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Eixo I: Qualificação, Emprego e Empreendedorismo 

Objetivo Geral Estratégia Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 

Responsáveis/Intervenien
tes 

 
Promover as condições de 

empregabilidade de públicos 
particularmente 

desfavorecidos e/ou em 

situação de exclusão 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Reforçar o acesso à formação e ao emprego 

 
 

 

Programa de intervenção mercado de trabalho inclusivo 

Preencher 100% das vagas 

do concelho nos Contratos 
Emprego Inserção 

Nº Vagas 
Nº Indivíduos integrados 

IEFP,IP 

Preencher 100% das vagas 
do concelho nos Contratos 

Emprego Inserção + 

Nº Vagas 
Nº Indivíduos integrados 

IEFP,IP 

Garantir apoio à qualificação 

e integração de pessoas 
com deficiência 

Nº Vagas 

Nº Indivíduos integrados 
IEFP,IP 

Divulgação e integração de 
todos os indivíduos que 
reúnam as condições na 

medida Impulso Jovem 

Nº Vagas 
Nº Indivíduos integrados 

IEFP,IP 

Ações de divulgação/informação da oferta formativa 

(Processos de RVCC/Centros para a Qualificação e o Ensino 
Profissional - CQEP 

Assegurar o 

Reconhecimento, Validação 
e Certificação de 

Competências a adultos que 
necessitem de dupla 
certificação escolar e 

profissional 

Nº de Indivíduos 

 

 
 

IEFP,IP 

Garantir que anualmente 

90% dos adultos 
encaminhados para 

processo de RVCC ou 
formação obtenham 

resposta 

Nº de Indivíduos 

 

 
IEFP,IP 

Nº freguesias abrangidas 

pelas ações 

Nº Ações de 

divulgação/informação 

IEFP,IP 
 

 

Criar condições para a implementação de um Programa 
Municipal de Apoio a Integração Profissional de Jovens 

desempregados com idades entre os 18-25 anos 

Programa Municipal de Apoio a Integração Profissional de 
Jovens Desempregados 

Elaboração de regulamento Existência de programa 

 

CMA 
 

 
 

Garantir o acesso de todas as pessoas que reúnam 
condições para frequentar a formação sejam integradas 

nas ações de formação modular certificada 

Ações de formação modular certificada 

Garantir que 80% das 
pessoas que reúnam 

condições para frequentar a 

formação sejam integradas 
nas ações 

Nº Formandos 

 

 
ESDIME 
CEFPA 

 
 

Continuar a assegurar o acesso, de pessoas com 
deficiência e incapacidade, à formação 

UPS-QE 

Garantir que 50% das 
pessoas com 

deficiência/incapacidade 
sejam integradas na 

formação 

Nº Formandos 

 
Cercibeja 

 
 
 

 



 Plano de Desenvolvimento Social 2018-2020 

 3 

Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

 

 

Promover Estrutura de Apoio à implementação de 
negócios 

 
 
 

 
 

 
 
 

Elaboração de Plano de Marketing do concelho de Aljustrel 
Realização de candidatura 

 
Apresentação de candidatura 

CMA 

 
 

Criar condições para a elaboração de um plano de ação 

estratégico para o turismo 
             Criação de Plano Apresentação de Plano 

AECT 
ERT 

Parceiros Locais 
 

Dinamizar o CMAME – Centro Municipal de Acolhimento a 
Micro Empresas 

Realização de ações de 
divulgação/promoção 

Nº Ações de 
divulgação/promoção 

Nº Empresários instalados 

CMAME 

CMA 
Esdime 

Dinamização/alargamento e criação da Zona de Atividades 
Económicas do concelho de Aljustrel 

Realização de candidatura Apresentação de candidatura 

CMA 

Esdime 
 

Realização de concurso de ideias para jovens empreendedores Criação de Regulamento Existência de regulamento 
CMA 

Esdime 

 

Garantir a realização da Feira das Profissões 
Realização da Feira das 

Profissões  
Nº Participantes 

CMA 

 
 

Garantir a realização da Feira do Campo Alentejano 
Realização do Campo 

Alentejano 
Nº Expositores 
Nº Participantes 

CMA 
 
 

Garantir a realização da Vinicultura Realização da Vinicultura 
Nº Expositores 

Nº Participantes 

                  CMA 
 

 

Criar uma Bolsa de Emprego 
Existência de Bolsa de 

Emprego 
Existência de Bolsa de Emprego 

CMA 

GIP 
 

Garantir a articulação entre Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e as Escolas 

Realização de ação de 

intercâmbio 

Nº Ações 

Nº Participantes 

CMA 
AEA 

Politécnico de Beja 
 

Criar regulamento para a concessão de terrenos para jovens 
empresários na zona industrial 

Criação de Regulamento Nº Candidaturas 
CMA 

 
 

Promover uma estratégia 

concertada na área da 
formação profissional 

Ajustar a oferta formativa às necessidades do território 

Levantamento e identificações das necessidades de formação 
ao nível das várias áreas sectoriais 

Até 30 de Nov. ter 

identificadas as 
necessidades de formação 

do concelho 

Existência de levantamento das 
necessidades de formação 

 
CLAS 

 
 

 

Levantamento e identificação das necessidades de certificação 
(escolar e profissional) 

Até 30 de Nov. ter 

identificadas as 
necessidades de certificação 

Existência de levantamento das 
necessidades de certificação 

 

CLAS 
 
 

Divulgação /informação do plano de formação anual 
Garantir a apresentação do 

plano de formação no CLAS 

Apresentação do plano de 

formação 

 
CLAS 
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Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

 

 
 

 
 
 

Contribuir para um concelho 
mais empreendedor 

Promover a cultura empreendedora de jovens Plano de Promoção do Empreendedorismo Juvenil Plano definido e testado Grau de Execução do Plano  Esdime/AEA/ClAS 

Promoção e Valorização dos Produtos Locais 

 

Ações para a valorização e promoção dos produtos locais 

 

2 ações /ano Nº de ações realizadas Esdime/CLAS 

 

Promover a divulgação de boas práticas na área do 
empreendedorismo 

Ações de divulgação de boas práticas desenvolvidas no âmbito 
da promoção de empreendedorismo e da criação de emprego 

2 Ações de divulgação 

 

Nº Ações de divulgação 
Nº/Identificação de boas 

práticas 
 

CMA 

IEFP,IP 
Esdime 

GIP 

Promover o conhecimento e o acesso aos programas e 
medidas de apoio ao empreendedorismo e à criação de 

empresas  

Ações de informação/divulgação dos recursos, programas e 
medidas existentes de apoio ao empreendedorismo e à criação 

de empresas, nomeadamente ACPE; Apoio `a contratação, 

entre outros 

Realizar uma ação de 
divulgação 

Nº Ações de divulgação 
Nº de Participantes 

CMA 
IEFP,IP 
Esdime 

GIP 

Capacitar o tecido associativo 

 

Ações de apoio técnico e de dinamização associativa 

 

 
N.º de associações apoiadas 

N.º de associações apoiadas Associações locais/ 

Esdime/CLAS  
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Eixo II: Saúde 

 

Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

Reforçar a rede de 

equipamentos e serviços 
sociais de apoio 

 

Integrar pessoas com doença mental nos fóruns socio-

ocupacionais 
 

UPS-USO 100% Interessados Nº de Integrações 

Cercibeja 

 
Ajustar o ensino e as 

escolas através de 
programas específicos, às 
necessidades das famílias 

 
 

 
 

Desenvolvimento/encaminhamento de diversas ações 

de prevenção 

Reforçar o quadro de docência de educação especial 

Abranger 100% das 
crianças e jovens com 

necessidades de educação 
especial 

Nº Crianças abrangidas  AEA 

Promover Mais Desporto 
 

Garantir que 100% os 
alunos com necessidades 

educativas especiais têm 
acesso a atividades 
desportivas escolares 

 

Nº Crianças abrangidas 
 

AEA 

Unidade de apoio especializado à multideficiência e 
surdo/cegueira congénita 

Abranger 100% das 

crianças com problemáticas 
específicas que se enquadre 

no âmbito da unidade de 
apoio especializado 

Nº Crianças abrangidas 

 
 

AEA 

 

Programa de Saúde Escolar 

Garantir que 75% dos 
agentes educativos 

participem nas ações 
propostas. 

Nº Ações 

Nº Agentes abrangidos 

 
 
 

Centro de Saúde 
AEA 

Melhorar a articulação entre 
o Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental 
da ULSBA;EPE (DPSM) e as 

entidades da comunidade 

Divulgar junto do CLAS das respostas do Departamento 
de Saúde Mental 

 
Melhorar os processos de comunicação entre o DPSM e 

as entidades da comunidade 

Realização de ação de informação junto do CLAS pelo DPSM 
da ULSBA, EPE 

1 Ação  Nº Participantes 
DPSM 
CLAS 

Identificação dos serviços/técnicos/profissionais da 

comunidade que têm intervenção junto de pessoas com 
necessidades especiais no âmbito da saúde mental 

1 Ação Nº Participantes 
DPSM 
CLAS 

Definição dos processos/circuitos de comunicação entre o 

DPSM e as entidades/técnicos do concelho 
1 Ação 

Processo/circuito de 

comunicação definido 

DPSM 

CLAS 

Capacitação das entidades e 
dos agentes na áreas da 

saúde mental 

Promover a qualificação dos profissionais que prestam 
assistência direta aos utentes com doença mental 

Levantamento de necessidades de qualificação no concelho 
Desenvolvimento de plano de formação 

1 Ação 

Levantamento de necessidades 

de qualificação no território 
-Elaboração de plano de 

formação 

PSCBA 
CLAS 

IEFP 
DPSM 

ARS 
Entidades locais 

Promover medidas de 
prevenção na área da saúde 

mental 

Desenvolver ações sobre literacia para a saúde mental 
Realização de ações de informação/sensibilização dos atores 

locais 
1 Ação anual 

Nº Ações 

Nº Participantes 

ARSA 

CLAS 

Desenvolver ações de sensibilização junto do CLAS para 
a realização de medidas de promoção da saúde mental 

e da importância da prevenção da doença mental 

Realização de um encontro sobre a temática 1 Encontro anual Nº Participantes 
ARSA 
CLAS 
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Eixo III: Família e Comunidade 
 

Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 
Responsáveis/Intervenien

tes 

Promover a melhoria das 
condições de vida das 

famílias 

 
Divulgar junto de grupos vulneráveis da comunidade, 

os apoios disponíveis na área social 
 
 

 

- Ações de divulgação das medidas/projetos existentes, 
nomeadamente: 

. Rendimento Social de Inserção 

. Complemento Solidário para idosos 

. Banco de ajudas técnicas e Loja social 

. Cartão Social 

. Cartão Jovem Munícipe 

. Incentivo à Natalidade 

. Programa Vamos até Si 
 

 

- 1 ação de divulgação por 
localidade do concelho de 
Aljustrel 

 
- Garantir que todos os 

interessados que reúnam as 
condições recebam o apoio 

- Nº de ações de divulgação 
realizadas 
- Nº de participantes 

 
Nº de beneficiários nas 

diferentes medidas 
 

Seg.Social /CMA/ União F.A.R. 

 
 
 

Criar condições para atribuir aos idosos portadores do 
Cartão Social apoio nos medicamentos 

- Comparticipação Municipal nos Medicamentos para Idosos Elaboração de Regulamento Existência de Regulamento 

 
 
 

 
CMA 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Promover condições para 
acesso à habitação a 
famílias vulneráveis 

 
 

Divulgar e operacionalizar os programas e medidas 
existentes no âmbito das melhorias das condições de 

habitabilidade de famílias em situação de 

vulnerabilidade 

- Ações de divulgação das medidas/projetos existentes, 

nomeadamente: 
. Apoio Social para Melhorias Habitacionais 
. Unidade Móvel de Pequenas reparações 

 
 

- 1 ação de divulgação por 
localidade do concelho de 

Aljustrel 
 

- Garantir que todos os 
interessados que reúnam as 
condições recebam o apoio 

- Nº de ações de divulgação 
realizadas 

- Nº de candidaturas 
 

Nº de beneficiários nas 
diferentes medidas 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

CMA/IRU 
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Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

 

Reforçar/qualificar a rede de 
equipamentos e serviços 

sociais de apoio à 3ª Idade, 
juventude/Infância e 

comunidade 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Alargamento/Requalificação da Rede de Equipamentos 
Sociais 

 

Aumentar a capacidade de internamento em lar em 7 camas 
na Associação de S. de João de Negrilhos 

Apresentação de 

candidatura aos fundos 
comunitários 

Elaboração de candidatura 
AS.S de S. João de Negrilhos 

 

Criar condições para a implementação de uma rede de Amas 

nas freguesias de S.J de Negrilhos e Ervidel  
Elaboração de projeto Existência de projeto 

 
Juntas de Freguesia 

IPSS/Misericórdia 
 

Criar condições para a implementação de uma resposta de 
animação infantil em Ervidel 

Elaboração de projeto Existência de projeto 

 
Junta de Freguesia de Ervidel 

 

 

Criar condições para a implementação da valência lar na 
freguesia de Rio de Moinhos 

Apresentação de 

candidatura aos fundos 
comunitários 

Elaboração de candidatura 
Cocaria 

 

Criar condições para o alargamento e melhoria do espaço 
físico da Irmandade da Misericórdia Nossa Senhora da 

Assunção 
 

Apresentação de 
candidatura aos fundos 

comunitários 

Elaboração de candidatura 
Irmandade da Misericórdia 

Nossa Senhora da Assunção 

 

Criar condições para a implementação de uma resposta na 
área da doença mental nas instalações do antigo Lar da Mina 

 

Elaboração de projeto Existência de projeto 

 
Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel 

 
 

Criação de uma Unidade de Cuidados Continuados de Longa 

Duração 

Apresentação de 

candidatura  
Elaboração de candidatura 

 
Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel 
 
 

Viabilizar o acesso das IPSS/Misericórdias e outras entidades 

do concelho a financiamento de projetos 
requalificação/equipamentos 

Apresentação de 

candidatura aos fundos 
comunitários 

Elaboração de candidaturas 

 
Esdime 

 
 

Promoção da Igualdade de Género e Prevenção da 
Violência de Género 

Garantir a realização de ações de sensibilização, informação e 

educação na área da igualdade de género e violência de 
género 

- 1 ação de divulgação por 
localidade do concelho de 

Aljustrel 
 

Nº Ações de sensibilização 

Nº Participantes 

 
Esdime 

CMA 
 
 

 Implementação do Plano Intermunicipal para a Igualdade 
Execução das ações 

programadas  

Nº Ações 

Nº Participantes 

 
CMA 

Esdime 
(CMAlmod., CMC, CMO,CMF) 

Criar condições para dar continuidade à resposta de apoio às 
vítimas de violência – Gabinete VERA 

Dar continuidade ao 

protocolo para uma 
estratégia de combate à 
violência doméstica e de 

género 

Nº Reuniões da Comissão de 
Acompanhamento 
Nº Atendimentos 

 
Esdime 

C.MA 
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Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

Promover iniciativas de 

enfoque territorial dirigidas 
a grupos e territórios em 

risco e/ou situação de 
exclusão 

 

Promover a implementação de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social 

Criar condições para dar continuidade aos contratos locais de 
desenvolvimento social 

Dar continuidade ao CLDS 
Nº Ações 

Nº Participantes 

CMA 

Esdime 
 

Promover a criação de uma equipa multidisciplinar para 

intervenção junto de famílias vulneráveis 

Constituição de uma equipa multidisciplinar 

 

 Garantir que todas as 
famílias que reúnam as 

condições recebam 
acompanhamento da equipa 

 

Nº de famílias acompanhadas CMA/CLAS 

Animação comunitária para idosos  
Anima Sénior 

Universidade Sénior 

Garantir que 100% dos 
idosos interessados 

participem nas atividades 

Nº participantes  CMA 

Reforçar a proteção de crianças e jovens em risco 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

 

Garantir o funcionamento 

de CPCJ no concelho de 
Aljustrel 

Nº processos  

CMA 

CPCJ 
 

Reforçar o Núcleo de Voluntariado do Concelho de 
Aljustrel 

Núcleo de Voluntariado do Concelho de Aljustrel 
Garantir a dinamização do 

Núcleo de Voluntariado 

Nº Voluntários 
Nº Ações de voluntariado 

 

CMA 

Promover estilos de vida saudáveis 
 

Plano de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

(Educação para a saúde: Práticas desportivas, saúde oral, 
alimentação saudável, não à violência, não ao consumo de 

substâncias, divulgação de doenças transmissíveis 

sexualmente, entre outras) 
 

Plano definido e testado Grau de Execução do Plano  Esdime/ AEA/Saúde/ClAS 

Promoção de hábitos saudáveis ao nível da alimentação 
Garantir o acompanhamento nutricional às escolas e 

IPSS/Misericórdias do concelho 
Plano definido e testado Grau de Execução do Plano 

Centro de Saúde 
IPSS/Misericórdias 

AEA/CMA 
 

Estudo de caracterização da população cigana do 

concelho 

Garantir a atualização do estudo de caracterização da 

população de etnia cigana nos domínios sócio gráfico, da 
educação, emprego/ocupação e habitação 

Elaboração de Estudo 

Implementação de medidas 
de integração 

Operacionalização de medidas 

 
CLAS 

 

 
 

 

Impulsionar a identificação 

e disseminação de prática e 
estratégias no âmbito do 

envelhecimento ativo e 
envelhecimento no meio 

Identificar as necessidades dos idosos no concelho 
(qualificação das respostas sociais) 

Criação de grupo de trabalho no âmbito do envelhecimento 
em contexto de vida 

Criar grupo de trabalho no 
1º trimestre de 2019 

Existência do grupo de trabalho CLAS 

Elaboração do diagnóstico de necessidades 
Garantir a realização do 
diagnóstico até final de 

2019 

Diagnóstico S/N CLAS 

Identificar e caracterizar as praticas existentes no 

âmbito do envelhecimento ativo e envelhecimento no 
meio 

Levantamento e identificação das práticas de envelhecimento 

ativo 

Garantir que no final do 1º 

semestre de 2019 está 
efetuado o levantamento 

Levantamento S/N CLAS 

Desenvolver estratégias para a qualificação das 
Respostas Sociais 

Identificação dos planos de formação das IPSS (SAD, Centro 
de Dia …) 

Até final de 2019 ter 
identificação dos planos de 

formação das IPSS do 

concelho 

IPSS com planos de formação 
identificados 

CLAS 

Qualificação do plano de formação das IPSS em articulação 
com o IEFP 

Garantir que o IEFP ajuste 

os planos de formação às 
necessidades reais das IPSS 

IPSS com planos de formação 
definidos com IEFP 

CLAS 
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Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

 

Combater a solidão e o 
isolamento de idosos e de 

pessoas com deficiência e 
incapacidade 

 

Promover ações socio--culturais, recreativas e 
desportivas de carácter inclusivo, nas diferentes 

freguesias 

 

 

Plano de Animação Concertado   
 

 
 

 Ações culturais, recreativas e desportivas 

 

Plano de Animação 
concertado                   

 
3 ações / ano 

Plano elaborado e testado      

              
Nº de encontros realizados / ano IPSS's/Associações locais e 

CLAS  

 

Promover a intervenção 

social de forma 
multissetorial e integrada 

Adaptar a metodologia do modelo de intervenção 
integrada (MII) 

Definição e testagem do Modelo 
 

 

Guia de Apoio ao Modelo 
elaborado; Modelo testado 

 

Modelo de Intervenção 
Integrada testado 

Esdime, CLAS 

 
 

 
 
 

 
 

Ajustar o ensino e as 
escolas através de 

programas específicos, às 
necessidades das famílias 

Garantir a Componente de Apoio à Família 

 

Garantir as subcomponentes de apoio à família no ensino pré-
escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

100% das Solicitações 

 

Nº Crianças em Acolhimento 
Nº Crianças em Almoço 

Nº Crianças em Prolongamento 
Nº Crianças em Interrupções 
Letivas 

 
CMA 

 
Garantir a Escola a Tempo Inteiro – Atividades de 

enriquecimento curricular (1.º ciclo do ensino básico) 
 

- Manter o horário escolar até às 17h30m nas escolas do 1.º 

ciclo do ensino básico com oferta de atividades de 
enriquecimento curricular 

100% das escolas Nº Escolas 

 
AEA 

Envolver / aumentar a participação das famílias na vida 
escolar 

Realização de reuniões 
 1º ciclo: 90%; 2º ciclo 

40% e 3º ciclo 25% 

 

Nº Reuniões por ciclo 
Nº Participantes por ciclo 

 
AEA 

Promover a constituição de Equipa Multidisciplinar de 
Apoio Psicossocial/ Mediação Familiar 

Garantir o apoio psicossocial e mediação familiar às 
famílias/alunos que a ela recorram 

100% das Solicitações Nº Crianças acompanhadas 
 

AEA/CMA 
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Eixo IV: Trabalho em rede 

 

Objetivo estratégico Objetivo Especifico Ações/Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 

 
Responsáveis/Intervenien

tes 

Melhorar a articulação entre 
os parceiros da Rede Social 

Melhorar os processos de comunicação entre as 
entidades 

Realização de ações de promoção de conhecimento 
interinstitucional 

2 Ações anuais 
Nº Ações 

Nº Participantes 

 

CLAS 

 

 

Plano de formação em determinadas áreas de intervenção 
Existência de Plano de 

Formação 
Áreas de Formação 

Nº Formandos 

CLAS 

Esdime 

IEFP 

Aprofundar o conhecimento 
das respostas e recursos 

existentes de cada entidade 
parceira 

Elaborar diagnóstico das 

necessidades/recursos/respostas 
Elaborar guia de recursos à intervenção 

Existência de Guia de 

Recursos 
Guia de Recursos testado Esdime/CLAS 

Contribuir para a 
qualificação do trabalho em 

rede, através da partilha de 
boas práticas 

Conhecer a dinâmica das diferentes entidades e as 

boas práticas do seu trabalho 

Levantamento de boas práticas de intervenção 
Realização de sessão de divulgação e promoção de boas 

práticas 

1 Sessão anual 
Nº Práticas identificadas 

Nº Participantes na sessão 
CLAS 

Concertar e convergir a 
estratégia de intervenção da 
rede social no concelho 

Estimular os parceiros da rede no planeamento e 
concretização de projetos no âmbito do Portugal 2020 

Assegurar a divulgação das oportunidades de financiamento 
nas reuniões de CLAS 

1 Sessão anual 
Sessão realizada S/N 

Nº candidaturas apresentadas 
CLAS 

Criação de grupos de 

trabalho temáticos 

Dar continuidade ao trabalho de alguns grupos 

temáticos constituídos no âmbito do Diagnóstico Social 

Grupo de Trabalho – Minorias Étnicas – Idosos – Saúde Mental 
Elaboração de um plano de trabalho com identificação de 

prioridades de atuação e ações a desenvolver 
 

Existência de plano de 

trabalho por grupo temático 
Plano de trabalho testado CLAS 

Promover a dinamização da 

Rede Social 

Promover a participação ativa das entidades no 

planeamento e concretização de projetos 

Atualização dos instrumentos de planeamento da Rede Social 
Existência de Diagnóstico 

Social/PDS/P.A. atualizados  
Instrumentos de planeamento 

testados 
CLAS 

Realização de reuniões obrigatórias, conforme regulamentos 

Garantir a realização das 

reuniões estipuladas em 
regulamento – CLAS e NE 

Nº Reuniões realizadas CLAS  

Nº Reuniões realizadas CLAS  
 

CLAS 

Levantamento de constrangimentos e potencialidades do 
Trabalho em Rede 

Elaboração de propostas e 
recomendações para o 

trabalho em Rede 

Propostas/recomendações 
elaboradas 

CLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


