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Ponto 8. | Âmbito / Objetivos 
N.º Atividades Resultado Esperado Metas Indicadores Tipologia dos Destinatários Fonte de Verificação Parceiros Fatores

22

Sessões de informação sobre os serviços 

públicos | Segurança Social, Saúde, 

Educação, Defesa, Finanças, Autarquia e 

Junta de Freguesia, etc. com um 

representante local.

Capacitar as familías e os destinatários do 

projeto CLDS 3G através das políticas 

públicas, enquanto instrumento facilitador de 

proximidade aos serviços públicos.

6 sessões no total, 2 por ano; N.º sessões realizadas. Desempregados; Desempregados 

de longa duração; Jovens à procura 

do 1º emprego; Beneficários do 

RSI; Pessoas com incapacidade e 

deficiência; Famílias;

Registo de presenças e 

registos no dossier 

técnico pedagógico

Poder Central e 

Local (Ministérios, 

ISS, CMA, Centos 

de Saúde e 

JFFVN); 

Em função do diagnóstico de 

necessidades a estratégia de intervenção 

vai associar sessões de 

Documentação/Legalização; Bairros de 

Intervenção Prioritária; Ponto Fraco 

(Fonte: análise SWOT, Caracterização 

Social da FFVN), População imigrante e 

em situação de irregularidade;

23

Atendimento + | Efetuar atendimentos 

psicossociais à comunidade e 

disponibilização de informação sobre 

direitos e deveres de cidadania. 

Apoio específico e adaptado às necessidades 

dos destinatários.

300 Atendimentos (100 por cada 

ano) 

N.º de atendimentos 

realizados

Desempregados; Desempregados 

de longa duração; Jovens à procura 

do 1º emprego; Beneficários do 

RSI; Pessoas com incapacidade e 

deficiência; Famílias;

Registo de presenças e 

registos no dossier 

técnico pedagógico

CMA; CSF; 

Entidades 

Parceiras;

Articulação com ISS; Núcleo Local de 

Inserção (NLI); Contemplar os 

Beneficários RSI do território; Parceiros 

bairros de intervenção prioritária; Ponto 

Fraco (Fonte: análise SWOT, 

Caracterização Social da FFVN), Elevado 

n.º de beneficários de RSI; Forte 

dependência do subsídios;

24

ConSIGO | acompanhamento 

individualizado dos municipes a serviços 

públicos e de utilidade pública. 

Apoio personalizado no acesso a serviços 

públicos e entidades locais.

100 % dos municipes que 

solicitarem o apoio

N.º de municipes 

acompanhados

Desempregados; Desempregados 

de longa duração; Jovens à procura 

do 1º emprego; Beneficários do 

RSI; Pessoas com incapacidade e 

deficiência; Famílias;

Registo no processo 

individual

CSF; Entidades 

parceiras; JFFVN;

Fonte INE, Sensos 2011, 10% da 

população residente tem nacionalidade 

estrangeira; Ponto Fraco (Fonte: análise 

SWOT, Caracterização Social da FFVN), 

População imigrante e em situação de 

irregularidade;

25

Move_TE | Realizar sessões de 

sensibilização para o desenvolvimento 

de competências pessoais no âmbito da 

Saúde, Direitos e Deveres, Desporto, 

Voluntariado, Proteção Civil, 

Competências Parentais, Alfabetização e 

Bem Estar (estilos vida saudável);

Sessões de capacitação de competências 

pessoais e sociais que sejam impactantes e 

facilitadoras no processo mobilidade e 

desenvolvimento social.

Sensibilizar  140 do total de 

benificiários ano; 780 horas de 

sessões de sensibilização, 

distribuídas pelos 3 anos;

N.º de sessões de 

sensibilização realizadas; N.º 

de destinatários abrangidos

Crianças e Jovens; População 

residente; Beneficários do RSI; 

Pessoas com incapacidade e 

deficiência; Famílias;

Registos no dossier 

técnico

CSF e Associações 

Locais

Articulação com o departamento de 

Habitação da CMA dos PER e DIS com os 

não PER. (Tarifas sociais água e luz.) 

Sessões de alfabetização; Bairros de 

Intervenção Prioritária; Ponto Fraco 

(Fonte: análise SWOT, Caracterização 

Social da FFVN), Alheamento familiar ao 

percurso educativo; Analfabetismo e falta 

de serificação dos cursos existentes;

26

Dinamix | Realizar atividades lúdico 

desportivas 

Desenvolver atividades lúdicas promotoras da 

inclusão social.

18 Atividades lúdico desportivas 

num total de 36 horas (6 

atividades ano)

N.º de atividades efetuadas; Crianças e Jovens; População 

residente; 

Registos no dossier 

técnico

JFFVN e CSF Ponto Fraco (Fonte: análise SWOT, 

Caracterização Social da FFVN), Escassa 

oferta desportiva e de lazer a custo 

acessível;

27

Self Empowerment | Realizar sessões de 

sensibilização no âmbito da mediação 

de conflitos familiares, bullying e 

violência doméstica (vítimas e 

agressores) com os intervenientes no 

processo (Famílias e técnicos da área 

social); 

Sessões de qualificação temáticas que 

facilitem o acesso a informação útil e 

adaptadas às necessidades do território 

abrangente.

Realizar 9 Sessões de 

sensibilização, com um total 51 

horas.

N.º de Sessões de formação 

realizadas; 

Famílias; Crianças e Jovens; Registos no dossier 

técnico

CSF e Associações 

Locais; ISS;

Articulação com ISS; Núcleos Locais de 

Inserção (NLI); Contemplar os 

Beneficários RSI do território; Parceiros 

bairros de intervenção prioritária; 

28

Jardim do Saber | Encontros 

intergeracionais para a troca de saberes 

e ofícios.

30 sessões, 10 por ano de 2 

horas cada. 300 participantes no 

total;

N.º sessões; N.º de 

participantes;

Crianças e Jovens; População 

Residente;

Registos no dossier 

técnico e fotos

CSF e Associações 

Locais; CMA

29

Viva la vida | Realizar sessões 

socioculturais em articulação com a 

comissão social de freguesia; 

9 Sessões (3 Sessões 

socioculturais por ano); 

N.º Sessões realizadas; Nº de 

instituições da CSF que 

solicitem articulação;

Crianças e Jovens; População 

Residente;

Registos no dossier 

técnico e fotos

CSF e Associações 

Locais; CMA

Sessões não obrigatórias; contudo pelo 

diagnóstico considera-se útil o seu 

desenvolvimento; Ponto Forte (Fonte: 

análise SWOT, Caracterização Social da 

FFVN), Serviços e projetos dirigidos à 

População Sénior promovidos pela CMA;

CLDS 3 G CONSIGO_SCMA 

Território: Falagueira Venda Nova

a) Estratégias genericamente aplicáveis 

ao nível da

qualificação das famílias, 

designadamente informação

dos seus direitos de cidadania, 

desenvolvimento de competências

dos respetivos elementos e 

aconselhamento em

situação de crise;

b) Estratégias direcionadas para crianças 

e jovens, promovendo estilos de vida 

saudáveis e de integração social numa 

perspetiva holística e de envolvimento 

comunitário, nomeadamente ao nível da 

promoção da saúde, do desporto, da 

cultura, da educação para uma cidadania 

plena;

• Promover o desenvolvimento 

de instrumentos facilitadores 

tendo em vista a mobilidade de 

pessoas a serviços de utilidade 

pública, a nível local, reduzindo o 

isolamento e a exclusão social;

Apoiar o envelhecimento ativo com 

desenvolvimento de sessões socioculturais e 

outras que beneficiem e promovam o 

encontro intergeracional.

II

Intervenção 

familiar e 

parental, 

preventiva da 

pobreza 

infantil

c) Estratégias direcionadas para a 

mediação de conflitos familiares, 

particularmente no caso de famílias com 

crianças, em articulação com as equipas 

que intervêm com as famílias e/ou as 

suas crianças, promovendo a capacitação 

das famílias e a proteção e promoção dos 

direitos das crianças e jovens;




