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INTRODUÇÃO
Neste ano tão atípico em que o país e o mundo foram assolados por uma pandemia que tem obrigado a sucessivas readaptações nos mais variados setores
da sociedade, também ao nível do programa Rede Social foi necessário repensar a forma de atuação, nunca esquecendo que as pessoas são o centro da
nossa ação e que hoje, mais ainda do que no passado, precisam de uma estrutura de parceria ativa e coesa, que minimize os efeitos das problemáticas
identificadas no Diagnóstico Social, bem como as advenientes desta situação pandémica.
O presente documento propõe assim um conjunto de ações para cada um dos quatro eixos de intervenção priorizados pelo CLAS, particularmente pensado
para estes tempos em que os contactos sociais deverão ser minimizados e feitos com todas as medidas de segurança, de modo a salvaguardar a saúde e
bem-estar das pessoas, mas sem nunca esquecer que é necessário continuar a trabalhar, reinventado novas formas de ação.
Nesse sentido, as ações aqui definidas serão sempre adaptadas às exigências atuais privilegiando-se, sempre que possível, a realização de atividades não
presenciais e articulando-se com a rede de parceiros no sentido de que estejam salvaguardadas todas as medidas de segurança na sua concretização.
Ainda que esta fase não seja indicada para os contactos sociais, é-o contudo para o planeamento de projetos e para o preparar de trilhos futuros de um
caminho que se faz caminhando.
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EIXO I
EXPANDIR E REFORÇAR REDES DE APOIO FORMAIS E INFORMAIS ÀS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL
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Plano de Desenvolvimento Social 2019-2022
Sub-temática: Saúde Mental
Eixo de Desenvolvimento: Expandir e reforçar redes de apoio formais e informais às pessoas com problemas de saúde mental.
Meta/Finalidade: Até junho de 2022 promove-se a qualidade de vida das pessoas com problemas de saúde mental, otimizando a qualidade das
respostas.
Objetivo Geral: Definir e conciliar estratégias promotoras do envolvimento dos diferentes agentes locais na melhoria da qualidade de vida das
pessoas com problemas de saúde mental e efetuar um trabalho de prevenção.
Objetivos Estratégicos
Até junho de 2022, desenvolvemse projetos promotores da inclusão
social das pessoas com doença
mental.

Estratégias
- Levantamento dos indivíduos com
problemas de saúde mental;
- Referenciação dos indivíduos com
apoio (formal ou informal);
- Levantamento dos cuidadores
informais;
- Definição de projetos ajustados às
necessidades detetadas.

Até junho de 2022, dotam-se os
colaboradores das IPSS concelhias
de competências na área do cuidar
da pessoa com doença mental.

- Realização de ações de formação
diversificadas na área da saúde
mental.

Objetivos Específicos
Até junho de 2022, efetua-se um
diagnóstico concelhio na área da
saúde mental e implementam-se
projetos para as necessidades
identificadas.
Até junho de 2022 promove-se a
inclusão social das pessoas com
problemas de saúde mental e a sua
qualidade de vida.
Até junho de 2022, 40% dos
colaboradores das IPSS recebem
formação na área do cuidar da
pessoa com doença mental.
Até junho de 2022, as IPSS
concelhias implementam novas
metodologias de trabalho no cuidar
da pessoa com doença mental.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Parcerias Estratégicas
Unidade de Cuidados na Comunidade
IPSS concelhias
Câmara Municipal
Segurança Social
Juntas de Freguesia
Associações locais

IPSS
IEFP
Câmara Municipal
Unidade de Cuidados na Comunidade
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Objetivos Estratégicos
Até junho de 2022, discutem-se
novas formas de trabalho na área
da saúde mental.

Até junho de 2022, promove-se a
prática do exercício físico entre a
população adulta do concelho e
incentiva-se à criação de melhores
respostas.

Estratégias
Realização de seminários,
workshops e fóruns de reflexão na
área da saúde mental.
Constituição de uma rede de
parceiros locais na área do apoio à
pessoa com problemas de saúde
mental.
Divulgação de maior proximidade
dos projetos existentes;
Criação de novos projetos
desportivos.
Manutenção dos
circuitos/equipamentos desportivos
existentes.

Objetivos Específicos
Até junho de 2022 reúne-se um
conjunto de boas práticas na área
da saúde mental;
Até junho de 2022, promove-se uma
cultura de trabalho em parceria na
área da saúde mental.
Até junho de 2022, promove-se a
qualidade de vida das pessoas com
problemas de saúde mental através
da prática de exercício físico;
Até junho de 2022, criam-se
melhores condições para a prática
de exercício físico;
Até junho de 2022, estabelecem-se
parcerias que permitam à população
aceder mais facilmente aos projetos
desportivos existentes.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Parcerias Estratégicas
IPSS
Câmara Municipal
Unidade de Cuidados na Comunidade
Segurança Social

Câmara Municipal
Juntas de Freguesias
Associações Locais
ADD
Agrupamento de Escuteiros
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PLANO DE AÇÃO: 2021
Eixo I: Expandir e reforçar redes de apoio formais e informais às pessoas com problemas de saúde mental.
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

• Diagnóstico
concelhio da saúde
mental.

• Levantamento dos
indivíduos com
problemas de saúde
mental;
• Referenciação dos
indivíduos com apoio
(formal e informal);
• Levantamento dos
cuidadores informais;
• Avaliação do stress
de sobrecarga dos
cuidadores informais.
• Realização de
ação(es) de
formação.

UCC

• Formação nas
IPSS.

Cronograma

Janeiro a dezembro de 2021

Câmara Municipal
IPSS
IEFP
Janeiro a dezembro de 2021

• Sensibilização e
informação sobre
problemáticas
associadas à pessoa
com doença
mental.

• Realização de
seminário/webinário;
• Comemoração do
Dia Mundial da Saúde
Mental.

Câmara Municipal
UCC
Freguesias

Outubro de 2021

Resultados

Indicadores

• Retrato da saúde
mental no concelho
de Penalva do
Castelo;
• Produção de
informação que
sustente a elaboração
de projetos ajustados
às necessidades da
população.

• N.º de indivíduos
com doença mental
referenciados;
• N.º de indivíduos
sem cuidador
formal ou informal
referenciados;
• N.º de cuidadores
formais e informais.

• Profissionais da
UCC
• Veículo para
deslocações;
• Material
informático.

Pessoas com doença
mental e
cuidadores.

• Dotar os
profissionais das IPSS
de competências que
lhes permitam
responder às
necessidades
específicas das
pessoas com doença
mental.
• Sensibilização para a
problemática da
saúde mental;
• Disseminação de
boas práticas na área
da saúde mental;
• Recolha de
informação que
permita sustentar a
implementação de
projetos inovadores.

• N.º de ações
realizadas;
• N.º de
profissionais
abrangidos;
• Avaliação feita
pelos formandos.

• Formador/a
• Sala para
formação;
• Material
informático.

Profissionais das
IPSS.

• N.º de
participantes;
• N.º de
representantes de
instituições
concelhias
presentes;
• Grau de satisfação
dos participantes na
iniciativa.

• Sala;
• Material
informático;
• Consumíveis.

Técnicos com
intervenção na área
social;
Instituições/
associações
concelhias;
Comunidade em
geral.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo
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Eixo I: Expandir e reforçar redes de apoio formais e informais às pessoas com problemas de saúde mental. (cont.)
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

Resultados

• Diagnóstico dos
equipamentos
desportivos
concelhios/circuitos
de manutenção.

• Levantamento das
infraestruturas
desportivas
concelhias/
necessidades de
equipamentos a
intervencionar.

Câmara Municipal
Juntas de Freguesia

Janeiro a dezembro de 2021

• Intervenção dos
equipamentos a
necessitar de
intervenção;
• Aumentar a oferta
de equipamentos
desportivos à
população;
• Promover o
aumento da prática
desportiva.

• Incrementação da
prática desportiva.

• Implementação de
projetos desportivos
nas freguesias.

Câmara Municipal
Juntas de Freguesia
Associações Locais

Janeiro a dezembro de 2021

• Promoção da
saúde mental e
prevenção de
comportamentos
suicidários na
comunidade
educativa.

• Projeto “+ Contigo”

UCC
Agrupamento de
Escolas

Janeiro a dezembro de 2021

• Criação de maior
oferta desportiva;
• Aumento da prática
desportiva;
• Melhoria da saúde
mental dos cidadãos;
• Prevenção de
problemas de saúde
mental através do
aumento da prática
desportiva.
• Promoção da saúde
mental e bem-estar
dos jovens;
• Prevenção de
comportamentos da
esfera suicidária.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo

• N.º de
equipamentos
existentes por
freguesia;
• N.º de
equipamentos
existentes por
freguesia a
necessitar de
intervenção;
• N.º de
equipamentos
intervencionados.
• N.º de projetos
criados;
• N.º de freguesias
abrangidas;
• N.º de parcerias
estabelecidas.

• Técnicos de
desporto;
• Autarcas;
• Veículo para
deslocações;
• Consumíveis;
• Material
informático.

Comunidade em
geral

• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Comunidade em
geral

• N.º de alunos
abrangidos;
• N.º de sessões
realizadas;
• Grau de satisfação
dos alunos.

• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Jovens do 3º ciclo e
do Secundário
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Eixo I: Expandir e reforçar redes de apoio formais e informais às pessoas com problemas de saúde mental. (cont.)
Ações

Atividades

• Gestão das
emoções primárias.

• Projeto
“Ger@ções”.

• Capacitação das
respostas sociais

• Candidaturas a
programas nacionais
e comunitários.

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

Resultados

CRI
UCC
Agrupamento de
Escolas

Janeiro a dezembro de 2021

IPSS

Janeiro a dezembro de 2021

• Promoção da saúde
mental das crianças
através da criação de
mecanismos
autorreguladores de
gestão das emoções
primárias (ex. lidar
com a morte, raiva,
alegria, tristeza,
perda, entre outras
emoções).
• Desenvolvimento de
competências socio
emocionais.
• Criação de novas
respostas sociais;
• Melhoria das
condições físicas das
respostas sociais;
• Melhoria da
prestação dos
cuidados prestados.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo

• N.º de alunos
envolvidos;
• N.º de sessões
realizadas;
• Grau de
satisfação.

• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Alunos do Ensino
Pré-Escolar

• Tipologia das
respostas sociais
criadas;
• Obras de melhoria
realizadas.

Fundos nacionais e
comunitários.

Clientes das IPSS

9

Plano de Ação
2021

EIXO II
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE PERMITAM AOS JOVENS TER UMA CIDADANIA ATIVA E
RESPONSÁVEL

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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Plano de Desenvolvimento Social 2019-2022
Sub-temática: Juventude
Eixo de Desenvolvimento: Desenvolvimento de competências que permitam aos jovens ter uma cidadania ativa e responsável.
Meta/Finalidade: Até junho de 2022 criam-se projetos promotores do desenvolvimento de competências e responsabilidade por parte dos
jovens.
Objetivo Geral: Definir e conciliar estratégias promotoras do desenvolvimento das competências dos jovens, reforçando as suas capacidades
empreendedoras e a sua inserção no mercado de trabalho.
Objetivos Estratégicos

Estratégias

Objetivos Específicos

Parcerias Estratégicas

Até junho de 2022 efetua-se um
diagnóstico de necessidades e
interesses junto da população
jovem do concelho.

Realização de fóruns de discussão.

Até junho de 2022 realizam-se
fóruns com os jovens que permitam
definir projetos ajustados aos seus
interesses.

Agrupamento de Escolas;
Câmara Municipal;
CPCJ;
Associações locais.

Até junho de 2022 desenvolvem-se
competências de responsabilidade,
espírito de iniciativa, cidadania
ativa e empreendedorismo junto
da população jovem.

Realização de workshops;
Criação de projetos de voluntariado;
Desenvolvimento de projetos de
Educação pela Arte;
Incentivo à participação em projetos
de empreendedorismo.

Até junho de 2022 implementam-se
projetos que permitam a aquisição
de competências necessárias aos
jovens ao exercício de uma
cidadania ativa e responsável;
Até junho de 2022 desenvolvem-se
canais facilitadores da integração
dos jovens no mercado de trabalho.

Agrupamento de Escolas;
Câmara Municipal;
CPCJ;
Associações locais;
GIP;
IEFP.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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Objetivos Estratégicos

Estratégias

Até junho de 2022 promovem-se
projetos de ocupação dos tempos
livres dos jovens e aposta-se numa
maior oferta cultural.

Criação de projetos em parceria
com as associações/instituições
locais;
Divulgação dos projetos existentes.

Até junho de 2022 inserem-se
jovens em projetos adequados às
suas necessidades e interesses.

Objetivos Específicos

Agrupamento de Escolas
Câmara Municipal
CPCJ
Associações locais
IPSS
IPDJ

Até junho de 2022 promovem-se
programas de educação parental.

Criação de programas de educação
parental.

Até junho de 2022 promove-se a
aquisição de competências
parentais e reforça-se a participação
dos pais na vida dos jovens.

Agrupamento de Escolas
Câmara Municipal
CPCJ
Associação de Pais

Até junho de 2022 promovem-se
sessões de educação para a saúde
e igualdade de género.

Realização de workshops na área da
educação para a saúde;
Realização de campanhas
promotoras da igualdade de género.

Até junho de 2022 promove-se a
aquisição de conhecimentos na área
da educação para a saúde,
prevenindo-se comportamentos de
risco.
Até junho de 2022, envolvem-se os
jovens em campanhas promotoras
da igualdade de género.

Agrupamento de Escolas
Câmara Municipal
CPCJ
CRI
Unidade de Cuidados na Comunidade

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Parcerias Estratégicas
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PLANO DE AÇÃO: 2021
Eixo II: Desenvolvimento de competências que permitam aos jovens ter uma cidadania ativa e responsável.
Ações

• Promoção da
educação para a
cidadania e
Igualdade de
Género.

• Ocupação dos
tempos livres dos
jovens.

• Promoção de
competências
sociais e humanas.

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

• Comemoração do
Dia Municipal para a
Igualdade;
• Comemoração do
Dia Internacional
pela Eliminação da
Violência contra as
Mulheres;
• Realização de ações
de prevenção de
qualquer forma de
violência e de
discriminação.
• Candidatura ao
Programa de
Ocupação de Tempos
Livres;
• Divulgação dos
projetos.

Câmara Municipal
Agrupamento de
Escolas
Associações Locais

• Realização de
projetos de
voluntariado.

Câmara Municipal
Banco Local de
Voluntariado
Associações locais
IPSS
Freguesias
Agrupamento de
Escolas

Cronograma

Resultados

• N.º de ações
realizadas;
• N.º de
participantes;

• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Comunidade escolar
Comunidade em
geral

Janeiro a dezembro de 2021

• Promoção da
educação para a
cidadania e igualdade
de género;
• Promoção do
estabelecimento de
relações humanas
construtivas;
• Combater os
estereótipos de
género.

• Promoção da
Ocupação dos
Tempos Livres dos
Jovens de forma
saudável;
• Desenvolvimento de
capacidades e
competências
pessoais;
• Aquisição de
conhecimentos.
• Aquisição de
competências sociais
e humanas;
• Ocupação dos
tempos livres de
forma saudável;
• Desenvolvimento da
responsabilidade e do
comprometimento.

• N.º de jovens
participantes;
• N.º de instituições
aderentes;
• Grau de satisfação
dos participantes.

• Humanos;
• Material de apoio
ao desenvolvimento
dos projetos.

Jovens entre os 12 e
os 17 anos

• N.º de projetos de
voluntariado
existentes;
• N.º de jovens
aderentes;
• Grau de satisfação
dos jovens
voluntários.

• Humanos;
• Material de apoio
ao desenvolvimento
dos projetos

Jovens entre os 12 e
os 25 anos

IPDJ
Câmara Municipal
Freguesias
IPSS
Associações Locais
Junho e setembro de 2021

Janeiro a dezembro de 2021

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo
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Eixo II: Desenvolvimento de competências que permitam aos jovens ter uma cidadania ativa e responsável. (cont.)
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

• Promoção de
iniciativas locais na
área da juventude.

• Realização de
fóruns de discussão
com jovens;
• Criação de projetos
juvenis.

Conselho Municipal
da Juventude
Agrupamento de
Escolas
IPDJ

Cronograma

Janeiro a dezembro de 2021

• Prevenção dos
comportamentos
aditivos e
dependências.

• Realização de ações
de sensibilização e
informação na área
dos comportamentos
aditivos e das
dependências.

CRI
UCC
Associação de Pais
Janeiro a dezembro de 2021

Resultados

• Envolvimento dos
jovens no
desenvolvimento de
projetos juvenis
locais;
• Promoção de uma
cidadania ativa e
responsável;
• Elaboração de
projetos juvenis
adequados aos
interesses detetados.
• Capacitação dos
pais/educadores na
área dos
comportamentos
aditivos e das
dependências;
• Reforço das
competências
parentais;
• Reforço da
participação dos pais
na vida dos filhos.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo

• N.º de fóruns
realizados;
• N.º de projetos
criados;
• N.º de jovens
participantes.

• Sala de reuniões;
• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Jovens

• N.º de sessões
realizadas;
• N.º de
participantes;
• Balanço da
atividade.

• Sala de reuniões;
• Humanos;
• Informáticos;
• Consumíveis.

Pais/Educadores
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EIXO III
PROMOVER A QUALIFICAÇÃO ESCOLAR, PROFISSIONAL, O EMPREENDEDORISMO E A EMPREGABILIDADE

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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Plano de Desenvolvimento Social 2019-2022
Sub-temática: Emprego/Formação Profissional
Eixo de Desenvolvimento: Promover a qualificação escolar, profissional, o empreendedorismo e a empregabilidade.
Meta/Finalidade: Até junho de 2022 aumentam-se as qualificações escolares/profissionais e promove-se o empreendedorismo e a
empregabilidade.
Objetivo Geral: Estabelecimento de parcerias promotoras das qualificações escolares/profissionais, do empreendedorismo e da
empregabilidade.
Objetivos Estratégicos
Até junho de 2022, estabelecese uma rede de apoio à
empregabilidade.

Estratégias
Criação de parcerias;
Articulação de respostas;
Melhoria da eficiência dos canais
de divulgação da oferta e procura
de emprego.

Até junho de 2022,
proporciona-se oferta escolar e
profissional que promovam uma
maior competitividade
individual das pessoas
desempregadas.

Divulgação de cursos/formações;
Promoção do
empreendedorismo;
Divulgação de técnicas de
procura ativa de emprego.

Objetivos Específicos
Até junho de 2022, estabelecemse parcerias facilitadoras da
procura e oferta de emprego;
Até junho de 2022, cria-se uma
plataforma online para consulta
de ofertas de emprego;
Até junho de 2022 realiza-se um
diagnóstico das necessidades de
emprego a nível concelhio.
Até junho de 2022, realizam-se
cursos de formação escolar e
profissional;
Até junho de 2022, realizam-se
sessões de apoio ao
empreendedorismo e de técnicas
de procura ativa de emprego.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Parcerias Estratégicas
GIP
Câmara Municipal
IEFP
IPSS
Agrupamento de Escolas

GIP
Câmara Municipal
IEFP
IPSS
Agrupamento de Escolas
ADD
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PLANO DE AÇÃO: 2021
Eixo III: Promover a qualificação escolar, profissional, o empreendedorismo e a empregabilidade.
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

• Melhoria da
eficácia dos canais
de divulgação da
oferta e da procura
de emprego e das
necessidades de
formação, bem
como das medidas
de apoio ao
emprego.

• Realização de
diagnóstico das
necessidades de
emprego e de
formação locais;
• Criação de
plataforma online
facilitadora da
consulta da procura e
da oferta de
emprego/formação e
das medidas de apoio
ao emprego (estágios
profissionais,
contratos emprego,
programa de apoio
ao
empreendedorismo e
à criação do próprio
emprego…);
• Realização de
formação adequada
às necessidades
identificadas.
• Realização de
cursos de técnicas de
procura ativa de
emprego;
• Realização de
sessões de apoio ao
empreendedorismo;
• Realização de
formações.

GIP
IEFP
Câmara Municipal

Janeiro a dezembro de 2021

• Reforço das
parcerias locais na
área do emprego;
• Facilitação da
consulta das
necessidades de
emprego locais e de
medidas de apoio ao
emprego;
• Aumento das
competências
profissionais;
• Diminuição do
número de
desempregados;
• Incremento das
competências
empreendedoras.

• N.º de empresas
aderentes à
parceria;
• N.º de formações
realizadas;
• N.º de ofertas/n.º
de colocações;
• N.º de acessos à
plataforma online.

Humanos;
Veículo para
deslocações;
Informáticos;
Consumíveis.

Desempregados

GIP
IEPP
Câmara Municipal

Janeiro a dezembro de 2021

• Reforço das
competências
Individuais.

• N.º de sessões
realizadas;
• N.º de
participantes.

Técnicos do GIP e
IEFP
Consumíveis
Material
informático
Carro para
deslocações

Desempregados

• Promoção das
competências
individuais.

Resultados

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo
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Eixo III: Promover a qualificação escolar, profissional, o empreendedorismo e a empregabilidade. (cont.)
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

Resultados

• Capacitação dos
jovens para o seu
futuro profissional.

• Realização de ação
de sensibilização e
informação sobre
medidas ativas de
emprego e de
formação
profissional.

IEFP
Agrupamento de
Escolas

Junho de 2021

• Experienciar as
profissões

• Realização da ação
“Uma profissão por
um dia”

Agrupamento de
Escolas

Abril e maio de 2021

• Apoiar os jovens no
processo de transição
para a vida ativa.
• Facultar informação
relativa às medidas
ativas de emprego
para que os jovens
possam tomar as suas
decisões, de forma
esclarecida e
informada..
• Proporcionar aos
jovens o contacto
com diferentes
profissões;
• Apoiar os jovens na
decisão da área de
prosseguimento de
estudos;
• Proporcionar o
contacto com o
mercado de trabalho;
• Despertar o
interesse por alguma
profissão.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Indicadores

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo

• N.º de sessões
realizadas;
• N.º de jovens
abrangidos;
• N.º de jovens
inseridos em
medidas ativas de
emprego ou em
formação
profissional.

Técnicos do IEFP
Professores
Sala
Consumíveis
Material
informático
Carro para
deslocações

Alunos do 12.º ano
que não pretendem
o prosseguimento
de estudos.

• N.º de
experiências
proporcionadas;
• N.º de jovens
participantes.

Professores
Profissionais de
diversos ramos
Sala
Consumíveis
Material
informático

Alunos do 9º ano
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EIXO IV
EXPANDIR E REFORÇAR AS ESTRUTURAS DE APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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Plano de Desenvolvimento Social 2019-2022
Sub-temática: Solidão/Isolamento Idosos
Eixo de Desenvolvimento: Expandir e reforçar as estruturas de apoio às pessoas idosas.
Meta/Finalidade: Promover a inclusão social das pessoas idosas, otimizando a qualidade das respostas e a sua participação ativa.
Objetivo Geral: Definir e conciliar estratégias promotoras da inclusão social das pessoas idosas, combatendo a solidão e o isolamento.
Objetivos Estratégicos
Até junho de 2022, otimizam-se
e criam-se redes de apoio
formal e informal às pessoas
idosas.

Até junho de 2022, promovemse sessões de esclarecimento
junto da população idosa
promotoras de uma cidadania
ativa e informada.

Estratégias
Implementação de projetos de
voluntariado de proximidade;
Realização de ateliês e fóruns
participativos intergeracionais;
Promoção de uma maior oferta
cultural/turística;
Promoção de projetos de apoio
ao idoso.
Realização de sessões de
esclarecimento sobre assuntos
do interesse da população idosa
(apoios sociais, prevenção de
burlas, segurança, direitos e
deveres, divulgação de projetos
existentes, capacitação para a
denúncia de situações de
violência, entre outros).

Objetivos Específicos
Até junho de 2022, criam-se
projetos promotores da inclusão
social das pessoas idosas.

Parcerias Estratégicas
Câmara Municipal
IPSS
Unidade de Cuidados na Comunidade

Juntas de Freguesia
Associações Locais

Até junho de 2022, realizam-se
sessões de esclarecimento sobre
temáticas diversas direcionadas à
população idosa do concelho.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Câmara Municipal
IPSS
Unidade de Cuidados na Comunidade

Juntas de Freguesia
Associações Locais
Segurança Social
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PLANO DE AÇÃO: 2021
Eixo IV: Expandir e reforçar as estruturas de apoio às pessoas idosas.
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

Resultados

Indicadores

• Promover o
voluntariado de
proximidade.

• Divulgação dos
projetos;
• Captação de
voluntários;
• Implementação dos
projetos.

Banco Local de
Voluntariado
Câmara Municipal
IPSS
Freguesias

Janeiro a dezembro de 2021

• N.º de projetos de
voluntariado
implementados;
• N.º de voluntários;
• N.º de idosos
abrangidos;
• Grau de satisfação
dos idosos.

Humanos;
Consumíveis;
Material
informático;
Carro para
deslocações.

Idosos isolados
socialmente.

• Combater o
isolamento físico e
social da população
idosa.

• Identificação dos
idosos isolados física
e socialmente;
• Atualização
permanente da base
de dados;
• Definição do
calendário de visitas;
• Definição de
respostas/estabeleci
mento de parcerias
para as
problemáticas
detetadas.
• Projeto “Sénior
Ativo+” (Natação,
postura corporal,
hidroginástica e
ginástica).

UCC
Câmara Municipal
Freguesias
IPSS

Janeiro a dezembro de 2021

• Combate do
isolamento social dos
idosos;
• Reforço dos laços
sociais;
• Promoção do
sentimento de
integração
comunitária.
• Referenciação das
pessoas física e
socialmente isoladas;
• Combater o
isolamento social;
• Criação de respostas
para as problemáticas
identificadas;
• Fortalecer a rede de
contactos dos idosos
com a comunidade.

• N.º de idosos
referenciados;
• N.º de visitas
realizadas;
• Tipologia da rede
de parceiros
instituída;
• Grau de satisfação
dos idosos
acompanhados.

Humanos;
Consumíveis;
Material
informático;
Carro para
deslocações.

Idosos isolados
física e socialmente.

Câmara Municipal
IPSS
Freguesias

Janeiro a dezembro de 2021

• Combater o
sedentarismo;
• Promover estilos de
vida saudáveis;
• Promover o
convívio.

• N.º de idosos
abrangidos;
• N.º de sessões
realizadas;
• Grau de satisfação
os beneficiários.

Humanos;
Consumíveis;
Material
informático;
Carro para
deslocações.

Pessoas com 55 ou
mais anos.

• Promover a
atividade física.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo
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Eixo IV: Expandir e reforçar as estruturas de apoio às pessoas idosas. (cont.)
Ações

Atividades

Entidade
Responsável/
Parcerias

Cronograma

Resultados

Indicadores

• Estimular a
participação cívica
da população
sénior.

• Divulgação do guia
do Cartão Sénior
Municipal;
• Captação de novas
entidades aderentes;
• Divulgação dos
Cartão Sénior junto
da população-alvo.

Câmara Municipal
Freguesias
IPSS
Associações Locais

Janeiro a dezembro de 2021

• N.º de idosos
aderentes ao Cartão
Sénior;
• N.º de
estabelecimentos
aderentes ao Cartão
Sénior.

Humanos;
Consumíveis;
Material
informático;
Carro para
deslocações.

Pessoas com 65 ou
mais anos.

• Criação de
respostas
promotoras da
inclusão social e
participação cívica
das pessoas idosas.

• Constituição da
Universidade Sénior
de Penalva do
Castelo.

Câmara Municipal
Associações locais
IPSS
Freguesias

Janeiro a dezembro de 2021

• Diligências
efetuadas;
• N.º de idosos
inscritos;
• N.º de voluntários
inscritos.

Humanos;
Consumíveis;
Material
informático.

Pessoas com 50 ou
mais anos.

• Capacitação das
respostas sociais

• Candidaturas a
programas nacionais
e comunitários.

IPSS

Janeiro a dezembro de 2021

• Estimulação da
participação ativa da
população idosa nas
atividades culturais,
desportivas e
recreativas do
concelho:
• Melhoria das
condições de vida da
população idosa
através da utilização
de um cartão de
descontos no
comércio local e
serviços.
• Promoção da
inclusão social;
• Valorização dos
saberes;
• Ocupação dos
tempos livres;
• Promoção do
convívio;
• Promoção da
aprendizagem ao
longo da vida;
• Promoção da prática
do voluntariado.
• Criação de novas
respostas sociais;
• Melhoria das
condições físicas das
respostas sociais;
• Melhoria da
prestação dos
cuidados prestados.

• Tipologia das
respostas sociais
criadas;
• Obras de melhoria
realizadas.

Fundos nacionais e
comunitários.

Clientes das IPSS

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

Recursos
Humanos/
Materiais

Público-alvo
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CONCLUSÃO

A realização das ações constantes neste Plano de Ação só será possível e frutífera com a colaboração e participação efetivas de todos os parceiros, que têm
que assumir uma postura comprometida com as problemáticas sociais locais.
Este não é um documento estanque, significando que as ações e atividades aqui vertidas poderão ser reajustadas em conformidade com as mutações
sociais, pelo que dependendo da evolução da situação pandémica, poderão vir a realizar-se outras atividades que habitualmente já se realizavam, de que
são exemplo convívios como o Arraial Sénior e a comemoração do Dia do Idoso, mas que de momento é bastante prematuro avançar com esse tipo de
ações.

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

23

Plano de Ação
2021

ANEXOS

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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I - COMPOSIÇÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE PENALVA DO CASTELO
● Câmara Municipal de Penalva do Castelo;
● A.D.D. - Associação de Desenvolvimento do Dão;
● Agrupamento 149 do Corpo Nacional de Escutas;
● Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo;
● Associação Cultural Castro de Pena Alba;
● Associação Cultural e Recreativa dos Bonecos de Casal das Donas;
● Associação Cultural, Social, Recreativa e Desportiva de Germil “Os Melros”;
● Associação Desportiva, Cultural, Recreativa e Social Rorizense;
● Associação dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Penalva do Castelo;
● Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo;
● Centro de Promoção Social de S. Martinho de Pindo;
● Centro Distrital da Segurança Social de Viseu;
● Centro Social Cultural Aníbal Pina Gouveia;
● Centro Social Paroquial de Antas;
● Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva;
● Centro Social Paroquial de Sezures;
● Centro Social Paroquial de Vila Cova do Covelo;
● Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo;

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo

25

Plano de Ação
2021

● Equipa de Intervenção Precoce de Penalva do Castelo;
● Freguesia de Castelo de Penalva;
● Freguesia de Esmolfe;
● Freguesia de Germil;
● Freguesia de Ínsua;
● Freguesia de Lusinde;
● Freguesia de Pindo;
● Freguesia de Real;
● Freguesia de Sezures;
● Freguesia de Trancozelos;
● Grupo Desportivo e Cultural de Roriz;
● Centro de Respostas Integradas de Viseu – Administração Regional de Saúde do Centro, IP
● Instituto do Emprego e Formação Profissional de Viseu;
● Instituto Português do Desporto e Juventude – Delegação de Viseu;
● Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo;
● Núcleo Local de Inserção de Penalva do Castelo.
● União de Freguesias de Antas e Matela;
● União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco;
● Unidade de Cuidados na Comunidade Pena D’Alva – Unidade de Saúde Familiar de Penalva do Castelo;

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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II - COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO
● Câmara Municipal de Penalva do Castelo;
● Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo;
● Associação Cultural, Social, Recreativa e Desportiva de Germil – “Os Melros”.
● Centro Distrital da Segurança Social de Viseu – Serviço Local de Penalva do Castelo;
● Instituto do Emprego e Formação Profissional de Viseu;
● Junta de Freguesia de Ínsua;
● Unidade de Cuidados na Comunidade Pena D’Alva – Unidade de Saúde Familiar de Penalva do Castelo;

Conselho Local de Ação Social de Penalva do Castelo
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