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1. Introdução 

 

As Redes Sociais locais apresentam dinâmicas próprias sendo caracterizadas por inputs e outputs específicos em cada território. Também o espaço temporal 

imputa diferentes resultados à atividade das Redes Sociais. 

O Plano de Ação, enquanto produto da Rede Social, sofre, naturalmente, a influência destas sinergias.  

Enquanto instrumento de trabalho, o Plano de Ação do CLAS de Vendas Novas tem vindo a assumir diferentes configurações. Nos últimos anos temos assistido à 

simplificação do documento, optando-se nele apenas inscrever projetos a serem criados ou consolidados no ano em curso. 

Esta estratégia permite a identificação de projetos que claramente emanam do trabalho em rede e que extravasam a atuação individual dos membros do CLAS. 

Do documento consta uma breve súmula avaliativa do Plano de Ação de 2016. Nas páginas que se lhe seguem apresenta-se a ficha de cada um dos projetos, com 

uma breve descrição da sua forma de implementação. No final do documento, em forma de tabela, são apresentados de forma sintética os projetos planificados, 

bem como os seus objetivos, entidades envolvidas, calendarização, recursos a afetar e metas a atingir. 

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 2017. 
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2. Avaliação do Plano de Ação de 2016 

 Relativamente à avaliação do Plano de Ação de 2016, das 9 atividades e projetos previstos 7 foram executadas, correspondendo a 77% das atividades. Destas, 

foram parcialmente executadas 3 atividades, tendo-se desenvolvido ações mas não tendo, no entanto, sido alcançada a meta proposta nessas atividades. 

Atividade/Projeto Execução Resultados 

Projeto “ProximIDADE” 

 

Parcialmente 

Executado 

Programa desenvolvido com plena participação dos parceiros mas com uma participação de destinatários inferior à prevista, 

particularmente, no lugar de Marconi (média e 8 pessoas nas Piçarras e 2 na Marconi) 

Projeto “Cinema Solidário” Não Executado Projeto que não teve condição de ser executado 

Hortas Comunitárias 

 

Não Executado Candidatura ao programa AGIR (REN) em parceria com a Associação Técnico Profissional D. Carlos I. Candidatura não 

selecionada pela REN 

Banco Local de Voluntariado (BLV) 

 

Parcialmente 

Executado 

Número de entidades e de voluntários inferiores ao previsto (tivemos, em 2016, 2 entidades e 3 voluntários) 

Programa de Emergência Social Totalmente 

Executado 

Programa com ampla procura – apoiadas, em 2016, 81 famílias 

Programa de Comp. de Medicamentos a 

idosos carenciados 

Totalmente 

Executado 

Programa com ampla procura – apoiados, em 2016, 120 idosos 

Projeto “Vendas Novas Solidária” Não Executado Projeto que não teve condição de ser executado 

Projeto “Nascer Cá” Totalmente 

Executado 

Contemplados com cabaz de puericultura e com atribuição de árvores, 46 bebés 

Processo de atualização do Diagnóstico 

Social 

Parcialmente 

Executado 

Documento produzido a aguardar aprovação final do CLAS 
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3. Fichas de Projeto 2017 
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3.1 Projeto ProximIDADE 

 

 

Objetivo Geral: Promoção do Envelhecimento Ativo. 

Objetivos Específicos: Combater situações de isolamento social, promover um estilo de vida mais ativo e criar 

mecanismo de sinalização de situações de risco. 

 

Descrição do Projeto: 

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

Piçarras, 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, Santa Casa da Misericórdia e Junta de Freguesia de Vendas Novas. 
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3.2 Gabinete Municipal de Psicologia (GMP) 

 

Objetivo Geral: Apoio a grupos sociais vulneráveis  

Objetivos Específicos: 

- Intervenção Psicológica na crise, emergência ou catástrofes; 

- Atendimento, avaliação, acompanhamento e apoio psicológico de cariz individual e/ou familiar; 

- Promoção do ajustamento psicológico dos pais e crianças, visando a sua plena integração e o estabelecimento de relações saudáveis; 

- Colaboração com a comunidade educativa e as demais entidades, desenvolvendo ações que reforcem as estratégias definidas; 

- Encaminhamento para respostas em outras estruturas e serviços de acordo com as necessidades diagnosticadas dos utentes e se tal se justificar; 

- Colaboração no Banco Local de Voluntariado e noutros projetos desenvolvidos ou participados pelo Município de Vendas Novas. 

Descrição do Projeto: 

O GMP presta um serviço gratuito de apoio à população do concelho em situação de vulnerabilidade social e/ou urgência de intervenção e terá os seguintes destinatários: 

Vítimas de catástrofe ou em situação de crise/emergência, devidamente reconhecida pelo GMP; Crianças e jovens sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco de Vendas Novas (CPCJ) e respetivos agregados familiares; Crianças do primeiro ciclo do ensino básico sinalizados/encaminhados pelo Agrupamento de Escolas de 

Vendas Novas e respetivos agregados familiares; Indivíduos que evidenciem necessidade de apoio psicológico e fracos recursos socias, sinalizados/encaminhados pelo Serviço 

de Desenvolvimento Social do Município; Funcionários da Câmara Municipal de Vendas Novas e seu agregado familiar. 
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3.3 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) e reforçar e qualificar as respostas e projetos dinamizados pelas instituições. 

 

Descrição do Projeto: 

O projeto, embora já tenha sido iniciado em 2016, carece de consolidação em 2017, 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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3.4 Programa de Emergência Social  

                 

 

Objetivo Geral: Apoio a grupos sociais vulneráveis 

Objetivos Específicos: Amenizar as situações de pobreza e 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 Número75/2013 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 continuar a desenvolver este projeto durante o ano de 2017 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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3.5 Programa de Comparticipação de Medicamentos a Idosos Carenciados  

 

 

Objetivo Geral: Apoio a grupos sociais vulneráveis. 

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 continuará, durante o ano de 2017, a desenvolver o 

Programa, abrindo procedimento concursal para a apoio aos 120 idosos mais carenciados (com a parceria das Juntas de Freguesia do Concelho).  
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3.6 Projeto Aprender a Ser e projeto + Tecnologia na Escola 

 

Objetivo Geral: Valorização da infância e juventude 

Objetivos Específicos: 

- Promover a motivação e concentração dos alunos desde o 1º ciclo do ensino básico; 

- Aproximar o encarregado de educação da vida escolar do seu educando; 

- Melhorar as aprendizagens dos alunos com NEE; 

- Reduzir o número de alunos em risco de abandono escolar; 

- Melhorar as competências parentais.  

 

Descrição do Projeto 

Projeto a executar nos próximos 3 anos letivos mediante aprovação de candidatura à Prioridade de Intervenção 10.1 do Programa Alentejo 2020/CIMAC com recurso a 

comparticipação do FSE e do Município de Vendas Novas. 
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3.7 Projeto Nascer Cá 

 

Objetivo Geral: Valorização da infância e juventude 

Objetivos Específicos:  

 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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3.8 Adesão ao Programa Cidades Amigas das Crianças 

 

 

Objetivo Geral: Valorização da infância e juventude 

Objetivos Específicos: Melhorar a qualidade de vida das crianças no momento presente, 

reconhecendo e realizando os seus direitos e, desta forma, contribuir para o progresso das 

comunidades, tanto na actualidade como no futuro. 

 

Descrição do Projeto 

Compete aos Municípios refletir, decidir e implementar políticas que garantam o exercício das competências municipais com vista à resolução dos principais problemas do 

Concelho. 

Assm, a adesão ao Programa Cidades Amigas das Crianças permite trazer à reflexão os princípios da Convenção sobre os Direitos das Crianças e encontrar formas para os 

materializar. A abertura para ouvir as crianças, fazendo com que participassem na definição de uma estratégia foi a base de construção do Plano de Ação Local que acompanha  

a adesão ao programa. 
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3.9 Programa Freguesia em Movimento 

 

 

Objetivo Geral: Promoção do Envelhecimento Ativo 

Objetivos Específicos:  

 Desenvolvimento de sessões de aconselhamento e monitorização de parâmetros de saúde 

 Combater situações de isolamento social, promover um estilo de vida mais ativo e 

criar mecanismo de sinalização de situações de risco. 

 

 

Descrição do Projeto 

Da responsabilidade da Junta de Freguesia de Vendas Novas, em parceria com a Associação de Moradores dos Campos da Rainha, foi criado mais um Pólo do Programa 

Freguesia em Movimento que se materializa através da realização de sessões de atividade física e de educação para a Saúde, destinadas à população dos Campos da Rainha, 

sobretudo população mais idosa. 
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3.10 Programa de Ocupação Temporária para Jovens  

 

 

 

 

Objetivo Geral: Promoção da entreajuda e incentivo do exercício da solidariedade e ao 

espírito comunitário  

Objetivos Específicos: Desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos livres dos 

jovens em atividades de interesse municipal; Promoção do contacto com a vida 

profissional  

 

Descrição do Projeto 

Criação de um Programa de Ocupação Temporária para Jovens com a duração de um a nove meses em atividades de interesse municipal. Os beneficiários terão direito a uma 

bolsa mensal e seguro de acidentes pessoais, suportado pelo Município. 

Os jovens serão integrados em equipas de trabalho com a supervisão de um tutor que acompanhará o desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

 

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_ptjFqbPTAhVE7BQKHYSqAx0QjRwIBw&url=http://renas.org.br/2016/11/17/jovens-sao-alvo-de-publicacoes-da-sbb/&psig=AFQjCNHYuhiRTFWCxo71KzIRxG5HJLjvKw&ust=1492787515811284


 Conselho Local de Ação Social de Vendas Novas  

Página 16 de 20 
 

4. Quadro síntese dos projetos que integram o Plano de Ação 2017 
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Projeto Objetivo Geral Objetivos Específicos 
Entidade 

Responsável 
Outros Parceiros 

Envolvidos 
Destinatários Calendarização Recursos Indicador Meta 

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 – “Porta 

do Alentejo” 
ADL 

 Associação 
Humanitária 
Bombeiros 
Voluntários 

 Unidade de 
Cuidados 

Continuados 

 GNR 

 Junta de 
Freguesia de 

Vendas Novas 

 Santa Casa da 
Misericórdia 

Idosos residentes no lugar 
de Piçarras e da Marconi 

Janeiro-
dezembro 

 Recursos 
humanos das 

entidades 
participantes 

 Recursos 
logísticos 

cedidos pelo 
Município 

Número de 
idosos 

participantes 

Participação média 
de 12 idosos por 
semana (no total 
dos dois lugares) 

Freguesia em 
Movimento 

(alargamento do 
projeto) 

 Desenvolvimento 
de sessões de 

aconselhamento e 
monitorização de 

parâmetros de 
saúde 

 Combater 
situações de 

isolamento social, 
promover um 

estilo de vida mais 
ativo e criar 

mecanismo de 
sinalização de 

situações de risco. 

Junta de 
Freguesia de 

Vendas Novas 

Associação de 
Moradores dos 

Campos da 
Rainha 

População dos Campos da 
Rainha 

Março-dezembro 
Recursos da JFVN e 
da Ass. Moradores 
dos C. da Rainha 

Número de 
idosos 

participantes 

Participação média 
de 10 idosos por 

semana 

Banco Local de 
Voluntariado 

(BLV) 
 
 

 
Promoção da 
entreajuda e 
incentivo do 
exercício da 

solidariedade e 
ao espírito 

comunitário 

 Incentivar o 
exercício da 

solidariedade na 
comunidade 

 Estimular a 
aproximação das 
instituições locais 
com o Município 

(enquanto 
entidade 

 
 
 

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 

 3 Entidades a 
integrar 

voluntários 
através do BLV 

 5 Voluntários 
integrados 
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enquadradora do 
BLV) 

 Reforçar e 
qualificar as 
respostas e 

projetos 
dinamizados pelas 

instituições 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Ocupação 

Temporária para 
Jovens 

 Desenvolvimento 
de atividades de 

ocupação dos 
tempos livres dos 

jovens em 
atividades de 

interesse 
municipal; 

 Promoção do 
contacto com a 
vida profissional 

Município de 
Vendas Novas 

_____________ Jovens do Concelho Julho-dezembro 
Recursos do 
Município de 
Vendas Novas 

Nº de jovens 
integrados 

Integração de 15 
jovens 

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 

Número de 
famílias apoiadas 

75 Famílias 
apoiadas 

Comparticipação 
de Medicamentos 

a idosos 
carenciados 

Apoiar os idosos 
mais 

carenciados na 
aquisição de 

medicamentos 
nas farmácias do 

Município de 
Vendas Novas 

 Junta de 
Freguesia de 

Vendas Novas 

 Junta de 
Freguesia de 

Landeira 

Idosos carenciados do 
concelho 

Janeiro-
dezembro 

Recursos 
financeiros 

próprios das 
autarquias 

Número de 
idosos apoiados 

120 Idosos 
apoiados 
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concelho  Farmácias 
locais 

Gabinete 
Municipal de 

Psicologia 

 Intervenção 
Psicológica na 

crise, emergência 
ou catástrofes; 

 Promoção do 
ajustamento 

psicológico da 
individual e 

familiar; 

 Colaboração com a 
comunidade 
educativa; 

 Encaminhamento 
para respostas 

adequadas; 

 Colaboração no 
Banco Local de 
Voluntariado e 

noutros projetos 
municipais. 

Município de 
Vendas Novas 

_____________ 

 Vítimas de catástrofe ou 
em situação de 

crise/emergência, 

 Crianças e jovens 
sinalizados pela CPCJ e 
respetivos agregados 

familiares; 

 Alunos sinalizados pelo 
AEVN e respetivos 

agregados familiares; 

 Indivíduos com 
necessidade de apoio 

psicológico, 
sinalizados/encaminhados 

pelo Serviço de 
Desenvolvimento Social 

do Município; 

 Funcionários do 
Município e seus 

agregados familiares. 

Abril-Dezembro 
Recursos humanos 

e materiais do 
Município 

Número de 
pessoas 

acompanhadas 
no GMP 

Acompanhamento 
de 15 pessoas 

Aprender a Ser 
e 

+ Tecnologia na 
Escola 

Valorização da 
infância e 
juventude 

 
 

 Prevenção do 
abandono escolar 

precoce e 
promoção do 

sucesso escolar 

 Promover a 
motivação e 

concentração dos 
alunos desde o 1º 

ciclo do ensino 
básico 

 Aproximar o 
encarregado de 

educação da vida 
escolar do seu 

educando 

 Melhorar as 
aprendizagens dos 

alunos com NEE 

 Reduzir o número 
de alunos em risco 

de abandono 

Município de 
Vendas Novas 

Agrupamento de 
Escolas 

 Alunos do AEVN, com 
intervenção prioritária 
nos alunos com NEE e 

com risco de abandono 
escolar; 

 Comunidade educativa 

Setembro-
dezembro 

Candidatura do 
Municipio de 

Vendas Novas ao 
programa 

ALENTEJO 2020 PI 
10.1 

 
 
 

Percentagem de 
alunos 

participantes 

50% de alunos do 
AE envolvidos 

 



 Conselho Local de Ação Social de Vendas Novas  

Página 20 de 20 
 

 

escolar 

 Melhorar as 
competências 

parentais 

Nascer Cá 

 Valorizar a 
parentalidade 

 Consciencializar 
para a proteção 

ambiental 
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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 2017 

Janeiro-
dezembro 

Apoios: 

 Empresa 
Verde 

Azeitona 

 Continente 
Bom Dia 

Vendas Novas 

 Farmácias do 
concelho 

 Laboratórios 
farmacêuticos 

Percentagem de 
bebés 

beneficiários do 
projeto 

Contemplar 100% 
dos bebés de 
Vendas Novas 

inscritos no 
projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidades Amigas 
das Crianças 

 Melhorar a 
qualidade de 

vida das 
crianças, 

reconhecendo e 
realizando os 
seus direitos, 

 Contribuir para 
o progresso das 
comunidades, 

tanto na 
atualidade como 

no futuro 

Município de 
Vendas Novas 

__________ Crianças do Concelho Março-dezembro 
Recursos da 
comunidade 

Taxa de execução 
do Plano de Ação 

Local 

Execução de 10% 
das ações do Plano 

de Ação Local 


