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Introdução 

A experiência da elaboração dos Planos de Ação em anos anteriores tem-nos mostrado a possibilidade e a necessidade de construir diferentes 

modelos deste importante documento. Consideramos que o Plano de Ação do CLAS é mais do que um compêndio das atividades das entidades 

que o constituem, em que se procura associar a cada atividade ou projeto, um objetivo geral previsto no Plano de Desenvolvimento Social. Na 

tentativa de tornar o documento mais objetivo e de mais fácil leitura, também já se optou pela criação de capítulos específicos para cada tipo 

de intervenção, nomeadamente: Recursos e Respostas Padronizadas, Projetos Estruturantes e Atividades de Execução Regular. 

Em 2016, como forma de ainda imputar maior eficácia e foco ao documento que se deve constituir como um instrumento de trabalho, 

pretende-se delinear apenas os projetos a serem criados ou consolidados no ano em curso, sob pena de voltarmos ao antigo modelo de 

elencagem das atividades de cada uma das entidades envolvidas. 

Assim, no quadro seguinte identificam-se os projetos planificados, bem como os seus objetivos, entidades envolvidas, calendarização, recursos 

a afetar e metas a atingir. Nas páginas que se lhe seguem apresenta-se a ficha de cada um dos projetos, com uma breve descrição da sua forma 

de implementação.      

Dado o hiato temporal entre a data da elaboração do Plano de Desenvolvimento Social (2008) e o momento em que nos encontramos, os 

objetivos estabelecidos não emanam daquele documento estratégico mas sim de um exercício de planeamento assente no conhecimento 

direto da realidade social concelhia que, ainda que seja limitado, constitui o mecanismo mais imediato de definição de objetivos para o ano de 

2016. 
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Atividade/Projeto Objetivo Geral Objetivos Específicos 
Entidade 

Responsável 
Outros Parceiros 

Envolvidos 
Destinatários Calendarização Recursos Indicador Meta 

Projeto 
“ProximIDADE” 

Promoção do 
Envelhecimento 

Ativo 

 Combater situações de 
isolamento social 

 Incentivar um estilo de vida 
mais ativo 

 Criar mecanismos de 
sinalização de situações de 
risco 

Município de 
Vendas 

Novas/Núcleo 
Executivo 

 Academia Sénior 

 Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários 

 Unidade de Cuidados 
Continuados 

 GNR 

 Junta de Freguesia de 
Vendas Novas 

Idosos 
residentes no 

lugar de 
Piçarras e da 

Marconi 

Início a 7 e 8 de 
abril 

(Dia Mundial da 
Saúde) 

 Recursos 
humanos das 
entidades 
participantes 

 Recursos 
logísticos cedidos 
pelo Município 

Percentagem de 
idosos 

participantes 

 80% das 
pessoas idosas 
da Marconi (25 
pessoas)  

 80% das 
pessoas idosas 
das Piçarras (27 
pessoas) 

Projeto “Cinema 
Solidário” 

Promoção da 
entreajuda e 
incentivo do 
exercício da 

solidariedade e ao 
espírito 

comunitário 
 

 Incentivar o exercício da 
solidariedade na 
comunidade 

 Apoiar projetos de apoio a 
públicos vulneráveis 

 Amenizar as situações de 
pobreza 

Município de 
Vendas Novas  

CLAS 
População 

carenciada do 
concelho 

Setembro-
dezembro 

Recursos financeiros 
do Município 

Percentagem de 
bilhetes solidários 

adquiridos 

50% dos bilhetes 
participados em 

bens 

Hortas 
Comunitárias 

 Promover a geração de 
rendimentos e a 
autosubsistência 

 Promover a educação 
ambiental 

 Promover o acesso a uma 
alimentação saudável 

Município de 
Vendas Novas  

Associação Técnico-
profissional D. Carlos I 

(Escola Agrícola) 
Munícipes 

Setembro-
dezembro 

- Recursos 
financeiros da 
CMVN 
- Recursos da 
Associação Técnico-
profissional D. 
Carlos I (formação) 

Número de fases 
executadas 

 

Execução da 
fase de 

planeamento 

Banco Local de 
Voluntariado 

(BLV) 

 Incentivar o exercício da 
solidariedade na 
comunidade 

 Estimular a aproximação das 
instituições locais com o 
Município (enquanto 
entidade enquadradora do 
BLV) 

 Reforçar e qualificar as 
respostas e projetos 
dinamizados pelas 
instituições 

Município de 
Vendas Novas  

CLAS 

 Instituições 
locais 

 Munícipes 
interessados 
no 
voluntariado 

janeiro-dezembro 
Recursos humanos e 

materiais do 
Município 

 Número de 
entidades a 
integrar 
voluntários 
através do BLV 

 Número de 
voluntários 
integrados 

 4 entidades a 
integrar 
voluntários 
através do BLV 

 15 voluntários 
integrados 

Programa de 
Emergência Social 

Apoio a grupos 
sociais 

vulneráveis 
 

 Amenizar as situações de 
pobreza 

 Reforçar a articulação 
institucional através da 
aproximação da JF às 
entidades que também 
acompanham este 
público 

Junta de 
Freguesia de 

Vendas Novas 
_______________ 

População 
carenciada do 

concelho 
janeiro-dezembro 

Recursos financeiros 
da Freguesia 
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Atividade/Projeto Objetivo Geral Objetivos Específicos 
Entidade 

Responsável 
Outros Parceiros 

Envolvidos 
Destinatários Calendarização Recursos Indicador Meta 

 
 
 

Programa de 
Comparticipação 
de Medicamentos 

a idosos 
carenciados 

 Apoiar os idosos mais 
carenciados na aquisição 
de medicamentos nas 
farmácias do concelho 

Município de 
Vendas Novas 

 Junta de Freguesia de 
Vendas Novas 

 Junta de Freguesia de 
Landeira 

 Farmácias locais 

Idosos 
carenciados do 

concelho 
Julho-dezembro 

Recursos financeiros 
próprios das 
autarquias 

Número de idosos 
apoiados 

85 idosos 
apoiados 

Projeto “Vendas 
Novas Solidária” 

 Amenizar as situações de 
pobreza 

 Estimular a participação 
ativa e a 
responsabilização dos 
destinatários 

 Estímulo à adoção de 
hábitos de trabalho pelos 
destinatários 

 Fomentar o trabalho em 
rede 

 Promover a rentabilização 
de recursos 

CLAS CLAS 
População 

carenciada do 
concelho 

Janeiro-dezembro 
Recursos próprios 

das entidades 

Trabalho 
elaborado no 

desenho e 
planeamento 
deste projeto 

Concretização do 
trabalho 

preparação do 
projeto para ser 
iniciado em 2017 

Projeto “Nascer 
Cá” 

Incentivo da 
natalidade 

 Promover a natalidade no 
concelho e valorizar a 
parentalidade 

 Consciencializar para a 
proteção ambiental 

Município de 
Vendas Novas 

 Junta de Freguesia de 
Vendas Novas 

 Junta de Freguesia de 
Landeira 

 Centro de Saúde de 
Vendas Novas 

Bebés de 
Vendas Novas 
nascidos em 

2016 

Lançamento a 15 
de maio 

(Dia Internacional 
da Família) 

Apoios: 

 Empresa Verde 
Azeitona 

 Continente 
Bom Dia 
Vendas Novas 

 Farmácias do 
concelho 

 Laboratórios 
farmacêuticos 

Percentagem de 
bebés 

beneficiários do 
projeto 

95% dos bebés de 
Vendas Novas 

beneficiários do 
projeto 

Processo de 
atualização do 

Diagnóstico Social 

Aprofundamento 
do conhecimento 

da realidade 
concelhia 

 Disponibilização de 
informação de apoio à 
decisão 

 Disponibilização de 
informação de apoio à 
instrução de candidaturas 

 

Município de 
Vendas Novas  

CLAS 
Concelho de 

Vendas Novas 
Janeiro-dezembro  

Trabalho 
elaborado no 
processo de 

atualização do 
Diagnóstico Social 

Conclusão da 
atualização do 

Diagnóstico Social 
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1. Projeto “ProximIDADE” 

 

Objetivo Geral 

 Promoção do Envelhecimento Ativo  

 

Objetivos Específicos 

 Combater situações de isolamento social 

 Incentivar uma estilo de vida mais ativo  

 Criar mecanismo de sinalização de situações de risco  

 

Descrição do Projeto 

O projeto será implementado junto da população da Marconi e Piçarras, levando às instalações do Centro de Convívio da Marconi e ao Posto 

Médico das Piçarras, duas vezes por semana no primeiro caso e semanalmente no segundo, atividades de promoção da saúde, atendimento 

descentralizado ao munícipe, atividades culturais e sessões de esclarecimento e ações de Educação para a Saúde. 

O projeto terá o apoio logístico do Município e contará com a participação direta, quer dos serviços municipais (Cultura e Desenvolvimento 

Social), bem como de outros parceiros do CLAS – Academia Sénior (“Vendas Novas, Porta do Alentejo” – ADL), Unidade de Cuidados na 

Comunidade, GNR, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Junta de Freguesia de Vendas Novas. 
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2. Projeto “Cinema Solidário” 

 

Objetivo Geral 

 Promoção da entreajuda e incentivo do exercício da solidariedade e do espírito comunitário 

 

Objetivos Específicos 

 Incentivar o exercício da solidariedade na comunidade 

 Apoiar projetos de apoio a públicos vulneráveis 

 Amenizar as situações de pobreza  

 

Descrição do Projeto 

O projeto será implementado através da substituição de parte do valor do bilhete de cinema por um bem de primeira necessidade a ser 

posteriormente atribuído diretamente às famílias de baixos recursos do concelho ou através das instituições que já as acompanham. 

Os produtos são angariados através de campanhas mensais, onde é definida a tipologia do produto a doar nessa sessão de cinema.  
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3. Banco Local de Voluntariado (BLV) 

 

Objetivo Geral 

 Promoção da entreajuda e incentivo do exercício da solidariedade e do espírito comunitário 

 

Objetivos Específicos 

 Incentivar o exercício da solidariedade na comunidade 

 Estimular a aproximação das instituições locais com o Município (enquanto entidade enquadradora do BLV) 

 Reforçar e qualificar as respostas e projetos dinamizados pelas instituições 

 

Descrição do Projeto 

O projeto, embora já tenha sido iniciado em 2015, carece de consolidação em 2016, com a adesão ao BLV de entidades promotoras do 

voluntariado e de candidatos ao exercício do voluntariado. 

O Município, enquanto entidade enquadradora do BLV, constitui-se como ponte entre as entidades e os voluntários, de modo a garantir a 

máxima qualidade na implementação do projeto e, através do apoio do Conselho Nacional de Promoção do Voluntariado, garantir formação 

adequada aos voluntários. 
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4. Programa de Emergência Social  

 

Objetivo Geral 

 Apoio a grupos sociais vulneráveis 

 

Objetivo Específico 

 Incentivar Amenizar as situações de pobreza 

 Reforçar a articulação institucional através da aproximação da JF às entidades que também acompanham este público  

 

Descrição do Projeto 

A prossecução de políticas públicas no âmbito da ação social constitui uma das atribuições das freguesias, previstas pela Lei nº75/2013 de 12 

de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Neste sentido, pese embora as restrições estabelecidas em matéria de competências no apoio direto às famílias pelas Autarquias Locais, a 

Junta de Freguesia de Vendas Novas, com vista a amenizar as situações de carência financeira das famílias, irá desenvolver este projeto 

durante o ano de 2016 para o qual criou regulamentação própria que define os critérios de acesso, a forma de instrução dos pedidos e os tipos 

de apoios. 
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5. Programa de Comparticipação de Medicamentos a Idosos Carenciados  

 

Objetivo Geral 

 Apoiar grupos vulneráveis e com critérios de fragilidade 

 

Objetivo Específico 

 Apoiar os idosos carenciados na aquisição de medicamentos nas farmácias do concelho 

Descrição do Projeto 

Os idosos são tradicionalmente um grupo social com dificuldades reconhecidas que advém, sobretudo dos seus baixos rendimentos e das 

elevadas despesas na área da saúde, com a toma regular de medicação. Casos há em que o idoso se vê obrigado a escolher entre o 

medicamento e outras despesas fixas, sendo até a alimentação colocada muitas vezes em segundo plano. Esta dificuldade conduz 

frequentemente ao agravamento do seu estado de saúde, pela privação de bens de primeira necessidade, como será a medicação. Foi a pensar 

nestas pessoas que o Município de Vendas Novas, com a parceria da Junta de Freguesia de Vendas Novas e da Junta de Freguesia de Landeira, 

decidiu criar o Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos mais Carenciados de Vendas Novas, como forma de amenizar as 

dificuldades atrás expostas. 

Neste sentido, considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde e da ação social nos termos do disposto nas 

alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e que, ao abrigo da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do 

mesmo diploma, compete às câmaras municipais participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 

nas condições constantes de regulamento próprio, o Município irá durante o ano de 2016 elaborar o Regulamento do Programa e implementá-

lo no segundo semestre do ano.  
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6. Projeto “Vendas Novas Solidária” 

 

 Objetivo Geral 

 Apoio a grupos sociais vulneráveis 

 

Objetivos Específicos 

 Apoiar Amenizar as situações de pobreza 

 Estimular a participação ativa e a responsabilização dos destinatários 

 Estímulo à adoção de hábitos de trabalho pelos destinatários 

 Fomentar o trabalho em rede  

 Promover a rentabilização de recursos  

 

Descrição do Projeto 

Este projeto, encontrando-se em fase muito embrionária, pretende montar um esquema de articulação e de trabalho em rede entre as 

instituições que a ele queiram aderir, proporcionando co-participação dos beneficiários dos apoios que deles emanem através da execução de 

pequenos trabalhos. A fim de objetivar e equiparar os trabalhos executados aos bens atribuídos, criar-se uma moeda própria a ser utilizada 

exclusivamente no âmbito projeto. Pretende-se, ainda que o projeto envolva toda a comunidade que teria acesso aos serviços executados 

através, por exemplo, de bens que reverteriam em favor do projeto. 

A fim de nos munirmos de mais conhecimentos sobre este tipo de projetos, já implementados em diversos territórios, pretendermos trazer ao 

CLAS uma caso prático de sucesso, através da apresentação do projeto “Campo Maior Solidário”. 
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7. Projeto “Nascer Cá” 

 

 Objetivo Geral 

Incentivar e valorizar a natalidade no Concelho de Vendas Novas. 

Objetivo Específico 

 Promover a natalidade no concelho e valorizar a parentalidade 

 Consciencializar para a proteção ambiental  

 

Descrição do Projeto 

O projeto consubstancia-se na oferta de um conjunto de produtos de puericultura aos recém-nascidos residentes em Vendas Novas e à 

plantação de uma árvore por cada bebé. Os pais receberão um postal de nascimento com referência ao projeto, com a localização da árvore do 

seu filho, alertando para aspetos de consciencialização ambiental. 

O projeto conta com a parceria direta das Juntas de Freguesia de Vendas Novas e Landeira, do Centro de Saúde de Vendas Novas e com o apoio 

de diversas empresas locais e laboratórios farmacêuticos. 

Apesar do caráter simbólico do projeto, ele é corroborado por outras medidas de apoio à natalidade como sejam a redução da taxa de IMI para 

agregados com dependentes e a criação de uma tarifário específico para famílias numerosas no que concerne ao abastecimento de água, 

saneamento e recolha, depósito e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, entre outros projetos de conciliação entre a vida familiar e 

profissional.  
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10. Hortas Comunitárias 

 Objetivo Geral 

 Promoção da entreajuda e incentivo do exercício da solidariedade e ao espírito comunitário 

Objetivos Específicos 

 Promover a geração de rendimentos e a autosubsistência 

 Promover a educação ambiental 

 Promover o acesso a uma alimentação saudável 

Descrição do Projeto 

À semelhança do que se verifica em diversos concelhos do país, quer dinamizados pelas Juntas de Freguesia ou pelos Municípios, quer pelo 

movimento associativo, as hortas comunitárias, dotadas de regulamentação própria, constituem parte intrínseca do tecido urbano e 

semiurbano. Este projeto, para além de espelhar a visão do atual Executivo Municipal para a ocupação do território e para a dinâmica 

comunitária local, corresponde também ao desejo de muitos munícipes que têm demonstrado interesse em ter acesso a uma “hortinha” em 

meio urbano, independentemente da sua condição socioeconómica. 

Numa parceria com a Associação Técnico-profissional D. Carlos I (Escola Agrícola), pretende-se executar, em 2016, a fase de planeamento, 

estando prevista para 2017, as seguintes fases: 

1. Fase de preparação (preparação e apetrechamento do local, aquisição de materiais e criação de regulamentação) 

2. Fase de Integração (candidaturas e atribuição do talhão) 

3. Fase de Implementação (formação e acesso à horta comunitária. 
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9. Processo de atualização do Diagnóstico Social 

 

 Objetivo Geral 

 Aprofundar e atualizar o conhecimento da realidade concelhia 

 

Objetivos Específicos 

 Disponibilização de informação de apoio à decisão 

 Disponibilização de informação de apoio à instrução de candidaturas 

 

Descrição do Projeto 

Embora já iniciado anteriormente, por diversos fatores, o processo de atualização do Diagnóstico Social ainda se encontra em fase de 

construção, tendo já sido elaborada a sua parte descritiva, preenchida com recurso, quer à informação estatística produzida pelas entidades 

oficiais, quer através do conhecimento direto do Núcleo Executivo da vida concelhia. 

Segue-se o contributo do CLAS sobre o material já produzido e a construção do capítulo de identificação de problemas através de técnica a 

definir. 

 

 


