CLDS 3 G CONSIGO_SCMA
Território: Falagueira Venda Nova

Eixos

III

Designação

Ações obrigatórias

a) Desenvolvimento de sessões de
apoio técnico à auto organização
dos habitantes e à
criação/revitalização de
associações, designadamente de
moradores, temáticas ou juvenis.
Através de estímulo dos gruposalvo, de acompanhamento
técnico facilitador de iniciativas e
Capacitação da
da disponibilização de espaços
comunidade e
para guarda de material de
das instituições
desgaste e de apoio;

N.º

Metas

Indicadores

Fonte de
Verificação

Task Force | apoio técnico ao desenvolvimento
de eventos temáticos comemorativos
organizados pela comunidade.

6 eventos, 2 por ano

Instituições;

Registos no dossier
técnico e fotos

71 horas de sessões de
N.º de sessões Instituições;
sensibilização/acompanhament realizadas e N.º
o, ao longo de 3 anos;
de OTS
participantes

Registo no dossier
técnico pedagógico

31

Formação OTS | Sustentabilidade e novos
caminhos para o 3º Setor, sensibilizar, formar e
acompanhar a implementação de eventuais
planos de negócio/operacionais das OTS
participantes

32

33

35

N.º de eventos
apoiados

Tipologia dos
Destinatários

30

34

b) Desenvolvimento de
instrumentos facilitadores tendo
em vista a mobilidade de pessoas
a serviços públicos e utilidade
pública, a nível local, reduzindo o
isolamento e a exclusão social

Atividades

Empreender, Inovar e Capacitar |
Realizar 4 sessões de
Apresentação/Sensibilização de metodologias de sensibilização num total de 8
gestão às OTS;
horas;

N.º sessões
realizadas.

Instituições;

Registos no dossier
técnico

Capacitar | Desenvolvimento e implementação Revitalizar 2 associações.
de estratégias de capacitação/revitalização de 2
associações locais;

N.º de
associações
locais
revitalizadas
N.º de eventos
realizados

Instituições;
População
Residente;

Registos no dossier
técnico

N.º de
guias/roteiros

População
Residente;
Instituições;

Associações 3G | Promover Sessões
9 eventos (3 eventos por ano)
socioculturais em articulação com as instituições
e as entidades locais e apoiar a promoção de
atividades ocupacionais para jovens. (ex.:
Olimpíadas Solidárias, Atividades Tempos Livres,
Colónias de Férias)
Colaborar roteiro/guia|Apoiar a elaboração de 1 guia/roteiro
um guia de recursos e de ofertas de serviços com
os interlocutores locais, em parceria com a
Comissão Social de Freguesia. Disponibilização
online e em papel.

Instituições;
Registo técnico e
População
pedagógico e Fotos
Residente; Crianças
e Jovens;

Parceiros

Fatores

Fraca sustentabilidade e
autonomia financeira;
Melhorar índices de atividade;
Ponto Forte (Fonte: análise
SWOT, Caracterização Social
da FFVN), Boa articulação
entre parceiros locais; Tecido
Associações
Locais; Exemplo de empresarial; Oportunidades,
OTS: Bué Fixe; (Fonte: análise SWOT,
Caritativos; UPVN; Caracterização Social da
FFVN), Fundos financeiros do
Rangel; CMA
quadro comunitário;
Programas Sociais de apoio ao
empreendedorismo; Ponto
Forte (Fonte: análise SWOT,
Caracterização Social da
FFVN), Existência de
instituições que possam
desenvolver projetos com
crianças e jovens;
Associações Locais
e CSF; CMA

Guia

JFFVN

Ponto Fraco (Fonte: Análise
SWOT, Caracterização Social
da FFVN), Falta de guia de
recursos atualizado e acessível
a todos os parceiros;

