECURSOS

METAS

1º Trimestre
2010

- N.º de reuniões
realizadas.

Até Outubro
2010

70 técnicos e dirigentes
de entidades públicas e
privadas membros do
CLAS.

Até Outubro
2010

- CMPR;
- Equipa RSI;
- REAPN;
- Rede Social;

Outubro 2010

Até Dezembro
2010

40 pessoas em situação
de pobreza (beneficiários
RSI)
150 pessoas = 90
técnicos, dirigentes,
sociedade civil + 60
beneficiários do RSI
150 pessoas = 90
técnicos, dirigentes,
sociedade civil + 60
beneficiários do RSI

INDICADORES

ORÇAMENTO

- Nº de técnicos e
dirigentes de
entidades públicas
envolvidos;
- Nº de pessoas que
participaram nas
actividades;
- Nº de beneficiários
de RSI que
participaram na
actividade.

Actividades
dependentes
de aprovação
da
candidatura.

- Realização da
actividade;
- n.º de instituições.

1500 €

- Reunião com parceiros;
- Escolha do tema;
III Feira Social

- Organização da Feira/ Seminário;
- Divulgação da actividade.

- CMPR;
- Rede Social

Outubro 2010

- CMPR;
- Rede Social.

- Realização de uma
Mostra Social em que
participem todas as
IPSS’s do concelho

- Realização a Feira Social
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OBJECTIVO
ESPECÍFICO

Produzir conhecimento
actualizado sobre o
trabalho social
concelhio através da
elaboração de um Guia
de Recursos Técnico
concelhio.
No primeiro semestre
de 2010 é consolidado
o trabalho em rede no
concelho, através da
criação
Grupos de Trabalho
para trabalhar as
diferentes
problemáticas sociais
do concelho.
Até final de 2010, estão
criadas as condições
para a implementação
de um Gabinete de
Atendimento Integrado
(GAI).

ACÇÃO

ACTIVIDADES

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

- Rede Social;
- CMPR.

Até Dezembro
de 2011

- Rede Social

RECURSOS

- Constituição de um grupo de
trabalho;
Guia de
Recursos
Técnico

- Recolha de informação/ contacto
com instituições;

METAS

INDICADORES

- Rede Social;
- CMPR.

Até Dezembro de 2011 é
elaborado 1 Guia de
Recursos Técnico do
concelho.

Primeiro
semestre de
2010

- Rede Social

- Criação de 4 grupos de
trabalho por áreas de
intervenção.

- Nº de grupos
criados;
- Adesão dos
técnicos/instituições.

Janeiro a
Dezembro de
2010.

- Centro de
Saúde;
- CMPR;
- Equipa RSI;
- IPSS’s;
- Rede Social;
- CDSS-VR.

- Pelo menos 5
instituições do concelho,
que prestam serviço na
área social, integram o
acordo inicial de modelo
de atendimento integrado

- N.º de instituições
que integram o
acordo inicial de
atendimento
integrado.

- Realização da
actividade.

ORÇAMENTO

A definir.

- Elaboração do documento.

- Definição das temáticas a criar;
Grupos de
Trabalho
- Proposta de criação dos grupos
de trabalho;

A definir

- Dinamização dos grupos de
trabalho.
- Reunião com o CDSS-VR.

GAI

- Reunião de sensibilização com os
parceiros que prestam apoio na
área social, no concelho.
- Elaboração do Modelo de
Atendimento Integrado.
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- CMPR;
- CDSS-VR;
- Rede Social.

A definir.
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