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Os Planos de Ação têm como objetivo operacionalizar os objetivos e as estratégias definidas em Plano 

de Desenvolvimento Social. 

O Plano 2016 procura reconhecer possíveis projetos e formas de intervenção de acordo com as 

estratégias implementadas, tendo em conta a mobilização e gestão dos recursos existentes. 

Todas as ações apresentadas neste documento devem ser assumidas enquanto propostas de execução 

concretizáveis e exequíveis, implicando o compromisso dos parceiros para o seu envolvimento em 

cada uma das ações. 
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ACAPO Associação dos cegos e Amblíopes de Portugal 

AEVC Associação Empresarial de Viana do Castelo 

ANDC Associação Nacional de Direito ao Crédito 

ARAAM  Associação Regional dos Agricultores do Alto Minho 

CAVVD Centro de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica 

CDSS Centro Distrital de Segurança Social 

CEVAL Confederação Empresarial do Alto Minho 

CIM Alto Minho Comunidade Intermunicipal do Minho Lima 

CLDS3G Caminha Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração Caminha 

CMC Câmara Municipal de Caminha 

CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

CQEP Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional 

CRI Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

ESAPL Escola Superior Agrária de Ponte de Lima 

ETAP Escola Tecnológica Artística e Profissional 

GAAE Gabinete de Apoio às Atividades Económicas 

GIP Gabinete de Inserção Profissional 

IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IHRU Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP 

IPDJ Instituto Português do Desporto e Juventude 

IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social  

IPVC Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

NACJR  Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

NE Núcleo Executivo 

NRE GNR Núcleo de Respostas Especiais – Guarda Nacional Republicana 

PLA Problemas ligados ao álcool 

RLIS Rede Local de Intervenção Social 

RSI Rendimento Social de Inserção 

SAD Serviço de Apoio Domiciliário 

UCC Unidade de Cuidados à Comunidade 

UGT União Geral dos Trabalhadores 

 

  Índice de Siglas 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

 
Até dezembro de 2016, envolver 20% dos desempregados em ações de promoção da empregabilidade 

Objetivo 
específico 1.a 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 
Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev mar abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Capacitar e 
ajudar a 

desenvolver 
atitudes de 

procura ativa 
de emprego 

Cria o teu Currículo: Sessões 
individuais e/ou em grupo, para 
capacitar os desempregados de 
técnicas de construção de currículo 

Realização de sessões CLDS-3G 
Caminha 

NE 
IEFP 
GIP 
CMC 
GAAE 
AEVC 
CQEP 
(Ancorensis e 
COOPETAPE) 
RLIS 
Juntas de 
freguesia 

  
 

          20 
Desempregados 
capacitados 
1H/2h por cada 
desempregado 
 

Físicos/Humanos 

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

            

Promove-TE: Sessões individuais 
e/ou em grupo para 
desempregados, com o objetivo de 
promover o treino de 
competências pessoais e sociais, 
potenciando uma maior 
aproximação aos potenciais 
empregadores 

Preparação de 
instrumentos/estratégias 
de dinamização das 
sessões 

            25 
Desempregados 
envolvidos 
6h por cada 
desempregado 
 

 

Divulgação e realização 
de sessões individuais 
e/ou em grupo 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

            

Link: Workshop para 
desempregados no sentido de os 
qualificar para o uso de redes de 
contacto profissional para uma 
procura ativa de emprego 

Contacto com entidades 
formadoras para 
planificação/organização 
do workshop 

NE 
CMC 
GIP 
GAAE 
IEFP  
Entidades 
Formadoras 
Juntas de 
freguesia 

            15 
Desempregados 
qualificados 
4h por cada 
desempregado 
 Divulgação e abertura de 

inscrições 

            

Realização de um 
workshop 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo 
específico 1.a 

Até dezembro de 2016, envolver 20% dos desempregados em ações de promoção da empregabilidade 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Informar sobre 
o conteúdo e 
abrangência 
das medidas 

ativas de 
emprego e 

oportunidades 
de inserção em 
instituições do 

território 

Insere-TE: Sessões de 
informação individuais 
e/ou em grupo destinadas 
aos desempregados, cujo 
perfil se adequa às 
medidas ativas de 
emprego e oportunidades 
de inserção, dando-lhes a 
conhecer as mesmas 

Verificação das medidas 
ativas adequadas ao 
perfil de cada 
desempregado 

CLDS-3G 
Caminha 
 

NE 
IEFP 
GIP 
Empresas 
Instituições 
Entidades 
empregadoras 
Locais 
RLIS 
IPSS 
Juntas de 
freguesia 
 
 

 

            35 Desempregados 
informados 
Sessão de grupo ou 
individual/30min  

Físicos/Humanos 

 

Realização de sessão de 
informação e de análise 
de vantagens sobre 
medidas ativas de 
emprego/perfil 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

            

Informa-TE: Divulgação de 
medidas ativas de 
emprego e oportunidades 
de inserção em 
instituições do território e 
outras 

Atualização de listagem 
de oportunidades de 
inserção 

            10 medidas ativas 
de emprego e ou 
oportunidades de 
inserção divulgadas 

Divulgação de 
oportunidades de 
inserção através de 
facebook e ou contacto 
direto com o 
desempregado com o 
perfil adequado 

            

Avaliação e 
caracterização do 
participante após 
término da intervenção 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 1.b Até dezembro de 2016, encaminhar 1 potencial empreendedor em estratégias de empreendedorismo 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 
Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev mar abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Apoiar o 
enquadramento de 

projetos de 
autoemprego e de 

empreendedorismo 
(…) promovendo o 

encaminhamento dos 
interessados para 

apoio técnico 

Desafia o futuro: 
Sessões de 
informação 
individuais e/ou em 
grupo a 
desempregados que 
mostrem interesse 
na criação do 
próprio emprego 
sobre a temática de 
empreendedorismo 

Auscultação de 
necessidades/dúvidas 
dos potenciais 
empreendedores 

CLDS-3G 
Caminha 

NE 
IEFP 
GIP 
CMC 
GAAE 
AEVC 
 

            1 sessão em grupo 
planificada 

Físicos/Humanos 
 

Contacto com 
instituições/entidades 
parceiras para 
planificação/organização 
de uma sessão em grupo 
sobre a temática 

            

(Em) Ação: 
Encaminhamento de 
potenciais 
empreendedores 
para entidades 
especializadas em 
determinados 
setores de atividade, 
a fim de receber 
apoio técnico para a 
elaboração de 
projetos de 
autoemprego 

Levantamento das 
entidades especializadas 

            1 Potencial 
empreendedor 
encaminhado 
 

Realização da atividade 
Formalização do 
encaminhamento 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

            

Criação de uma Bolsa 
de Empresas/Serviços 

do concelho de 
Caminha 

Criação do respetivo separador no site da 
Câmara Municipal de Caminha 

NE CMC 
GAAE 
CLDS-3G  
Juntas de 
freguesia 
IPSS 
Comércio 
local 
Párocos 
 

            100 Empresas 
envolvidas 

Contactos/articulação com empresas para 
adesão à Bolsa 

            

Introdução/manutenção base de dados de 
empresas/serviços 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 1.b Até dezembro de 2016, encaminhar 1 potencial empreendedor em estratégias de empreendedorismo 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 
Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev mar abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Apoio ao 
empreendedorismo 

Apoio à criação/desenvolvimento e 
financiamento de negócios, 
mediante atendimento e 
encaminhamento para entidades 
específicas de acordo com a 
tipologia de negócio 

GAEE - CMC AEVC 
IEFP 
CEVAL 
Porto e Norte 
ESA PL 
Adriminho 
CIM 
ANDC  
 

            25 projetos 
empreendedores 
apoiados 
50 atendimentos 
efetuados 
 

Físicos/Humanos 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 
1.c 

Até dezembro de 2016, encaminhar 15% dos desempregados com baixos níveis de qualificação escolar e /ou profissional para ofertas educativas/formativas 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Informar e 
encaminhar para 

oportunidades 
de qualificação 
desenvolvidas 

pelas 
autoridades 
públicas e 
privadas 

Qualifica-TE: Levantamento 
das oportunidades de 
qualificação por áreas de 
formação existentes no 
concelho e distrito 

Levantamento e contacto com 
entidades formadoras 

CLDS-3G 
Caminha 

NE 
IEFP 
GIP 
GAAE 
AEVC 
ARAAM 
UGT 
IPVC 
CQEP 
(Ancorensis e 
COOPETAPE) 
Juntas de 
freguesia 
 

            100 
oportunidades de 
qualificação 
identificadas 

Físicos/Humanos 
 

Estabelecimento de Protocolos 
de Parceria 

            

Atualização da base de dados de 
oportunidades de qualificação 
por área de formação 

            

EnCaminha: 
Encaminhamento dos 
desempregados para 
oportunidades de 
qualificação de acordo com 
as suas necessidades e 
interesses 

Proposta e negociação com cada 
desempregado relativamente ao 
respetivo encaminhamento 

            75 
desempregados 
informados e 
encaminhados 
 

Efetivação do encaminhamento             

Avaliação/caracterização do 
participante após término da 
intervenção 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 
1.e 

Até dezembro de 2016, envolver 20 % do tecido empregador em sessões de sensibilização no âmbito das medidas ativas de emprego 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set out no
v 

dez 

Sensibilizar os 
empresários, as 
instituições e as 

entidades 
empregadoras 

locais para uma 
participação ativa 
na concretização 

de medidas ativas 
de emprego (…)  

Informar para Inserir: 
Sessões de 
informação e de 
sensibilização dos 
empresários, 
instituições e 
entidades 
empregadoras locais 
para as medidas 
ativas de emprego 

Sessão individual de 
informação e de 
sensibilização 

CLDS-3G 
Caminha 

NE 
IEFP 
GIP 
GAAE 
AEVC 
IPSS 
Empresários 
Instituições e 
entidades 
empregadoras 
locais 
Juntas de 
freguesia 
 

            25 Empresários, 
instituições e 
entidades 
empregadoras 
locais envolvidos  
1 Ação 
individual/30min  
1 Ação de 
sensibilização de 
grupo /3h 
 

Físicos/Humanos 
 

Preparação/organização 
da sessão de grupo a 
promover  

            

Contacto com os 
empresários, instituições 
e entidades 
empregadoras locais no 
sentido de participarem 
na sessão de grupo 

            

Realização de sessão de 
grupo de informação e  
apresentação de 
desempregados aos 
participantes envolvidos 

            

Apoio técnico 
para a 

apresentação de 
candidaturas a 

medidas ativas de 
emprego 

Apoio e informação sobre candidaturas a 
entidades interessadas  

CEVAL/AEVC GAAE - CMC 
IEFP 
NE 
CLDS 3G  

            10 candidaturas 
apoiadas 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 
1.f 

Até dezembro de 2016, envolver 20 % dos alunos que estão em processo de abandono ou conclusão do sistema educativo em ações que 
favorecem a integração profissional 

Ação-tipo Atividades Responsável Parceria 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

ab
r 

ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Contribuir para a 
sinalização, 

encaminhamento 
e orientação de 

alunos que 
abandonam ou 

concluem o 
sistema educativo 

(…) 

Identificar para Agir: 
Levantamento/sinalizaç
ão dos alunos que 
abandonam ou 
concluam o sistema 
educativo junto dos 
estabelecimentos de 
ensino e outras 
entidades competentes 

Contacto com os parceiros 
para a solicitação de 
informação 

CLDS-3G 
Caminha 
 

NE 
Escolas 
(Agrupamento 
Sidónio Pais, 
Ancorensis, 
ETAP) 
CQEP 
(Ancorensis e 
COOPETAPE) 
  

            20 Alunos 
sinalizados que 
abandonam ou 
concluam o sistema 
educativo 
1 base de dados 
criada 

Físicos/Humanos 

Organização e análise de 
informação 
(criação/atualização de 
uma base de dados) 

            

Dá-Te a Conhecer: 
Sessões temáticas 
individuais ou em grupo 
para capacitar os alunos 
que abandonam ou 
concluem o sistema 
educativo de técnicas 
de procura de emprego 
e/ou encaminhar para 
ofertas de qualificação 

Contacto com alunos que 
abandonam ou concluem o 
sistema educativo 
sinalizados 

            5 Alunos 
sinalizados que 
abandonam ou 
concluem o sistema 
educativo 
envolvidos em 
sessões de técnicas 
de procura de 
emprego 
2h por sessão 
individual e/ou em 
grupo 

Realização de sessões 
individuais e/ou em grupo 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 
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Eixo I EMPREGO E FORMAÇÃO 

Objetivo específico 
1.g 

Até dezembro de 2016, 25% dos alunos do ensino secundário participam em ações relativas ao empreendedorismo 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Desenvolver 
ações que 

estimulem as 
capacidades 

empreendedoras 
dos alunos do 

ensino 
secundário (…)  

Empreende: sessões 
individuais e/ou em 
grupo que visem a 
capacitação de alunos 
do ensino secundário de 
competências de 
empreendedorismo 

Planificação da atividade CLDS-3G 
Caminha 
 

NE  
CQEP 
COOPETAPE 
Escolas 
(Agrupamento 
Sidónio Pais, 
Ancorensis, 
ETAP) 
IPVC 
 

            20 Alunos de ensino 
secundário 
envolvidos 
1h sessão em grupo 
 

Físicos/Humanos 
 

Reunião com parceiros             

Concretização da 
atividade 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 
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Eixo II FAMÍLIA, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Objetivo específico 
2.a 

Até dezembro de 2016, 35 famílias identificadas como multiproblemáticas são alvo de intervenção ao nível da promoção de competências 
pessoais, parentais e sociais 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set out no
v 

dez 

Criação e 
dinamização de 

Núcleos de Apoio à  
Criança e Jovens 

nas escolas 

Ação de sensibilização para os 
técnicos/docentes/assistentes operacionais que 
fazem parte das escolas/instituições 

NE – Grupo de 
Trabalho 

CMC 
Agrupamento de 
Escolas Sidónio Pais 
Escolas não 
agrupadas 
(Ancorensis, ETAP) 
Associações de Pais 
IPSS com valência 
infância/juventude 
NACJR – UCC 
Juntas de freguesia 

            1 Agrupamento e 
2 Escolas não 
agrupadas 
envolvidas 
4 Regulamentos 
criados 

Físicos/Humanos 
 

Elaboração do regulamento dos NACJE             

Criação de instrumentos de monitorização dos 
NACJE 

            

Implementação dos núcleos 
 

            

Implementação do 
Programa de 
Intervenção 

Familiar 

Ações de formação “Mais Família Mais Criança” NE – Grupo de 
Trabalho 

CMC 
IPSS com valência 
infância/juventude 
Juntas de freguesia 
Associações de Pais 
NACJR – UCC 
Agrupamento de 
Escolas Sidónio Pais 
 

            4 ações de 
formação 
implementadas 

Físicos/Humanos 
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Eixo II FAMÍLIA, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Objetivo específico 
2.a 

Até dezembro de 2016, 35 famílias identificadas como multiproblemáticas são alvo de intervenção ao nível da promoção de competências 
pessoais, parentais e sociais 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Estratégias 
genericamente 

aplicáveis (…) ao 
nível da 

qualificação das 
famílias (…) 

Gerir & Poupar: Sessões 
temáticas que visem dotar 
famílias de aptidões no âmbito 
da Gestão de Orçamento 
Familiar 

Reuniões com entidades 
parceiras para 
encaminhamento de 
famílias, de acordo com 
temáticas a abordar 

CLDS-3G 
Caminha 
 

NE 
RSI 
CPCJ 
NLI 
CAVVD 
CMC 
Centro de 
Saúde 
Serviço Local 
de 
Segurança 
Social 
RLIS 
IPSS 
Juntas de 
Freguesia 
Associações 
de Pais 
Conferências 
Vicentinas 
Escolas 
DECO 

            10 Famílias  
6h por cada 
família 
participante 

Físicos/Humanos 

Planificação das temáticas 
e respetivos instrumentos 
para a execução da 
atividade 

            

Acolhimento de famílias 
sinalizadas e aplicação de 
ficha de diagnóstico 

            

Realização das sessões        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

            

Aconselhar: Sessões temáticas 
em grupo e/ou individuais que 
capacitem famílias de 
competências pessoais e/ou 
sociais, com informação dos 
seus direitos de cidadania, 
desenvolvendo competências 
dos respetivos elementos e 
aconselhando em situação de 
crise 

Reuniões com entidades 
parceiras de auscultação 
de necessidades e de 
preparação da atividade 

            12 Famílias 
1h30m por cada 
família 
participante 

 

Divulgação da atividade             

Realização das sessões             

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 
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Eixo II FAMÍLIA, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Objetivo específico 
2.a 

Até dezembro de 2016, 35 famílias identificadas como multiproblemáticas são alvo de intervenção ao nível da promoção de competências 
pessoais, parentais e sociais 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Estratégias 
direcionadas 

para as crianças e 
jovens (…) ao 

nível da 
promoção da 

saúde, do 
desporto, da 
cultura e da 

educação para 
uma cidadania 

plena 

Cres(Ser): Sessões temáticas 
que visam desenvolver 
competências pessoais e 
sociais junto de crianças, 
através de ateliers temáticos 
(saúde, desporto, cultura, 
educação para a cidadania, 
entre outros).  

Planificação dos ateliers 
temáticos 

CLDS-3G 
Caminha 
 

NE 
RSI 
CPCJ 
NLI 
CAVVD 
CMC 
Centro de 
Saúde 
Serviço Local 
de 
Segurança 
Social 
RLIS 
IPSS 
Juntas de 
Freguesia 
Associações 
de Pais 
Conferências 
Vicentinas 
Escolas 
IPDJ 

            40 crianças 
envolvidas 

 

Físicos/Humanos 

Reuniões com entidades 
parceiras para 
preparação da atividade 

            

Divulgação e inscrição na 
atividade 

            

Realização dos ateliers        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Clubes de verão: Sessões 
temáticas que visam 
desenvolver competências 
pessoais e sociais junto de 
jovens, através de ateliers 
temáticos (saúde, desporto, 
cultura, educação para a 
cidadania, entre outros) 
promotores de ações de 
voluntariado. 

Planificação dos ateliers 
temáticos 

            10 jovens 
envolvidos 
 

Reuniões com entidades 
parceiras para 
preparação da atividade 

            

Divulgação e inscrição na 
atividade 

            

Realização dos ateliers             

Caminha Inclusiva: 
Workshops que envolvam 
pessoas com deficiência e 
com incapacidade, abordando 
temáticas de direitos e apoios 
existentes para os respetivos 
cidadãos  

Reuniões com entidades 
parceiras para 
preparação da atividade 

NE 
CMC 
Íris Inclusiva 
ACAPO 
Associações  
Escolas 
Juntas de 
freguesia 
 

            2 pessoas com 
deficiência e 
incapacidade 
envolvidas 

Planificação/organização 
da atividade 

            

Realização de workshop             
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Eixo II FAMÍLIA, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Objetivo específico 
2.a 

Até dezembro de 2016, aumentar em 10% a participação dos pais na vida escolar dos filhos 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Estratégias 
direcionadas 

para a mediação 
de conflitos 

familiares, (…) 
promovendo a 

capacitação das 
famílias e a 
proteção e 

promoção dos 
direitos das 

crianças e jovens 

Preparar o Futuro: Sessões 
temáticas em grupo que 
sensibilizem famílias para a 
importância da orientação 
vocacional nas crianças e jovens 
para futura integração 
profissional 

Reuniões com entidades 
parceiras para 
preparação da atividade 

CLDS-3G 
Caminha 
 

NE 
RSI 
CPCJ 
NLI 
CAVVD 
CMC 
Centros de 
Saúde 
Serviço Local 
de 
Segurança 
Social 
IPSS 
Escolas 
CQEP  
Juntas de 
Freguesia 
Assoc. Pais 

            5 famílias 
sensibilizadas 

 

Físicos/Humanos 

Planificação/organização 
e divulgação da atividade 

            

Realização de sessões 
temáticas 

            

Avaliação/caracterização 
do participante após 
término da intervenção 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Estratégias que 
promovam a 

articulação entre 
entidades com 

intervenção 
educativa 

Articulação com as várias Associações de Pais para 
concertação dos diversos planos de atividades 

NE – Grupo de 
Trabalho 
CMC 
 

Escolas 
Associações 
de Pais 
CLDS-3G 
Juntas de 
freguesia 
 

            2 Reuniões 
efetuadas 
7 Associações 
envolvidas 
2 atividades 
implementadas 

Desenvolvimento de atividades em parceria             
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Eixo III COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

Objetivo específico 
3.a 

Até dezembro de 2016, envolver 20% da comunidade escolar (alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, docentes, funcionários e outros 
técnicos) em ações de prevenção do consumo de substâncias 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr ma

i 
jun jul ag set ou

t 
no

v 
dez 

Ação de 
sensibilização para 

pais e 
encarregados de 

educação 

Reuniões com as parcerias para definição de temáticas e 
necessidades 

CRI 
 

Escolas 
Associações 
de Pais 
NRE – GNR 
UCC 
IPSS com 
valências 
infância/juv
entude 
Associações 
culturais 

            1 Agrupamento e  
2 escolas envolvidas 
100 Pais e 
encarregados de 
educação 
participantes 
2 Ações 
desenvolvidas 

 

Físicos/Humanos 

Construção de um Plano de Ação             

Realização das ações de sensibilização de acordo com o 
plano 
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Eixo IV ENVELHECIMENTO 

Objetivo específico 4.a Até dezembro de 2016, envolver 20 % da população idosa em práticas de envelhecimento ativo 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos 
jan  fev ma

r 
abr mai

o 
jun jul ag set out nov dez 

Implementação de um 
Projeto Municipal 

Integrado de promoção 
de práticas de 

envelhecimento ativo 

Recrutamento de um estagiário 
para elaboração do projeto 

CMC 
NE – Grupo de 
Trabalho 
 
 

IPSS 
UCC 
Associações 
culturais e 
desportivas 
Juntas de 
Freguesia 

            Avaliação 
Gerontológica 
Multidimensional 
apresentada aos 
parceiros - CLAS 
1 projeto elaborado 
20 entidades 
envolvidas 

Físicos/Humanos 

 

Apresentação aos parceiros da 
Avaliação Gerontológica 
Multidimensional 

            

Análise das necessidades 
diagnosticadas e elaboração do 
projeto 

            

Implementação do projeto no 
território 
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Eixo IV ENVELHECIMENTO 

Objetivo específico 4.a Até dezembro de 2016, diminuir em 25 % o número de idosos sem qualquer tipo de apoio formal e/ou informal 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set out no
v 

dez 

Alargamento do 
Serviço de Apoio 
Domiciliário às 

freguesias do Interior 

Levantamento das necessidades de 
SAD junto de idosos residentes em 
freguesias do interior 

NE – grupo de 
trabalho 
 

IPSS com valência 
SAD 
UCC 
CMC 
CDSS 
Juntas de freguesia 

            N.º de idosos com 
necessidades de SAD 
SAD implementado nas 
freguesias do interior 

Físicos/Humanos 
 

Articulação com entidades com 
responsabilidade na matéria para 
definição do projeto de intervenção 

            

 
 

Desenvolvimento de 
projetos de 

voluntariado de 
proximidade 

Olhar por quem cuida: criação e 
dinamização de grupos de auto 
ajuda de cuidadores formais e 
informais de idosos 

CLDS-3G Caminha 
 

NE 
IPSS com valência 
SAD 
UCC 
CMC 
CDSS 
Juntas de freguesia 
 

            3 Reuniões efetuadas 
1 Projeto elaborado 
 

Em sua Casa: 
ações de 
voluntariado 
junto de 
idosos no 
domicílio 

Contactos para 
preparação de 
toda a logística da 
atividade 

BLV 
CLDS-3G 
Caminha 

NE 
IPSS  
Juntas de freguesia 
CMC 
Universidade Sénior 
 
 

            3 Voluntários 
envolvidos 
 
 

Acompanhamento 
e orientação dos 
voluntários no 
desenvolvimento 
das atividades 
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Eixo IV ENVELHECIMENTO 

Objetivo específico 
4.b 

Até dezembro de 2016, envolver 20 % da população idosa em práticas de envelhecimento ativo 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set out no
v 

dez 

Ações 
socioculturais que 

promovam o 
envelhecimento 

ativo e a 
autonomia das 
pessoas idosas 

Sempre Ativo: 
Sessões em grupo 
que estimulem 
competências nos 
idosos ao nível da 
motricidade e da 
cognição 

Contacto com 
entidades parceiras 

CLDS-3G 
caminha 
 

NE 
CMC 
IPSS 
UCC 
Centro de 
Saúde 
GNR 
RLIS 
Juntas de 
Freguesia 
Associações 
Escolas 
 

            100 idosos 
envolvidos 
 
 

 

Físicos/Humanos 

Planificação/organiz
ação e divulgação 
da atividade 

            

Realização da 
atividade 

 
 

           

 
Ações de combate 

à solidão e 
isolamento 

Gerações: 
Encontros 
temáticos que 
envolvam 
diferentes 
gerações na 
partilha de 
saberes, 
potenciando nos 
idosos o reforço 
das relações 
intergeracionais 

Contacto com 
entidades parceiras  

            30 idosos 
envolvidos 
 

Planificação/organiz
ação e divulgação 
da atividade 

            

Realização da 
atividade 
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Eixo V HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

Objetivo 
específico 5.b 

Até dezembro de 2016, apoiar 35 % dos processos de candidatura apresentados aos Programas de Reabilitação Habitacional destinados 
a famílias carenciados 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Dinamização 
do Programa 
CaminHabita 

Aprovação do Programa CaminHabita em 
Assembleia Municipal 

CMC NE 
Juntas de Freguesia  
IPSS 
UCC 
RLIS 

 
 
 

           N.º de 
candidaturas 
rececionadas 
 

 
 

Físicos/Humanos 

 

Divulgação do Programa             

Receção e análise de candidaturas             
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Eixo V HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

Objetivo 
específico 5.b 

Até junho de 2015, envolver 70 % dos moradores do Bairro Social de Caminha na constituição de condomínios 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Ações de 
sensibilização 
e informação 

para a 
constituição 

de 
condomínios 

Ações de 
sensibilização e 
informação junto 
dos moradores do 
Bairro Social de 
Caminha com vista à 
consciencialização 
da importância da 
constituição de 
condomínios 

Contactos com 
entidades 
parceiras para 
organização das 
ações 

CMC NE 
IHRU 
Junta de Freguesia 
de Caminha e 
Vilarelho 
 

 
 
 

           23 titulares 
proprietários ou  
titulares 
inquilinos 
envolvidos  
2/4 Ações de 
sensibilização 
realizadas 

 
 
 

Físicos/Humanos 

 

Realização das 
ações de 
sensibilização e 
informação junto 
dos moradores 
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Eixo V HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

Objetivo 
específico 5.b 

Até dezembro de 2016, apoiar ao nível do arrendamento social de 10 famílias sem rendimentos suficientes para arrendar/adquirir casa 
própria 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Criação de um 
Programa 

Municipal para 
Arrendamento 

Social 

Elaboração de programa de 
arrendamento social que envolva 
proprietários mediante atribuição de 
benefícios fiscais 

CMC NE 
Juntas de freguesia 
Proprietários de 
habitações 
Empresas 
imobiliárias de 
âmbito concelhio 

 
 
 

           20 Proprietários 
envolvidos 
1 programa 
implementado 
 
 

Físicos/Humanos 

 

Angariação de proprietários para 
integração no programa 

            

Criação de bolsa de habitações para 
arrendamento 

            

Divulgação e implementação do 
programa 
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 Eixo V HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

 Objetivo específico 
5.b 

Até dezembro de 2016, criar um equipamento para situações de emergência social 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

LI
ZA

Ç
Ã

O
 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
A

 

Ação-tipo Atividades Responsável Parcerias 

Cronograma 

Indicadores Recursos jan  fev ma
r 

abr ma
i
o 

jun jul ag set ou
t 

no
v 

dez 

Criação de uma 
resposta para 
situações de 
emergência 

social 

Recuperação de um espaço 
habitacional da autarquia 

CMC NE – Grupo de 
trabalho 

 
 
 

           1 resposta 
criada 

Físicos/Humanos 

 

 

 

 

 


