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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. 

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 2019. 
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Atividade/Projeto Objetivo Geral Objetivo(s) Específico(s) 

Entidade 

Responsáve

l 

Outros 

Parceiros 
Destinatários 

Calendariza

ção 
Recursos Indicador Meta 

OSCAR – Oficina Solidária em 

Casa – Apoio nas Reparações 

Promover a qualidade de vida 

e autonomia das pessoas que 

se encontrem em situação de 

fragilidade económica ou 

social, através da melhoria das 

suas condições habitacionais 

Prestação de serviços, forma gratuita, e 

compreendem pequenos trabalhos de 

reparação e bricolage nas áreas da 

carpintaria, serralharia, eletricidade e 

construção civil 

Município 

de Vendas 

Novas 

Divulgação 

CLAS 

Famílias de 

baixos 

rendimentos 

nos termos do 

regulamento do 

Programa 

Jan - dez 
Orçamento 

municipal 

Nº famílias 

apoiadas 

2 famílias 

apoiadas 

Elaboração da Estratégia Local 

de Habitação 

Durante o ano de 2019, fazer o 

pedido de apoio financeiro ao 

IHRU para elaboração da ELH e 

adjudicar trabalho 

_____________ 

Município 

de Vendas 

Novas 

CLAS 

População em 

situação de 

carência 

habitacional 

Set-dez IHRU 

Instrução do 

pedido de 

apoio 

financeiro  

Instrução do 

pedido de 

apoio 

financeiro 

Mais Sucesso Escolar 

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 escolar; 

- Melhorar as competências parentais. 

Município 

de Vendas 

Novas 

- Agrupamento 

de Escolas 

 

Alunos do 1º 

Ciclo do 

Agrupamento 

de Escolas de 

VN 

Jan - dez 
350M€ 

financiados 

Nº de alunos 

envolvidos 

350 alunos do 

1º Ciclo 

Academia Sénior 

Promoção da Academia Sénior 

com vista ao cumprimento dos 

objetivos específicos 

a) Promoção da melhoria da qualidade 

de vida dos seniores; 

b) Realização de atividades sociais, 

culturais, de ensino, de formação, de 

desenvolvimento social e pessoal, de 

solidariedade social, de convívio e de 

lazer, preferencialmente para maiores 

de 50 anos. 

c) Participação cívica e a auto-

organização dos seniores; 

Município 

de Vendas 

Novas 

- Parcerias 

pontuais 

- Parceiros do 

CLAS (CS, 

AEVN, CJS) 

Idosos do 

concelho 

(mais de 50 

anos) 

Jan - dez 

- Orçamento 

Municipal 

- RH Município 

- Voluntariado 

- Espaços 

Municipais 

- Nº de 

Alunos  

- Nº de 

Professores 

voluntários 

- 200 Alunos  

- 20 

Professores 

voluntários 
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d) Educação para a cidadania, para a 

saúde, para a tolerância, para o 

voluntariado e para a formação ao 

longo da vida; 

e) Colaboração na investigação 

académica e científica na área da 

gerontologia e da andragogia. 

f) Divulgação dos serviços, deveres e 

direitos dos seniores; 

g) Fomento do voluntariado, na e para a 

comunidade. 

- Grupo de 

professores 

voluntários 

- RUTIS 

 

- Mensalidades 

dos alunos 

“Saúde Oral para Todos” 

Implementação de Consultas 

de Saúde Oral no Centro de 

Saúde de Vendas Novas 

Proporcionar o acesso mais fácil e 

rápido a consultas de saúde oral no 

Serviço Nacional de Saúde aos 

residentes de Vendas Novas 

ARS 

Alentejo 

Município de 

Vendas Novas 

Utentes do 

Centro de 

Saúde de 

Vendas Novas 

S.i. 

- Recursos ARSA 

- Orçamento 

Municipal 

S.i. S.i. 

GIRA (Grupo de Intervenção 

Regional do Álcool) 

Criação e dinamização de uma 

plataforma regional 

representativa de todos os 

setores da sociedade civil que 

assegure a partilha, discussão e 

reflexão-ação, sobre o 

consumo abusivo e problemas 

ligados ao álcool no Alentejo 

Central. 

Desenvolvimento de ações de 

sensibilização para o consumo abusivo 

do álcool em Vendas Novas (Ação no 

festival MAL, Teambuilding intervenção 

em meio laboral – Município, 

articulação com intervenção do PA 

CLDS-4G) 

CRI Évora CLAS 

- Jovens 

- Trabalhadores 

do Município 

- Idosos do 

concelho 

Agosto- dez 

- Técnicos CRI 

- Recursos do 

Município 

- Nº jovens 

abordados no 

MAL 

- Nº de 

trabalhadores 

do Município 

envolvidos na 

ação de 

Teambuilding 

- Nº de Idosos 

abrangidos 

nas ações do 

CLDS-4G 

sobre 

consumo 

abusivo de 

álcool 

 

- 15 Jovens 

abordados no 

MAL 

- 100 

Trabalhadores 

do Município 

envolvidos na 

ação de 

Teambuilding 

- 25 Idosos 

abrangidos nas 

ações do CLDS-

4G sobre 

consumo 

abusivo de 

álcool 



 Conselho Local de Ação Social de Vendas Novas  

Página 6 de 14 
 

Projeto CLDS-4G 

Sensibilizar para a importância 

do envelhecimento ativo e da 

solidariedade entre gerações e 

promover a mudança de 

atitudes em relação ao 

envelhecimento e às pessoas 

idosas 

a) Incentivar o desenvolvimento de 

iniciativas para a promoção da 

autonomia das pessoas idosas;  

b) Apoiar o desenvolvimento de 

iniciativas e práticas que visem a 

promoção do bem-estar e segurança 

das pessoas idosas; 

c) Promover iniciativas e práticas para a 

redução do risco de acidentes na 

pessoa idosa; 

d) Promover iniciativas de combate à 

solidão isolamento  

e) Promover o voluntariado para 

trabalho com pessoas idosas 

SCMVN 

CLAS 

 

Idosos do 

concelho 

(mais de 65 

anos) 

maio-dez 
Financiamento 

POISE 

Nº de idosos 

participantes 

1000 Idosos a 

participar nas 

diversas 

atividades 
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1. OSCAR – Oficina Solidária em Casa – Apoio nas Reparações  

 

Objetivo Geral 

 Promover a qualidade de vida e autonomia das pessoas que se encontrem em situação de fragilidade económica ou social, através da melhoria das suas condições 

habitacionais  

           Objetivos Específicos 

 Prestação de serviços, forma gratuita, e compreendem pequenos trabalhos de reparação e bricolage nas áreas da carpintaria, serralharia, eletricidade e construção civil  

 

 

 Descrição do Projeto 

1. O programa OSCAR tem como destinatários os cidadãos residentes e recenseados no concelho de Vendas Novas, quer sejam arrendatários, quer proprietários, cujo rendimento 

mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior a 75% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), fixado para o ano civil a que se reporta o pedido e que se 

enquadrem, pelo menos, numa das seguintes situações: 

a) Idade igual ou superior a 65 anos; 

b) Portadores de doença crónica, devidamente comprovada; 

c) Portadores de incapacidade, devidamente comprovada, com grau de incapacidade igual ou superior a 75%; 

d) Desempregados com idade inferior a 65 anos, sem capacidade para executar as intervenções pelo próprio meio, mediante parecer do Serviço de Desenvolvimento Social. 

2. Os serviços contemplados pelo programa OSCAR podem ser solicitados no Serviço de Desenvolvimento Social, pelo interessado ou por terceiros em sua representação. 
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2. Estratégia Local de Habitação 

 

Objetivo Geral 

 Durante o ano de 2019 fazer o pedido de apoio financeiro ao IHRU para elaboração da ELH e adjudicar trabalho 

 

 

Descrição do Projeto 

A ELH é um instrumento que define a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação e deve ter por base um diagnóstico das carências existentes 

relativamente ao acesso à habitação, dos recursos e das dinâmicas de transformação das áreas a que se referem, de forma a definir as metas e os objetivos a 

atingir no período da sua vigência, especificar as soluções habitacionais a desenvolver e a sua priorização. Deve ainda articular os objetivos e as ações a desenvolver 

em matéria de política de habitação com as outras políticas setoriais, nomeadamente, as políticas urbanas, sociais, de emprego, educação, saúde, transportes, 

entre outras. 

Assim, pretende-se, até final de 2019, solicitar ao IHRU o pedido de financiamento e adjudicar o trabalho a uma consultora que preste apoio à elaboração da ELH   
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3. Mais Sucesso Escolar  

 

Objetivo Geral 

 Prevenção do abandono escolar precoce e promoção do sucesso escolar  

 

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 

Resultante de uma candidatura submetida em abril de 2017 e com um valor aprovado de 350 mil euros, o Mais Sucesso Escolar é um projeto com uma duração 

de 36M (3 anos letivos). 

Atividade 1: Equipa multidisciplinar (intervenção psicossocial e educativa) 

Atividade 2: Plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha;  

Atividade 3: Observatório Municipal da Educação 
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4. Academia Sénior  

 

Objetivo Geral 

 Promoção da Academia Sénior com vista ao cumprimento dos objetivos específicos  

 

Objetivo Específico 

 Promoção da melhoria da qualidade de vida dos seniores; 

 Realização de atividades sociais, culturais, de ensino, de formação, de desenvolvimento social e pessoal, de solidariedade social, de convívio e de lazer, 

preferencialmente para maiores de 50 anos. 

 Participação cívica e a auto-organização dos seniores; 

 Educação para a cidadania, para a saúde, para a tolerância, para o voluntariado e para a formação ao longo da vida; 

 Colaboração na investigação académica e científica na área da gerontologia e da andragogia. 

 Divulgação dos serviços, deveres e direitos dos seniores; 

 Fomento do voluntariado, na e para a comunidade. 

 

 

Descrição do Projeto 

A Academia Sénior de Vendas Novas, apesar da sua maturidade, transitou recentemente para a responsabilidade do Município, constituindo-se um projeto que 

responde aos objetivos acima referidos mas também como grupo focal em muitos contextos onde capacitação dos pares na terceira idade é fundamental. 
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5. “Saúde Oral para Todos” 

  

Objetivo Geral 

 Proporcionar o acesso mais fácil e rápido a consultas de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde aos residentes de Vendas Novas 

 

Objetivo Específico 

 Implementação de Consultas de Saúde Oral no Centro de Saúde de Vendas Novas  

 

 

Descrição do Projeto 

Atividade que resulta de protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Alentejo e o Município de Vendas Novas. 
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6. GIRA (Grupo de Intervenção Regional do Álcool) 

  

 Objetivo Geral 

 Criação e dinamização de uma plataforma regional representativa de todos os setores da sociedade civil que assegure a partilha, discussão e reflexão-

ação, sobre o consumo abusivo e problemas ligados ao álcool no Alentejo Central.  

 

Objetivo Específico 

 Desenvolvimento de ações de sensibilização para o consumo abusivo do álcool em Vendas Novas (Ação no festival MAL, Teambuilding intervenção em 

meio laboral – Município, articulação com intervenção do PA CLDS-4G) 

 

 

Descrição do Projeto 

Apesar da sua intervenção regional, ao nível concelhio, tem sido desenhada, entre o CRI e os diversos parceiros locais, uma intervenção com distintos públicos, 

na área da prevenção do consumo abusivo de álcool.  
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7. Projeto CLDS-4G 

  

Objetivo Geral 

 Sensibilizar para a importância do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações e promover a mudança de atitudes em relação ao 

envelhecimento e às pessoas idosas  

 

Objetivo Específico 

 Incentivar o desenvolvimento de iniciativas para a promoção da autonomia das pessoas idosas;  

 Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e práticas que visem a promoção do bem-estar e segurança das pessoas idosas; 

  Promover iniciativas e práticas para a redução do risco de acidentes na pessoa idosa;  

 Promover iniciativas de combate à solidão isolamento  

 Promover o voluntariado para trabalho com pessoas idosas 

 

 

Descrição do Projeto 

O objetivo primário da intervenção assenta na proposta de contributo para o envelhecimento ativo dos idosos, desenvolvendo harmoniosamente todas suas 

dimensões, e procurando em todo o momento que estes sejam autónomos, participativos e ativos. 

O projeto pretende incidir sobre a população idosa do concelho de Vendas Novas, tendo como principais destinatários utentes de centros de dia/convívio, de 

lares de idosos, alunos da Academia Sénior, participantes nos projetos de envelhecimento ativo já existentes, e idosos da comunidade em geral. 


