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Sumário 

 

Este documento tem como objetivo avaliar a execução das ações/atividades realizadas no 

âmbito do Plano de Ação 2015 da Rede Social de Sever do Vouga. 

Pretende-se perceber o desempenho da Rede Social bem como os resultados atingidos com as 

ações e atividades que foram planeadas e executadas ao longo do ano anterior. Assim será 

possível observar os pontos e impactos positivos das iniciativas realizadas e, por outro lado, 

verificar os pontos fracos e de que modo poderão ser implementadas melhorias nos diferentes 

níveis e vertentes com necessidades de intervenção. 

As áreas temáticas de intervenção no ano de 2015 foram seis: Rede Social, Envelhecimento da 

População, Crianças e Jovens, Formação e Emprego, Saúde e Família e Comunidade. 

Ao longo deste documento serão apresentadas as avaliações tanto quantitativas como 

qualitativas das ações planeadas e realizadas em cada área de intervenção. 
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Avaliação da Execução do Plano de Ação 2015 

 

O Plano de Ação 2015 é constituído por um total de 58 atividades que se encontram divididas 

por 6 eixos ou áreas temáticas de intervenção: 

I – Rede Social 

II – Envelhecimento da População 

III – Crianças e Jovens 

IV – Formação/Emprego 

V – Saúde 

VI – Família e Comunidade 

Ao longo do documento serão apresentados os eixos que foram alvo de intervenção ao longo 

do ano de 2015. Estes estão apresentados em quadros, subdivididos nos vários objetivos 

específicos e atividades.  

 

 Atividades/Ações Objetivos Específicos 

Eixos Planeadas Executadas 
Não 

executadas 
A decorrer Planeados 

Não 
Concretizados 

I 15 11 73% 2 13% 2 13% 8 2 25% 

II 9 6 66% 2 22% 1 11% 3 1 33% 

III 5 4 80% 1 20% 0 3 0 

IV 6 6 100% 0 0 2 0 

V 9 5 55% 3 33% 1 11% 8 2 22% 

VI 14 11 78% 2 14% 1 7% 4 1 25% 

Total 58 43 74% 10 17% 5 8% 28 6 21% 
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I – Rede Social 

 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informação sobre a 

concretização 
Avaliação 

Divulgação das atividades 

dos parceiros 

- Divulgação via e-mail das 

atividades quando solicitado à 

Rede Social 

- Divulgação das ações - Executado  

Elaboração do Plano de Ação 

2015 

- Reuniões  para a elaboração do 

Plano de Ação 

- Aprovação em plenário 

do Plano de Ação 
- Realizado 

Aprovado em plenário no dia 

24/03/2015 

Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Social 

2016-2018 

- Reuniões  para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Social; 

- Recolha de informação e 

tratamento de dados 

- Aprovação em plenário - Iniciado e em continuação  

Assegurar o normal 

funcionamento do 

CLAS/execução de 

deliberações 

- Monitorização do Plano de Ação 

2015; 

- Preparação de reuniões plenárias; 

- Emissão de pareceres; 

- Realização de pelo menos 8 

reuniões anuais do Núcleo 

Executivo 

- 8 reuniões do Núcleo 

Executivo; 

- Reuniões para o plenário 

- 6 reuniões do Núcleo 

Executivo; 

- Plenário: 3 reuniões; 

- Pareceres emitidos 

Foram realizadas 6 reuniões do 

Núcleo Executivo em 2015. Nelas 

foram trabalhados o Plano de 

Desenvolvimento Social, o Plano de 

Ação e também foram preparados os 

pareceres.  

Apesar de não se ter chegado ao 

número pretendido de reuniões, 

foram realizadas, mesmo assim, mais 

de metade. 

Criação de instrumentos de 

monitorização e 
- Criação do instrumento - Instrumento criado 

- Instrumento não criado mas 

em desenvolvimento 

O instrumento não foi criado embora 

esteja em desenvolvimento 
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desempenho da Rede Social 

Divulgação da Rede Social no 

sítio da internet do 

Município 

- Inclusão na página dos 

documentos para os pareceres, 

diagnóstico social, relatório de 

atividades e plano de ação 

- Documentos integrados 

na página 
- Documentos não integrados 

Será necessário reformular a 

estruturação do espaço da Rede Social 

na página da Câmara Municipal 

Atualização da Plataforma da 

Rede Social 

- Inclusão na Plataforma dos 

documentos elaborados; 

- Atualização da constituição do 

CLAS 

- Documentos integrados 

na página 
- Documentos não integrados  

Participação das ações 

propostas pela Plataforma 

Supraconcelhia do Baixo 

Vouga 

- Representação da Rede Social de 

Sever do Vouga; 

- Participação nas reuniões 

realizadas pela plataforma 

supraconcelhia; 

- Dinamização das ações 

supraconcelhias 

- Número de convocatórias 

vs. Número de 

participações 

- Convocatórias: 6 

- Presenças: 6 

A Rede Social participou em todas as 

reuniões para o qual foi convocada 
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II – Envelhecimento da População 

 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informação sobre a 

concretização 
Avaliação 

Promoção da qualidade de 

vida das pessoas idosas 

- Atividades de intercâmbio entre 

os utentes das IPSS concelhias e 

extra-concelhias; 

- Promoção de encontros 

intergeracionais; 

- Visitas domiciliárias por vários 

parceiros sociais aos idosos 

identificados em situação de 

isolamento; 

- Realização de passeios/visitas 

para idosos; 

- Realização de atividades lúdicas 

nas instituições para pessoas 

idosas 

- Número de atividades 

realizadas; 

- Número de participações 

- Liga dos Amigos do Centro de 

Saúde: 135 visitas domiciliárias 

a idosos e 45 atividades de 

animação musical em Talhadas. 

- Cáritas: 2 encontros 

geracionais com 100 pessoas 

em cada; visitas domiciliárias 

semanais. 

- Fundação Bernardo Barbosa 

de Quadros: 5 atividades de 

intercâmbio com uma média de 

60 participantes em cada; 2 

encontros intergeracionais com 

40 idosos e 20 crianças; 110 

visitas domiciliárias; 22 

passeios/visitas com 25 utentes 

em cada. 

APCDI: Intercâmbios entre IPSS 

– 11 com 15 utentes em cada; 

encontros intergeracionais – 4 – 

em 2 participaram 40 utentes e 
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nas outras 2 participaram 25; 

visitas domiciliárias – 6; 

passeios/visitas – 5 com 15 

idosos; atividades lúdicas – 15 

com todos os idosos que são 40. 

Santa Casa da Misericórdia: 

intercâmbios – 25; encontros 

intergeracionais – 16; visitas 

domiciliárias – 114; 

passeios/visitas – 22; atividades 

lúdicas – 679. 

Diminuição do isolamento 

social 

- Implementação do sistema de 

Teleassistência ou similar 

- Implementação 

- Número de beneficiários 
- Não implementado  

Implementação do Cartão 

Sénior Municipal 

- Reuniões de trabalho com várias 

entidades; 

- Recolher elementos no comércio 

local e serviços que possibilitem a 

elaboração de eventuais vantagens 

do cartão sénior; 

- Elaboração de regulamento 

- Número de reuniões de 

trabalho; 

- Elaboração de listagem 

das entidades que desejam 

participar/vantagens; 

- Elaboração de 

regulamento 

- 1 reunião de trabalho; 

- Regulamento elaborado; 

- Listagem não elaborada 

Não foi possível implementar esta 

medida uma vez que o regulamento 

carece de aprovação. Só após 

aprovação se poderá passar à 

elaboração da lista de vantagens e 

passos seguintes. 

Em execução. 
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III – Crianças e Jovens 

 

Objetivo Geral: Reforçar a Proteção de crianças e jovens 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informação sobre a 

concretização 
Avaliação 

Melhorar os mecanismos de 

divulgação da CPCJ 

- Atualização da página Municipal; 

- Notícias em jornais locais 

- Atualização da página; 

- Divulgações em jornais 

- Página não atualizada; 

- Notícias foram publicadas 

sobre as atividades. 

 

Prevenção primária com 

jovens 
- Dia Livre na Linha 2015 - Número de participações 

- 84 participantes; 

- 30 adultos. 
 

Campanha do Mês da 

Prevenção dos Maus Tratos 

- Distribuição de um panfleto; 

- Notícia nos jornais locais 

- Distribuição do panfleto; 

- Notícia divulgada 
- Realizado  
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IV – Formação/Emprego 

Objetivo Geral: Promover a Formação e a integração no mercado de trabalho 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informação sobre a 

concretização 
Avaliação 

Orientar os Munícipes para 

uma procura ativa de 

emprego/formação 

- Encaminhamento para diferentes 

ofertas formativas nos 

atendimentos realizados pelos 

vários parceiros  

- Atendimentos realizados 

no âmbito do 

emprego/formação 

- Realizado  

Promoção das medidas de 

emprego/formação visando 

a diminuição da taxa de 

desemprego de forma a 

contribuir para a melhoria 

das condições de vida da 

população 

- Informação profissional e escolar 

a adultos e jovens desempregados 

e apoio na procura ativa de 

emprego; 

- Acompanhar a procura ativa de 

emprego de beneficiários de RSI e 

ação social; 

- Encaminhamento para as 

medidas de CEI, CEI+, Património, 

estágios e outras medidas do IEFP; 

- Informar os parceiros das 

medidas existentes no CLAS, via e-

mail e outros; 

- Promover a frequência de 

beneficiários de RSI e outros em 

cursos de competências básicas, 

formação profissional e outras. 

- Nº de CEI’s realizados; 

- Nº de CEI’s + realizados; 

- Medidas do Património; 

- Estágios profissionais; 

- Nº de formações 

- CEI’s: 22 

- CEI´s+: 10 

- Estágios-Emprego: 26 

- 236 pessoas participaram em 

formações do IEFP 
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V – Saúde 

Objetivo Geral: Promoção da Saúde na população do concelho 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informação sobre a 

concretização 
Avaliação 

Motivar o diabético a adotar 

um estilo de vida saudável 

prevenindo o aparecimento 

de complicações futuras 

- Dinamização do Projeto 

“Caminhar para o Equilíbrio” 

- Nº de diabéticos tipo 2 

abrangidos pelo programa 

- Sessões: 4 

- Participantes: 56 

H – 27 

M – 26  

 

Prevenir e/ou reduzir os 

hábitos tabágicos e alcoólicos 

nos jovens do 2º e 3º ciclos 

- Dinamização do Projeto 

“Independências” 

- Nº de alunos abrangidos 

pelo projeto 

- Sessões. 5 

- Participantes: 590 

H – 239 

M – 261  

 

Promover a Saúde Mental 

prevenindo os 

comportamentos suicidários 

na comunidade educativa (8º 

ano) 

- Desenvolvimento do Projeto “+ 

Contigo” 
- Nº de alunos abrangidos 

- Sessões: 6 

- Participantes: 84 

H – 51 

M – 33  

 

Aumentar o grau de 

conhecimento dos utentes 

com fatores de risco 

cardiovasculares 

- Sessões de educação para a 

saúde 

- % de utentes com fatores 

de risco que aderiram ao 

programa 

- Não realizado  

Aumentar o conhecimento 

das grávidas/casais grávidos 

para vivenciarem o momento 

do parto de forma saudável e 

- Curso de preparação para o 

parto 

- % de grávidas que 

aderiram ao curso 

- Sessões: 80 

- Participantes: 92 

H – 40 

M – 52  
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feliz/educar para os cuidados 

básicos ao bebé 

Estudo de possível 

implementação de resposta 

ao nível do 

tratamento/acompanhamento 

de alcoolismo 

- Reuniões de trabalho; 

- Levantamento das situações 

- Reuniões; 

- Realização do 

levantamento 

- Não realizado 

Já houve algumas reuniões sobre a 

possível implementação da resposta. 

Apesar de esta resposta já ter 

existido, constata-se a necessidade da 

mesma. 

Levantamento das situações 

de munícipes com doença 

mental diagnosticada 

- Recolha de dados 
- Realização do 

levantamento 
- Não realizado  

Levantamento das situações 

de munícipes portadores de 

deficiência 

- Recolha de dados 
- Realização do 

levantamento 
- Realizado 

Levantamento efetuado em 2014 pela 

APCDI. 
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VI – Família e Comunidade 

Objetivo Geral: Promover a melhoria das condições de vida das famílias 

Objetivos Específicos Atividades Indicadores de realização 
Informações sobre a 

concretização 
Avaliação 

Proporcionar apoios ao nível 

da alimentação e vestuário aos 

agregados familiares mais 

carenciados 

- Distribuição de alimentos às 

famílias carenciadas através do 

Banco Alimentar e do FEAC 

(Fundo Europeu de Apoio a 

Carenciados); 

- Distribuição do Cabaz de Natal; 

- Encaminhamento para a cantina 

social 

- Nº de famílias apoiadas; 

- Nº de pessoas 

identificadas pelas IPSS 

- Banco Alimentar: 

Santa Casa da Misericórdia: 20 

famílias 

Centro Social Paroquial Maria 

da Glória: 46 famílias 

Cáritas: 28 famílias 

Fundação Bernardo Barbosa de 

Quadros: 40 famílias 

- PCAAC: 

Santa Casa da Misericórdia: 34 

famílias 

Centro Social Paroquial Maria 

da Glória: 27 famílias 

Cáritas: 22 famílias 

Fundação Bernardo Barbosa de 

Quadros: 30 famílias 

- FMA 

Fundação Mão Amiga: 25 

famílias apoiadas com bens 

alimentares através de apoios 

próprios. A FMA tem um Banco 

Relativamente ao ano anterior, 

verificou-se o mesmo número de 

famílias apoiadas com o Cabaz de 

Natal. As empresas e padarias do 

concelho continuam a apoiar tanto 

monetariamente como em géneros, 

verificando-se esta atividade muito 

importante para o bem-estar das 

famílias carenciadas. 

 

A cantina social é assegurada pela 

Fundação Bernardo Barbosa de 

Quadros. Das pessoas que apoiou, a 

maioria é do sexo masculino. 
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de Roupa ao qual recorreram 64 

famílias. 

- Cabazes de Natal: 215 

549 pessoas apoiadas, das quais 

124 são crianças. 

- Cantina social: 41 pessoas 

Dotar o Porto de Abrigo de 

condições de conforto 

- Campanha de angariação de 

bens junto das IPSS, empresas e 

comunidade 

- Nº de bens recolhidos - Não concretizada 

Este objetivo não foi concretizado. O 

espaço irá ser mobilado pelo 

Município. 

Dinamização da RIVD de Sever 

do Vouga 

- Apoio psicológico e social; 

- Reuniões de trabalho; 

- Encaminhamento para casas-

abrigo; 

- Sensibilização da população 

para a problemática da violência 

doméstica 

- Nº de vítimas apoiadas; 

- Nº de reuniões; 

- Nº de encaminhamentos; 

- 9 Vítimas apoiadas em 2015; 

(24 desde o início da RIVD); 

- Realização do I Encontro da 

Rede de Intervenção na 

Violência Doméstica; 

- 11 Reuniões da RIVD restrita 

- 3  encaminhamentos para 

casa-abrigo desde o início da 

RIVD; 

- 30  beneficiários de RSI e Ação 

Social participaram na 

sensibilização sobre violência 

doméstica; 

- 183 participantes no Encontro 

da RIVD 

Foi realizado o I Encontro da Rede de 

Intervenção na Violência Doméstica 

de Sever do Vouga no dia 25 de 

Novembro no CAE, onde estiveram 

vários palestrantes e participantes 

com o objetivo de conhecer melhor e 

debater as questões relacionadas com 

a violência doméstica. 

Melhorar as condições 

habitacionais dos agregados 

familiares carenciados 

- Obras de reabilitação do Bairro 

Social; 

- Assegurar a habitação social a 

- Nº de famílias apoiadas 

por tipo de apoio; 

- Nº de famílias alojadas; 

- 24  famílias apoiadas através 

da reabilitação das habitações 

(telhado e impermeabilização); 
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famílias carenciadas e/ou 

excluídas; 

- Proporcionar obras de 

beneficiação a famílias 

carenciadas em casa própria 

(CASA +); 

- Implementação de um 

regulamento para o apoio ao 

arrendamento; 

- Candidatura Montepio 

elaborada pela FMA em parceria 

com o Município; 

- Elaboração de proposta de 

alteração do regulamento 

municipal (CASA +) 

 

 

- Nº de apoios; 

 

 

 

- Nº de apoios; 

 

 

- Nº de intervenções; 

 

 

- Aprovação da alteração 

em reunião de Câmara 

- 1 Família alojada em habitação 

social; 

- 4 Apoios no âmbito CASA + (1 

não foi a reunião de Câmara 

embora tenha sido executada); 

- Atribuição de uma garagem; 

- Regulamento de apoio ao 

arrendamento realizado mas 

carece de aprovação; 

- 2 intervenções em habitações 

já executas no âmbito da 

candidatura Montepio; 

- Elaboração de proposta de 

alteração do regulamento CASA 

+ não realizada. 
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Notas finais 

 

Através da análise dos quadros é possível concluir que a maioria das ações foi realizada.  

Importa referir que muitas destas ações passarão ainda para os próximos Planos de Ação dos 

anos vindouros, uma vez que se mostram grandes aliadas no desenvolvimento concelhio e no 

combate à pobreza e às diferenças sociais. 

Quanto ao Cartão Sénior, esta é uma das atividades que passará para o próximo plano de ação. 

Ao nível da saúde considera-se importante a implementação de um serviço de atendimento a 

doentes alcoólicos, uma vez que o lugar mais próximo onde os munícipes se podem dirigir é o 

Centro Regional de Alcoologia em Coimbra ou o Centro de Respostas Integradas em Aveiro, o 

que implica custos acrescidos para os mesmos.  

Importa ainda insistir na reestruturação da página do Município. Verifica-se necessária a 

remodelação do espaço referente à Rede Social de modo a atualizar, sempre que necessário, 

informações e documentos, bem como introduzir atividades/eventos realizados e a realizar 

pelos parceiros da Rede Social. 

 


