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Introdução
O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) aprovado na reunião do CLAS de Setúbal a 14 de Março
de 2007, é um instrumento de definição conjunta e negociada de objectivos prioritários para a
promoção do Desenvolvimento Social Local.
A sua elaboração teve como preocupações, não só a produção de efeitos correctivos ao nível da
redução da pobreza, do desemprego e da exclusão social, mas também efeitos preventivos gerados
através de acções de animação das comunidades e da indução de processos de mudança, com
vista à melhoria das condições de vida das populações.
O papel do PDS é servir de enquadramento a todas as intervenções para a promoção do
desenvolvimento social, quer elas sejam elaboradas no âmbito da operacionalização do Plano pelo
CLAS (através dos Plano de Trabalho anuais), quer elas sejam propostas fora do âmbito do CLAS.
Neste sentido, o PDS procura vincular as iniciativas de todos os agentes cujo âmbito de actuação
tem repercussões no Desenvolvimento Social dos Concelhos.
Em Setúbal, o PDS teve por base não só as questões identificadas nos vários Diagnósticos
Sectoriais do concelho, mas principalmente o Diagnóstico Integrado (DI) em que os problemas e
potencialidades para além de enunciados, foram já reflectidos e olhados numa perspectiva
integrada. Desta forma, o DI apontou desde logo linhas de intervenção essenciais à elaboração do
PDS o qual é, em grande medida, a tradução dos problemas identificados no DI em objectivos de
planeamento/intervenção.

Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada para o PDS foi em tudo semelhante ao DI. A equipa foi
essencialmente a mesma mas, neste caso, centrou-se na definição de objectivos gerais e
estratégias, que descrevem a situação futura após a resolução dos problemas. Desta forma foi
possível rentabilizar o saber e o conhecimento de terreno dos técnicos e das organizações.
Os Eixos de Desenvolvimento foram definidos com base nas problemáticas identificadas no DI,
podendo a designação coincidir com estas ou terem sido reformuladas numa perspectiva do
desenvolvimento desejado para o concelho.
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Os objectivos e as estratégias pretendem identificar quais as transformações da realidade
necessárias (e desejáveis) a operar face aos problemas e a forma (estratégia) como isso será
atingido. Estes objectivos e estratégias estão apresentados sob uma forma bastante geral
essencialmente por duas razões. Por um lado procurou-se que o PDS não fosse demasiado
condicionador em relação ao próximo passo - a elaboração dos Planos de Acção - que se situa a um
nível mais operacional do que o presente instrumento; em boa medida é nessa fase em que melhor
se poderão definir objectivos específicos e estratégias mais concretas. Por outro, os problemas e
potencialidades identificados no Diagnóstico Social, tiveram níveis de aprofundamento diferenciados,
muitas vezes por força da ausência de dados, pelo que não foi possível desde logo definir objectivos
específicos para todos os eixos de problemas / potencialidades identificados no DS.
Os Objectivos Gerais são pois objectivos de nível superior, devidamente enquadrados num
determinado eixo de desenvolvimento, para o qual a nossa intervenção contribui mas que por si só
não consegue garantir. Trata-se de descrever a situação futura após a solução dos problemas. Ao
atingir os objectivos dos projectos que vierem a ser implementados (futuramente inscritos nos
Planos de Acção) contribui-se de forma determinante para alcançar o objectivo geral.
A Estratégia é apresentação descritiva do caminho a seguir para alcançar o objectivo geral, tendo
em consideração os recursos possíveis para o conseguir. Deve resultar de uma opção clara e
partilhada por todos os parceiros quanto aos objectivos definidos.
Os Objectivos Específicos são objectivos que devem ser alcançados com a intervenção e que
contribuem para atingir um objectivo geral, ainda que possam não ser suficientes para tal. Não deve
ser definido um conjunto demasiado vasto de objectivos específicos, de forma a que sejam realistas
e exequíveis, sem deixarem de constituir um desafio.
A diferença entre objectivos gerais e objectivos específicos prende-se com a dimensão dos mesmos.
Um objectivo específico contribui para a concretização de um geral, mas este tem sempre uma
abrangência mais lata que o anterior, sendo que a intervenção garante o cumprimento do primeiro e
contribui para alcançar o segundo.
Como é natural, alguns dos problemas identificados no DI, tem um âmbito supra-concelhio e supranacional pelo que intervir a este nível está fora do alcance deste PDS. Nestas situações procurou-se
definir objectivos e estratégias de minimização do impacte destes problemas sobretudo nas
populações mais fragilizadas e excluídas.
Ao longo da elaboração deste PDS, esteve sempre presente a preocupação de enquadrar planos e
medidas definidas a nível local (por exemplo, PDM e Carta Educativa), a nível regional (por exemplo,
PEDEPES) e nacional (por exemplo, o PNAI), favorecendo a sua adequação ao contexto local e
potenciando os recursos que poderão vir a ser canalizados para o concelho. Por outro lado, foram
igualmente consideradas as intervenções que já estão a ser implementadas no concelho e que se
enquadram nos objectivos e estratégias definidos neste PDS. No entanto, não é possível integrar no
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PDS todas as acções que se realizaram no concelho entre 2007 e 2009 e que de uma forma ou de
outra, contribuíram directa ou directamente para atingir os objectivos do PDS. Na realidade, muitas
entidades cuja actuação gravita em torno do âmbito da Rede Social de Setúbal em geral e do PDS
2007-2009 em particular, realizaram acções que embora não tenham integrado nenhum plano de
trabalho, consistiram num contributo relevante e por vezes mesmo determinante para minimizar ou
mesmo ultrapassar os problemas que os objectivos identificavam. Por conseguinte, não podemos
fazer encarar o PDS e as suas acções como “tudo o que foi feito no concelho”. A dificuldade reside
então em avaliar o real impacto das acções do PDS nos problemas identificados, não ignorando o
contributo externo que foi levado a cabo pela implementação de acções extra-planos de trabalho.
Este é um aspecto que se poderá vir a trabalhar mais no futuro no sentido de uma maior integração
dos planos anuais de actividades das diversas entidades do concelho e dos planos de trabalho da
Rede Social. Desta forma poderemos melhorar a afectação dos recursos existentes e canalizá-los
para os problemas definidos como mais prioritários.
Outro aspecto a considerar é estarmos perante um PDS de primeira geração, isto é, sendo o
primeiro não se recomendaria que fosse demasiado ambicioso e extenso (por exemplo, com
objectivos em número superior a 30). A definição dos objectivos e estratégias teve em linha de conta
aquilo que está ao alcance da Rede Social de Setúbal, que se enquadra no âmbito dos recursos e
capacidades que dispõe, neste momento (mesmo que se espere que no futuro sejam acrescidos).
Desta forma torna-se mais acessível o acompanhamento da sua execução, inclusivamente ao
cidadão comum. O futuro e o sucesso da Rede Social passa por um compromisso de adesão ao
PDS e uma boa taxa de execução dos Planos de Acção (documentos que operacionalizam os
objectivos definidos no PDS), o que de facto se veio a verificar.
Os objectivos gerais do PDS foram priorizados na reunião de CLAS de 14 de Março de 2007, com o
recurso ao método de grupo nominal. Através deste método, os elementos dos CLAS puderam
ordenar por ordem de importância, os objectivos que consideraram como prioritários em cada Eixo.
Por sua vez os eixos não foram priorizados, isto é, não houve lugar a uma hierarquização de
importância / relevância entre eixos. Após este momento deu-se lugar à elaboração anual de planos
de trabalho em que foram sendo identificadas e definidas acções que os parceiros consideraram
como contributos relevantes para os objectivos priorizados.

Monitorização
A monitorização do PDS foi feita de forma continuada através da monitorização dos Planos de
Trabalho Anuais. Este trabalho centrou-se nos índices de execução das acções que os compunham,
bem como a análise por Eixo e por Objectivo. Foram realizados relatórios trimestrais intercalares que
eram apresentados no NECLAS e relatórios anuais que foram apresentados ao CLAS e submetidos
a aprovação no plenário.
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A monitorização contínua permitiu que fosse possível agir atempadamente quando foram detectados
Eixos com baixos níveis de execução ou objectivos para os quais ainda não tinham sido definidas
Acções.
A metodologia de monitorização teve por base o Project Management Body of Knowledge, tendo
sido utilizado software de gestão específico para o efeito.
Para efeitos de cálculo da taxa de execução, foi definida a seguinte escala de quatro pontos com a
correspondente percentagem atribuída:
!

A acção não foi iniciada: 0%

!

A acção foi iniciada, isto é, foram realizadas tarefas que concorreram para o arranque da
acção: 33%

!

A acção foi iniciada, teve desenvolvimentos, mas não foi concluída: 66%

!

A acção foi concluída: 100%

Esta escala revelou-se bastante operativa e permitiu responder às necessidades, no entanto
apresenta algumas limitações que foram alvo de reflexão no NECLAS e que deverão ser
ultrapassadas num próximo PDS.
Uma das limitações diz respeito, não propriamente à escala, mas antes ao facto de este sistema de
medida não ter em linha de conta a complexidade ou recursos (financeiros, organizacionais, etc) que
cada acção comporta. Desta forma, uma acção que tenha como objectivo, por exemplo, alargar o
número de vagas numa creche, tem o mesmo impacto na execução global, que a elaboração de um
dossier de imprensa sobre transportes públicos, por exemplo. Esta limitação pode ser ultrapassada
através da aplicação de uma taxa de esforço que diferencie as acções mais exigentes, em termos de
recursos, das restantes.
Outra limitação que identificámos é que esta escala não contempla a superação de objectivos. Em
diversos casos, as metas quantitativas das acções foram ultrapassadas sem que isso fosse
devidamente valorizado em sede de monitorização da execução.
Por fim, há que distinguir a taxa de execução de cada PT, Eixo ou Objectivo e o impacto efectivo que
tiveram na realidade. A taxa de execução de que falamos aqui diz respeito apenas às acções que
foram sugeridas pelos parceiros para integrar os planos de trabalho. Mesmo que um objectivo
registasse uma taxa de execução de 100% isso por si só não seria uma garantia de que a realidade
do concelho tivesse sofrido uma mudança significativa no que diz respeito a esse mesmo objectivo.
Esta situação tem diversas causas. Alguns objectivos, como por exemplo, “O54> Manter ou
aumentar o número de residentes do centro histórico (até 2009)”, pressupõe que haja um
conhecimento do número de residentes do centro histórico sem o qual não e possível aferir se houve
uma aumento ou uma diminuição. Para tal é necessário como condição prévia, levar a cabo um
levantamento demográfico daquele território o que por si só e uma tarefa de alguma complexidade e
que exige uma significativa mobilização de recursos.
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Como já foi referido a introdução de uma taxa de esforço pode ajudar a diferenciar o peso das
acções no âmbito do PDS, mas ainda há uma outra necessidade de diferenciação sendo que nem
todas as acções têm um contributo directo e líquido para os objectivos do PDS em que se
enquadram. Existem acções (mesmo mobilizando recursos significativos) cujo contributo para o
objectivo é indirecto ou mesmo complementar. São acções que, embora se enquadrando no âmbito
do objectivo, não incidem integralmente naquilo que é mais substantivo no objectivo.
Sendo assim, é necessário fazer uma aferição de carácter interpretativo para cada uma das taxas de
execução apuradas em cada objectivo para formar uma opção do impacto que este PDS teve na
realidade concelhia ao longo dos últimos 3 anos. É justamente este exercício que se procurará fazer
um pouco mais adiante neste documento.
Esta escala foi aplicada a cada uma das acções, sendo que os resultados dizem respeito ao total de
cada Eixo. A coluna “Acções (n)” apresenta o número de acções que compunha cada eixo.

Eixo

Acções
Taxa de
(n)
Execução (%)

Acções segundo a taxa de
execução
0%
33%
66%
100%

Eixo 1 Mobilidade e acessibilidades

20

63

2

5

6

7

Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede

43

59

5

10

10

18

Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social

69

78

3

8

23

35

Eixo 4 Envelhecimento da População

33

77

2

6

5

20

Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia

18

78

1

1

7

9

Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida

30

85

1

1

8

20

213

74

14

31

59

109

Total do Plano de Desenvolvimento Social

Como se pode verificar, a taxa de execução do PDS atingiu os 74%, o que corresponde a um valor
médio dos 3 Planos de Trabalho. A análise anual dos PT, revela-nos uma evolução muito
interessante da taxa de execução que foi subindo continuamente. te.
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Taxa de Execução por Plano de Trabalho

100

70

80
73

76
60
40
20

2007
2008

0
2009

A taxa de execução teve uma evolução positiva ao longo dos três anos, mas para se compreender o
esforço despendido temos de atender ao número de acções desenvolvidas.

Total de Acções por Plano de Trabalho

110

110

88
74

66
44

29

22
2007
2008

0
2009
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O aumento anual de acções foi muito significativo, sendo que 2009 teve quase 4 vezes mais acções
que 2007. Isto é um claro sinal da importância crescente que os parceiros do CLAS dão aos
instrumentos da Rede Social. Por outro lado pensamos que esta evolução esteve igualmente
relacionada com um aumento da compreensão por parte dos parceiros sobre o funcionamento de
todo este processo. O PT de 2007 foi o primeiro alguma vez realizado no concelho e constituiu um
grande desafio para os parceiros do CLAS uma vez que não é uma tarefa simples elaborar um plano
de trabalho com cerca de 50 parceiros procurando simultaneamente dotá-lo de coerência e
complementaridade. Este processo crescente de aprendizagem e familiaridade conduziu a um PT de
2008 com muito mais acções tendo-se chegado a 2009 com um número surpreendente de 110
acções.
Cada PT teve acções que contribuíram para mais do que um objectivo específico e / ou para mais do
que um Eixo. Estas acções foram devidamente sinalizadas nos respectivos planos de trabalho e
relatórios de execução.
Como já foi referido, o PDS, atingiu uma taxa de execução global de 74% embora seja diferenciada
por eixos, o que se justifica pelo número total de acções que os compõe e suas respectivas taxas de
execução.

Execução por Eixo

100

63

78

77

59

78

85

67

33
Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Eixo 4

0
Eixo 5

Eixo 6

Como podemos verificar no gráfico acima representado, a taxa de execução do PDS varia entre o
valor mínimo de 59% (Eixo 2) de o valor máximo de 85% (Eixo 6). Em boa medida o que terá
contribuído para estes valores, foi o reduzido número de acções não iniciadas (0%) ou com um baixo
nível de execução. De facto, 168 das 213 acções registaram uma taxa de execução igual ou superior
a 66%, sendo que mais de metade (109 acções) foram executadas a 100%.
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Total de Acções por Grau de Execução

110
109

55

59
14
0%

31
33%

66%

0
100%

Para melhor entendermos os níveis de execução de cada eixo, há que ter em linha de conta o
número de acções que os compõe e naturalmente a respectiva execução. Embora a taxa de
execução seja um dado relevante, o número de acções por eixo é igualmente importante para se
aferir o esforço despendido. Ou seja, um eixo com uma taxa elevada mas com poucas acções não é
necessariamente mais significativo do que outro com menor taxa de execução mas com maior
número de acções. Exemplo disso é o Eixo 3 que embora não tenha a taxa mais elevada, é o que
tem mais acções. O gráfico que se apresenta de seguida permite visualizar o volume de acções por
eixo e por grau de execução, permitindo-nos simultaneamente uma análise comparativa entre os 6
Eixos.

70

35

56
42

18
23

10
7
6
10
5
8
5
2 1
Eixo
3
Eixo 2 Eixo
3

0%

33%

28

20
5
6
2 4
Eixo

20
9
7
1 5
Eixo

66%

8
1
Eixo 6

14
0

100%

Pela análise do gráfico facilmente podemos constatar que os Eixos 1 e 5 tem um menor peso no
desempenho do PDS no seu conjunto, enquanto que o Eixo 3 assume uma preponderância muito
superior aos restantes, uma vez que contêm quase um terço das acções de todo o PDS.
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Eixo 1 Mobilidade e Acessibilidade
Este eixo é um dos que tem menor número de acções e com apenas duas acções não iniciadas
(0%) e com 7 a 100%, atingiu uma taxa de execução de 63%, tendo ainda assim ficado abaixo da
média do PDS.

Total de Acções por Grau de Execução

40
30
20
10
2
0%

5
33%

6
66%

7

0

100%

Eixo 1
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.
Eixo 1 Mobilidade e Acessibilidade: 66,25%
O11> Diminuir as barreiras arquitectónicas dos edifícios públicos e bairros de habitação social (até
2009): 49,50%
Acções
A01> Levantamento das barreiras arquitectónicas dos Edifícios de
Serviços Públicos do Centros Históricos
A001> Levantamento das barreiras arquitectónicas dos Edifícios de
Serviços Públicos do Centros Históricos

Exe. Ano
33% 2008
66% 2009

Este objectivo, considerado como o mais prioritário de todo o Eixo, relevou-se difícil concretizar ou
identificar acções que tivessem um impacto significativo. O primeiro obstáculo residiu na inexistência
de um levantamento que permitisse aferir as alterações registadas, a diminuição ou aumento das

Relatório de Balanço do Plano de Desenvolvimento Social 2007/2009

Página 10 de 32

barreiras arquitectónicas. O primeiro passo seria obviamente a elaboração desse levantamento, o
que se revelou difícil de executar Para este desiderato procurou-se o estabelecimento de protocolos
com instituições de ensino através dos quais fosse possível, mediante estágios, a realização do
referido levantamento. Estas acções não foram concluídas, o que parece revelar alguma dificuldade
de a Rede Social em ser operacional em áreas que aparentam estar mais afastadas de esfera
social. Dado a pertinência deste tema, talvez fosse conveniente prosseguir esforços neste sentido já
no próximo PDS.
O12> Aumentar a participação da população na intervenção e transformação do território (até 2009):
33%

Acções
A01 Divulgação das iniciativas de discussão pública sobre o
ordenamento do território.
A02> Inquérito sobre a participação nas discussões públicas
A03> Divulgação das iniciativas de discussão pública sobre o
ordenamento do território.

Exe. Ano
33% 2007
66% 2008
0% 2008

Este objectivo teve a taxa de execução mais baixa de todo o PDS, mas em boa medida este facto
deveu-se a alterações no cronograma de elaboração do PDM que tornou extemporâneas as
iniciativas de discussão pública. À luz deste facto, talvez se pudesse ter reequacionado a pertinência
deste objectivo uma vez que o processo do PDM é central nas questões de transformação do
território.
O13> Aumentar a qualidade, eficiência e cobertura dos transportes públicos (até 2009): 83%

Acções
A02> Dossier de imprensa: transportes
A04> Estudo sobre a rede de transportes públicos

Exe. Ano
66% 2007
100% 2008

As duas acções deste objectivo permitiram apenas traçar um esboço sobre o problema que foi
equacionado e apesar da elevada taxa de execução das acções, não podemos concluir que tenham
tido um impacto na qualidade, eficiência e cobertura dos transportes públicos. Todavia o trabalho
realizado é útil e poderá (e deverá) ser alvo de desenvolvimento posterior. Em suma, as acções
deste objectivo não só foram reduzidas em quantidade, como também não requereram um esforço
elevado (a nível financeiro ou até mesmo organizacional).

O14a> Aumentar a mobilidade da população no espaço público (até 2009): 79%
Acções
A03> Levantamento das situações de estacionamento incorrecto nas
zonas prioritárias
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Acções
A04> Substituição dos impedimentos baixos dos passeios.
A05> Instalação de semáforos
A06> Um Roteiro para a Mobilidade
A06> Redes pedonais nas freguesias
A05> Levantamento das necessidades de mobilidade dos munícipes
com deficiência
A002> Bilhete-Família (famílias numerosas)
A003> Levantamento das necessidades de mobilidade dos munícipes
com deficiência

Exe.
100%
100%
0%
100%
66%

Ano
2007
2007
2007
2008
2008

66% 2009
100% 2009

Neste objectivo podemos encontrar um conjunto muito heterogéneo de acções que incidem quer
sobre aspectos de planeamento (A05/2008 e A06/2007), quer sobre intervenções materiais
(A04/2007 e A05/2007). Um aspecto relevante são as 5 acções com uma execução a 100%.
Podemos afirmar que no seu conjunto, estas acções contribuíram de facto para aumentar a
mobilidade da população no espaço público.
O14b> Integrar nos diversos instrumentos de planeamento do território articulação e
complementaridade entre si (até 2009): 53%
Acções
A07> Memorando sobre comunicação entre os agentes envolvidos no
planeamento
A08> Seminário sobre SIG em Setúbal
A07> Memorando sobre comunicação entre os agentes envolvidos no
planeamento
A08> Seminário sobre SIG em Setúbal
A004> Seminário sobre SIG em Setúbal

Exe. Ano
66% 2007
33% 2007
100% 2008
33% 2008
33% 2009

As acções desenvolvidas no âmbito deste objectivo foram manifestamente poucas face à sua
dimensão. No entanto o processo da Rede Social (na fase de elaboração de diagnóstico e mesmo
na fase de definição dos planos de acção), por si só, contribuiu para este objectivo. O
interconhecimento de técnicos de diferentes áreas de especialidade, proporcionado no âmbito dos
grupos de trabalho, facilita a circulação de informação sobre os diversos instrumentos de diagnóstico
e planeamento sectoriais existentes. Desta forma podemos afirmar que os impactos do PDS neste
objectivo deverão ser superiores ao que é revelado pela sua taxa de execução.
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Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
O Eixo 2, é o segundo maior do PT2009 em termos de número de acções (43) mas registou a mais
baixa taxa de execução do PDS, com apenas 59%. Em contrapartida contou com um elevado
número de acções (21) para o objectivo mais prioritário, das quais 9 foram executadas a 100%. Este
é o Eixo com menor número de objectivos identificados.

Total de Acções por Grau de Execução

40
30
20
5
0%

10
33%

18

10

10
66%

0
100%

Eixo 2
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.
Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede: 64,70%
O21> Elevar os níveis de eficácia e eficiência das organizações locais de forma a melhorar a sua
resposta à comunidade (até 2009): 60,14%

Acções
A09> Definição de metodologias de avaliação comuns
A10> Acção de Formação em Empowerment
A11> Acção de Formação em Gestão da Qualidade
A12> Acções de formação de suporte ao desenvolvimento de
competências técnicas e relacionais para prevenção da violência (ou
sua gestão) na resolução de conflitos e desocultação da Violência
Doméstica
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33%
100%
100%
33%

Ano
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2007
2007
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Acções
A13> Intercâmbio de funcionári@s
A09> Definição de metodologias de avaliação comuns
A10> Grupo de Reflexão Sobre Boas Práticas de Participação
A11> Acções de formação de suporte ao desenvolvimento de
competências técnicas e relacionais para prevenção da violência (ou
sua gestão) na resolução de conflitos e desocultação da Violência
Doméstica
A12> Intercâmbio de funcionári@s
A13> Workshop sobre o estudo "Modos de Vida da População
Residente nos Bairros da Bela Vista"
A005> Acções de Formação para técnicos sobre Prevenção e
Desocultação da Violência Doméstica
A006> Atendimento Público do GIME qualificado no âmbito do CAF
A007> CLDS10. Apoio à gestão organizativa
A008r> CLDS11. Captação de recursos
A009> CLDS9. Associativismo juvenil
A010> Definição de metodologias de avaliação comuns
A011> Dinâmicas de Laboratórios de participação Cívica
A012r> Encontros de desenvolvimento técnico e supervisão
(EnvelheSeres)
A013> Formação de públicos estratégicos que actuem no domínio da
Violência de Género .
A014> Tertúlias sobre práticas de intervenção social desenvolvidas em
outros concelhos ou países
A015> Workshop sobre Pobreza, Exclusão, Inclusão, e
Desenvolvimento Local.

Exe.
33%
33%
0%
100%

Ano
2007
2008
2008
2008

33% 2008
100% 2008
100% 2009
100%
0%
100%
33%
0%
33%
100%

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

66% 2009
100% 2009
66% 2009

Este objectivo é o segundo do PDS com maior número de acções (21) desenvolvidas, o que por si já
é significativo em termos do investimento que os parceiros do CLAS fizeram nesta área. Este facto é
ainda mais relevante se considerarmos que se trata de um objectivo prioritário. Foram realizadas
sobretudo acções de formação, workshops, encontros e debates. A taxa de execução global foi
penalizada por acções como “Definição de metodologias de avaliação comuns” (2007, 2008 e 2009)
que no máximo fora apenas iniciadas. Duas acções registaram inclusivamente uma taxa de 0%. Este
é mais um caso em que a taxa de execução parece não reflectir os resultados e o esforço
desenvolvidos ao longo de período em análise. ### reforço da ideia do impacto

O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto para
cada eixo deste PDS (até 2009): 57,40%

Acções
A14> Comunidade de práticas entre equipas e técnic@s para a
prevenção, gestão situações de violência e resolução de conflitos.
A15> Visita guiada às instituições do Bairro da Bela Vista
A14> Site da Rede Social
A15> Ciclo de Trocas
A16> Reunião sobre o estudo "Modos de Vida da População
Residente nos Bairros da Bela Vista"
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66% 2007
0%
100%
33%
0%

2007
2008
2008
2008
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Acções
A17> Disseminação junto das IPSS, escolas e Associações do
conceito, sites e material pedagógico, bem como o levantamento de
dinamicas já existentes. Experimentação, por grupos formais e
informais, de jogos de cooperação e registo dessas experiências.
A008r> CLDS11. Captação de recursos
A016> Acções Sensibilização sobre problemática Igualdade de
Género- Conciliação vida Familiar-privada/ pública-profissional
A017> Centro de recursos dinâmico sobre jogos e dinâmicas de
cooperação
A018> Dinâmicas de Laboratórios de participação Cívica
A019> Site do Observatório Social da Bela Vista (OSBV)
A020r> Apresentação Pública do Grupo de Trabalho Gravidez e
Maternidade na Adolescência
A021r> Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência:
dossier / diagnóstico sobre a gravidez e maternidade na adolescência
A022r> Mercado Social
A023r> Plano de Estratégias de Intervenção para crianças e jovens
dos 6 aos 19 anos no território da Bela Vista

Exe. Ano
66% 2008

100% 2009
66% 2009
66% 2009
33% 2009
66% 2009
33% 2009
100% 2009
66% 2009
66% 2009

Este objectivo centra-se muito no desenvolvimento do trabalho em parceria, o que aliás é um
aspecto central do funcionamento da Rede Social. Com 15 acções definidas, a sua taxa de
execução foi bastante modesta o que parece indicar que embora haja uma intenção clara de
desenvolver projectos em parceria, a sua concretização encontra algumas dificuldades. Neste ponto
há que fazer uma referência à elaboração da candidatura do CLDS – “Jovens em Vantagem” um
projecto construído e executado em parceria com 3 entidades do CLAS, e que está a decorrer em 3
territórios do Concelho. O resultado deste trabalho está consubstanciado em 14 acções que
contribuem para 5 objectivos de 3 eixos distintos deste PDS (Eixo 2, Eixo 3 e Eixo 5). Embora a sua
elaboração não tenha integrado nenhum Plano de Trabalho anual, a forma como está a ser
concretizada concorre perfeitamente para o objectivo O22.
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Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
Este Eixo é o maior do PT2009 em termos de número de acções que o compõe: 69 acções
distribuídas por 5 objectivos, por outro lado a sua taxa de execução (78%) é a segunda mais
elevada. Devido a estes dois factores temos forçosamente de considerá-lo como um dos Eixos mais
relevantes deste PDS. Igualmente impressionante é o número de 35 acções executadas a 100%.

Total de Acções por Grau de Execução

40
35
23

3
0%

20
10

8
33%

30

66%

0
100%

Eixo 3
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste Eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.
Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social: 79,74%
O31> Aumentar a cobertura e qualificar os equipamentos e respostas sociais ao nível da deficiência,
pessoas sem-abrigo, doentes mentais, alcoólicos, portadores de HIV/SIDA (até 2009): 74,63%
Acções
Exe. Ano
A16> Realização de um workshop de divulgação do PNAI
100% 2007
A17> Realização de um seminário intitulado “A Qualidade na Rede
100% 2007
Social – Uma questão de responsabilidade”
A18> Realização de um workshop de divulgação do PNAI
33% 2008
A024> Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para
66% 2009
Pessoas com Deficiência (Perturbações do Espectro do Autismo)
A025> Creche (APPACDM)
66% 2009
A026> Estudo dos desempregados com deficiência inscritos no Centro 66% 2009
de Emprego
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Acções
A027> Diagnóstico de necessidade de Centros de Actividades
Ocupacionais
A028> Formação de Monitores de Ateliers para a inclusão de crianças
com necessidade educativas especiais

Exe. Ano
100% 2009
66% 2009

Apesar de bastante ambicioso, este objectivo registou uma taxa de execução bastante significativa o
que é particularmente relevante se atendermos à sua dupla vertente: aumento da cobertura e
qualificação. Na vertente de aumento da cobertura contou com duas acções - A024 e A025 de 2009 que embora não tenham sido concluídas, beneficiam 82 utentes (50 no “Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência” e 32 em Creche). Na vertente da
qualificação incluem-se um seminário sobre a qualidade e formação específica para os monitores
dos Ateliers de Verão.
O32> Aumentar o número de equipamentos e respostas sociais sediadas nas freguesias periféricas
(até 2009): 83%

Acções
Exe. Ano
A18> Elaborar um levantamento de associações/entidades existentes
66% 2007
e/ou a intervir nas freguesias de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra,
Sado e S. Simão
A19> Realização de 2 sessões de sensibilização para o programa da
100% 2007
Rede Social
A19> Elaborar um levantamento de associações/entidades existentes 100% 2008
e/ou a intervir nas freguesias de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra,
Sado e S. Simão
A20> Realização de 2 sessões de sensibilização para o programa da
100% 2008
Rede Social
A029> Apresentação formal do Grupo Interinstitucional para a
66% 2009
Juventude (plano de trabalho, regulamento)
A030> Monitorização da frequência dos beneficiários RSI às consultas 66% 2009
de saúde infantil
Estas 6 acções embora não concorrendo directamente para atingir o objectivo, pretenderam criar
condições favoráveis para que tal acontecesse. Concretamente as acções de sensibilização deram
resultados positivos, o que se comprova pelo facto de que actualmente apenas uma Junta de
Freguesia não integra o CLAS. Por outro lado, e apesar de não estar previsto em nenhum plano de
trabalho da Rede Social, a Freguesia do Sado dispõe actualmente de uma associação - “Sado
Acolhe” - que inclusivamente já é membro do CLAS. Outra situação idêntica diz respeito ao Centro
de Convívio da Gâmbia, que foi inaugurado a Outubro de 2009 e cuja gestão é da Associação de
Solidariedade Social de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra. Se é um facto que em alguns casos não
foi possível através das acções realizadas, alterar substancialmente o ponto de partida identificado
no diagnóstico social, noutros casos (como o presente), os objectivos foram atingidos através de
acções não contempladas nos planos de trabalho da Rede Social. Como é natural, é extremamente
difícil isolar e aferir o impacto das acções que integram o PDS, em relação a todo o trabalho que vai
sendo desenvolvido no concelho por entidades que conhecem a realidade dos territórios e
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identificaram na fase de diagnóstico, necessidades e recursos, tendo desenvolvido activamente
esforços para lhes corresponder.

O33> Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009): 79,03%

Acções
A20> Definição de um modelo de intervenção articulado de
acompanhamento às famílias
A21> Implementação do modelo de intervenção articulado de
acompanhamento às famílias
A22> Jogos de cooperação
A23> Plano de Prevenção das Toxicodependências
A24> Colóquio Internacional sobre Contextos de Violência e
Comportamentos Juvenis
A25> Seminário "O Tempo de Ser Criança"
A020r> Apresentação Pública do Grupo de Trabalho Gravidez e
Maternidade na Adolescência
A021r> Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência:
dossier / diagnóstico sobre a gravidez e maternidade na adolescência
A023r> Plano de Estratégias de Intervenção para crianças e jovens
dos 6 aos 19 anos no território da Bela Vista
A031> Acção de sensibilização sobre Sexualidade
A032> Acções de Saúde Escolar
A033> Actividades de Enriquecimento Curricular
A034> Ateliers de Verão
A035> Centro de Recursos Psicopedagógicos
A036> Centro Lúdico-Pedagógico da Manteigada - Programa Escolhas
3º Geração
A037> CLDS1 Encaminhamento e acompanhamento dos jovens no
processo formativo profissional
A038> CLDS12. Info-inclusão
A039> CLDS13. Prácticas pedagógicas com TIC
A040> CLDS4. Oficinas de Artes e Ideias
A041> CLDS5. Desenvolvimento de competências pessoais
A042> CLDS7. Centro de recursos e qualificação
A043> CLDS8. Promover o sucesso escolar
A044> Colónias de Férias (JF)
A045> Colóquio Comportamentos de Risco
A046> Creche O Sonho (S. Sebastião) (66 vagas)
A047> Criação de um CAFAP com Pólos em cada um dos bairros
periféricos da cidade
A048> Do Longe Fazer Perto
A049> Educação e Aconselhamento Parental e Familiar
A050> Espaço da Família- Programa de Educação Parental
A051> Famílias: Medidas e Acções
A052> Implementação do “Plano Intermunicipal de Prevenção e
Cessação Tabágica nos Jovens” da R.P.C.S
A053> Jogos de cooperação
A054> Pré-Escolar na Manteigada
A055> Prevenção Rodoviária (Educação para a Cidadania)
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100% 2007
66% 2008
66% 2008
0% 2008
100% 2008
100% 2008
33% 2009
100% 2009
66% 2009
66%
100%
100%
100%
100%
100%

2009
2009
2009
2009
2009
2009

66% 2009
66%
66%
100%
66%
66%
66%
100%
100%
66%
66%

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

100%
100%
100%
100%
33%

2009
2009
2009
2009
2009

33% 2009
33% 2009
100% 2009

Página 18 de 32

Acções
A056> Programa de Competências Pessoais e Sociais nas Escolas 1º
ciclo
A057> Sessões de sensibilização à Igualdade de Género
A058> Workshops de Prevenção e Desocultação da Violência e da
Violência Doméstica

Exe. Ano
100% 2009
100% 2009
100% 2009

A análise deste objectivo revela-nos uma situação paradoxal: embora não tenha sido muito
valorizado em termos de prioridade, é o objectivo de todo o PDS para o qual mais entidades
contribuíram com acções (37 no total) mais do que qualquer um dos restantes eixos. O nível de
execução é inclusivamente superior ao do objectivo O31. A primeira conclusão que podemos retirar
é que a protecção das crianças e jovens é alvo de elevado investimento pelos parceiros do CLAS.
Com base nas metas quantitativas identificadas na descrição das acções, estima-se que estas
acções tenham chegado aproximadamente a cerca de 1600 crianças e jovens e a 300 profissionais.
A natureza destas acções é muito variada: aumento de capacidade de resposta, acções de
prevenção, acções de formação, workshops, colóquios e produção de documentos estratégicos, são
alguns exemplos do que foi realizado. Paralelamente, as actividades de enriquecimento curricular,
contribuíram também para este objectivo.

O34> Aumentar o n.º de famílias com idosos e pessoas dependentes que acedem aos serviços e
respostas existentes (até 2009): 73,20%

Acções
A26> Agenda Infosénior
A27> Apresentação Pública do Plano de Actividades do Grupo
EnvelheSeres
A28> Criação de uma rede solidária facilitadora da implementação do
CSI no concelho
A059> Agenda Infosénior
A060> Associação Centro de Bem-Estar dos Reformados e Idosos de
Setúbal

Exe. Ano
33% 2008
100% 2008
100% 2008
33% 2009
100% 2009

Embora com um pequeno número de acções desenvolvidas, este objectivo produziu um impacto
significativo, em particular devido às acções A060/2009 e A28/2008, através da ampliação da
capacidade de resposta do cento de convívio (novo espaço no bairro da Fonte Nova, beneficiando
os idosos da freguesia da Anunciada) e através da criação de uma rede solidária de quatro IPSS
para facilitar a implementação do CSI - Complemento Solidário para Idosos no Concelho.
O35> Diminuir a dependência dos indivíduos e famílias dos apoios de acção social e RSI (até 2009):
78,15%

Acções
A21> Celebração de protocolos com 3 entidades
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Acções
A22> Levantamento dos detentores de licença de utilização de
terrados para venda ambulante e dos utilizadores esporádicos
A29> Revisão dos acordos de inserção
A30> Preparação dos Actos Consulares Descentralizados
A31> Elaboração e realização de 1 Programa de Formação e
supervisão destes técnicos pelas parcerias do NLI
A32> Saúde Inclusiva
A33> "Novos Parceiros, Mais Oportunidades"
A34> Mercado Social
A35> Actos Consulares Descentralizados
A36> Posto de Atendimento do GIME no Centro Multicultural
A022r> Mercado Social
A061> Acção de Formação para Ajudantes de Acção Directa (no
âmbito dos protocolos RSI)
A062> Caracterização dos beneficiários RSI com medidas de inserção
profissional
A063> Centro Multicultural
A064> CLDS3. Programa Ideias Inovadoras
A065> Desenvolver Oportunidades
A066> Gabinetes de Inserção Profissional (GIP's)
A067> Novos Parceiros, Mais Oportunidades
A068> Saúde Inclusiva
A069> Turmas de alfabetização

Exe. Ano
100% 2007
100% 2008
66% 2008
66% 2008
66%
33%
66%
0%
100%
66%
100%

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

100% 2009
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Este objectivo está em 3º lugar em termos de volume de acções desenvolvidas (20) e apresenta
uma taxa de execução notável. Este volume de acções pode ser parcialmente explicado pelo facto
de 7 estarem directamente associadas ao NLI (Núcleo Local de Inserção do RSI ) e terem sido
dinamizadas pelas Entidades que o compõem (A21/2007, A22/2007, A29/2008, A32/2008, A33/2008,
A67/2009, A69/2009). Aqui podemos encontrar

consistência no trabalho desenvolvido, quer na

regularidade de acções que foram executadas anualmente, quer nas suas taxas de execução (com
excepção de 2008). No caso da A22/2007 (Levantamento dos detentores de licença de utilização de
terrados para venda ambulante e dos utilizadores esporádicos), teve desenvolvimento no ano
seguinte com a A29/2008 através da revisão dos acordos de inserção, procurando desta forma
intensificar os procedimentos de fiscalização no sentido de garantir uma aplicação mais justa da
medida de RSI.
Não se pode deixar de fazer uma referência às duas acções (A34/2008 e A22r/2009) relativas ao
Mercado Social e que embora não tenham sido concluídas, constituíram etapas decisivas para o
bom desenvolvimento desta resposta social, simultaneamente complexa, ambiciosa e inovadora.

Relatório de Balanço do Plano de Desenvolvimento Social 2007/2009

Página 20 de 32

Eixo 4 Envelhecimento da População
Este eixo registou uma taxa de execução de 77%, o que representa um valor acima da média deste
PDS, para tal terão contribuído decisivamente as suas 20 acções com execução a 100%. Cinco
destas acções com 100% de execução fazem parte dos 2 objectivos mais prioritários (O41a e
O41b), no entanto estes objectivos só contemplam 9 acções no seu conjunto. Isto contrasta com o
facto de o objectivo mais numeroso ser apenas a 3ª prioridade. Em suma, podemos concluir que
apesar de ter uma taxa de execução bastante positiva, ela foi superior nos objectivos menos
prioritários.

Total de Acções por Grau de Execução

40
30
20
20
2
0%

6
33%

5
66%

10
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100%

Eixo 4
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.

Eixo 4 Envelhecimento da População: 78,29%

O41a> Diminuir o número de idosos em situação de precariedade económica e habitacional (até
2009): 72%
Acções
A23 Observatório do Envelhecimento do Concelho de Setúbal (OECS)
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Acções
A28> Criação de uma rede solidária facilitadora da implementação do
CSI no concelho
A37> Rede de monitorização
A38> Dossier sobre programas e medidas de apoio à requalificação
habitacional
A39> Equipa de Apoio à elaboração de candidaturas ao PROHABITA
A070> Rede Solidária do CSI

Exe. Ano
100% 2008
100% 2008
0% 2008
66% 2008
100% 2009

No conjunto de acções que contribuem para este objectivo podemos destacar as que dizem respeito
ao trabalho em rede / articulação (A37/2008) e ao CSI propriamente dito (A28/2008 e A070/2009).
No primeiro caso a Rede de Monitorização através da definição do conjunto de critérios que
permitem identificar as situações de precariedade económica e habitacional, deu um contributo
fundamental para que a situação de precariedade e económica e habitacional seja avaliada de forma
consistente e coerente pelos vários intervenientes no processo. As acções relativas ao CSI, pela
natureza desta medida, contribuem directamente para a diminuição do número de idosos em
situação de precariedade económica. Estas três acções, que foram totalmente concluídas,
concorrem directamente para que o objectivo seja alcançado. No entanto há que referir o reduzido
número de acções que este objectivo prioritário teve num Eixo tão importante como é o do
Envelhecimento da População. Em virtude desta situação, os 0% da acção A38/2008 e que se
reporta a uma questão de grande necessidade, teve um grande impacto na taxa de execução global
do deste Eixo.
O41b> Aumentar a capacidade de resposta de prestação de cuidados de saúde continuados e do
acompanhamento médico de proximidade (até 2009): 66,67%

Acções
A40> Palestras “Falando de Saúde”.
A071> Abertura de uma Unidade de Dia e Promoção de Autonomia
(LATI)
A072> Idosos Felizes com a Vodafone

Exe. Ano
100% 2008
0% 2009
100% 2009

O número de acções deste objectivo, bem como a sua natureza e alcance não foram suficientes
para, por si só, causar uma alteração significativa na realidade, no que diz respeito do aumento da
capacidade de resposta de prestação de cuidados de saúde continuados e do acompanhamento
médico de proximidade. Não obstante que possam ter ocorrido importantes alterações nesta área, o
facto é que essas acções não foram incluídas nos planos de trabalho anuais da Rede Social, pelo
que o contributo nesta vertente é francamente modesto. Por fim, deve referir-se que este objectivo
foi priorizado ex-aequo com o O41a.
O42> Aumentar a cobertura e qualificar os equipamentos e respostas sociais para a população
idosa: por exemplo lares, apoio domiciliário e Centros de Dia (até 2009): 66,33%
Acções
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A073> Alargamento do serviço de lar e apoio domiciliário
A074> Associação Centro de Bem-Estar dos Reformados e Idosos de
Setúbal
A075> Aumento da capacidade do Lar Casa dos Professores
A076> Base de Dados do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) do
Concelho de Setúbal
A077> Projecto de Investigação: Violência nos Idosos: um olhar
psicossocial.
A078> Requalificação do Lar Casa dos Professores

33% 2009
100% 2009
100% 2009
66% 2009
33% 2009
66% 2009

O primeiro aspecto a destacar em relação a este objectivo é que só contou com acções em 2009, o
que ajuda a compreender o seu reduzido número. Todavia, pelo menos, as três acções concluídas a
100% contribuíram sem margem para dúvida para o alargamento da cobertura, designadamente
com 2 vagas de lar e 10 de apoio domiciliário no caso da A073/2009, 13 vagas (quartos) no caso do
Lar Casa dos Professores (A078/2009 e A075/2009) bem como melhoramentos dos seus
equipamentos e serviços e por fim, um alargamento a mais de 50 utentes na resposta facultada pelo
Centro de Bem-Estar dos Reformados e Idosos de Setúbal. Podemos então concluir que a taxa de
execução do objectivo não reflecte o efectivo impacto das suas acções. Importa também referir que,
as candidaturas aprovadas para o Concelho, no âmbito dos diversos Programas Pares têm a este
nível um impacto fundamental.
O43> Aumentar o número de beneficiários abrangidos por apoios sociais destinados a idosos em
situação de isolamento social e reduzida autonomia e mobilidade (até 2009): 76,77%

Acções
A24> Plataforma do Voluntariado
A41> Plataforma do Voluntariado
A42> “Tesouros Escondidos”
A43> Mais Saber
A44> Fórum da Terceira Idade
A45> VIVA – IIª Feira Sénior da Cidade de Setúbal
A46> Participação Sénior
A079> Fórum da Terceira Idade
A080> Idoso em Segurança (Educação para a cidadania)
A081> Levantamento sócio-demográfico da população idosa dos
Bairros de S. Domingos e Fontaínhas
A082> Mais Saber
A083> Tesouros Escondidos
A084> VIVA – IIª Feira Sénior da Cidade de Setúbal

Exe.
100%
33%
66%
100%
33%
33%
100%
33%
100%
100%

Ano
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009

100% 2009
100% 2009
100% 2009

Das 13 acções que compõe este objectivo, apenas 3 tem um impacto directo nos idosos em situação
de isolamento social e reduzida autonomia e mobilidade, são elas relativas ao projecto “Tesouros
Escondidos” (A42/2008 e A082/2009) e à acção “Idosos em Segurança” (A080/2009). Estas acções
identificaram especificamente como grupo-alvo os idosos nas situações descritas no objectivo, pelo
que temos de conceder-lhes um lugar de destaque nesta análise. As restantes têm um contributo
indirecto, considerando a perspectiva preventiva (Mais Saber) ou de desenvolvimento / divulgação
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de conhecimento e de respostas sobre esta problemática (Fórum da Terceira Idade, Feira Sénior,
Levantamento Sócio-demográfico da População Idosa).
O44> Diminuir o isolamento da população idosa associado às barreiras arquitectónicas e problemas
de acessibilidade (até 2009): 100%
Acções
A47> Flyer sobre Barreiras Arquitectónicas

Exe. Ano
100% 2008

Este objectivo é um dos quatro neste PDS que conta apenas com uma acção que consistiu na
elaboração e posterior distribuição no "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência", de um flyer
com recomendações sobre a eliminação de barreiras arquitectónicas. Embora esta acção venha dar
um contributo válido ao objectivo, não é possível aferir o impacto que teve em termos da diminuição
real do isolamento da população idosa, associado às barreiras arquitectónicas e problemas de
acessibilidade.
O45> Aumentar o número de profissionais com competências na área de apoio a idosos (até 2009):
100%
Acções
A48> Divulgação do referencial de formação em vigor da ANQ na área
do apoio familiar e à comunidade
A49> Ateliers de Saúde do Grupo EnvelheSeres
A012r> Encontros de desenvolvimento técnico e supervisão
(EnvelheSeres)
A085> Ateliers de Saúde do Grupo EnvelheSeres

Exe. Ano
100% 2008
100% 2008
100% 2009
100% 2009

Neste objectivo é impossível não destacar o papel do “Grupo Envelheceres” que contribuiu para 3
das 4 acções. É igualmente digno de referência o facto ser o único objectivo com uma taxa de
execução de 100% que tem mais do que uma acção. No seu conjunto foram desenvolvidos 7 ateliers
e 4 encontros de técnicos entre 2008 e 2009 e que proporcionaram a um conjunto significativo de
profissionais o aumento das suas competências na área de apoio a idosos.
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Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia

Este Eixo teve uma execução de 78%, sendo um dos quatro que ficou acima da média do PDS e
com menor número de acções: apenas 18. Pela positiva podemos referir o facto de ter apenas uma
acção com 0% de execução. Uma vez mais, registamos que o objectivo com maior execução é o de
menor prioridade.

Total de Acções por Grau de Execução

40
30
20
10
1
0%

1
33%

7
66%

9

0

100%

Eixo 5
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.

Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia: 71%
O51> Aumentar a taxa de reconversão profissional de desempregados do sector secundário (até
2009): 70,50%

Acções
A25> Workshop subordinado ao tema ao empreendedorismo
A26> Workshop de divulgação dos novos sistemas de incentivos
consignados no âmbito do QREN – Quadro de Referência Estratégico
Nacional
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A50> Sessões de divulgação dos sistemas de incentivos do IEFP/PNE 100% 2008
A51> Apuramento da taxa de reconversão profissional de referência
66% 2008
para o período 2004-2006
A52> Levantamento empresas / entidades com necessidades de
66% 2008
formação ou empregados formados na área (do sector terciário)
A087> Caracterização da Oferta Formativa do IEFP para o Sector
66% 2009
Terciário
A088> Criação de um "Centro de Emprego Protegido"
66% 2009
A089> Ensino de português para estrangeiros
100% 2009
Tal como o objectivo prioritário do Eixo 3 (O31), para este foram desenvolvidas 8 acções o que
coloca ambos no segundo lugar dos objectivos prioritários com maior número de acções. Em
primeiro lugar encontra-se o O21 (Eixo 2), com 21 acções. Sendo um objectivo ambicioso e que
apresenta alguma dificuldade de contabilização, foi desenvolvida uma acção (A51/2008) de modo a
criar um valor de referência, através do apuramento da taxa de reconversão profissional de
desempregados do sector secundário durante o período 2004-2006, no concelho de Setúbal com
base nos dados do Centro de Emprego. Como é natural, face ao âmbito deste objectivo, a maioria
das acções realizadas inserem-se na esfera de actuação do Centro de Emprego. A acção A25/2007
que consistiu na realização de um workshop destinado preferencialmente a desempregados do
sector secundário (75% das inscrições) e técnicos de entidades que lidam com as questões da
empregabilidade, foi executada a100%, o que significa que 75 pessoas passaram a ter mais
conhecimentos sobre empreendedorismo e novos sistemas de incentivos. Por outro lado a
A50/2008, consistiu na realização em média de 2 sessões mensais de divulgação dos sistemas de
incentivos do IEFP/PNE para desempregados que permitiu aumentar os conhecimentos de, pelo
menos, 100 desempregados do sector secundário sobre novos sistemas de incentivos que lhes
permitam criar o seu próprio emprego ou empresa noutro sector de actividade.

O52> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009): 77,50%
Acções
Exe. Ano
A53> Apresentação do POLIS no CLAS
100% 2008
A54> Percursos nos Centros Históricos
100% 2008
A55> Manual de Boas Práticas de Intervenção no Património Histórico 100% 2008
do Concelho de Setúbal
A56> Elaboração do Plano de Salvaguarda dos Centros Históricos
66% 2008
A090r> Divulgação Manual de Boas Práticas de Intervenção no
66% 2009
Património Histórico do Concelho de Setúbal
A091r> Formação sobre intervenções de reabilitação nos Centros
33% 2009
Históricos
Este conjunto de acções contribuiu de facto para a requalificação e valorização do centro histórico,
embora a totalidade do seu impacto ainda não se tenha feito sentir. Isto porque, em boa medida, o
“Manual de Boas Práticas de Intervenção no Património Histórico do Concelho de Setúbal” e a
elaboração do “Plano de Salvaguarda dos Centros Históricos” e a divulgação do “Manual de Boas
Práticas de Intervenção no Património Histórico do Concelho de Setúbal” (entretanto concluído)
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terão devido à sua natureza, um impacto crescente e duradouro. Outro aspecto relevante é a
diversidade de acções que concorrem para o mesmo objectivo. Salienta-se no entanto que
relativamente ao conhecimento e requalificação do Centro Histórico do Concelho, estão a decorrer
intervenções específicas e extensas que tem vindo e continuarão a concorrer para o cumprimento
destes objectivos. Destas intervenções destacamos a conclusão do POLIS e as acções aprovadas
das candidaturas RESET - Regeneração do Centro Histórico e PIVZRS - Plano Integrado de
Valorização da Zona Ribeirinha de Setúbal.

O53> Aumentar o número de agentes económicos e população em geral que conhece as linhas
estratégicas de desenvolvimento para o concelho (até 2009): 88,67%
Acções
A57> Divulgação do Plano de Formação do 2º Semestre do Centro de
Formação Profissional de Setúbal
A092> CLDS2 Gabinete de atendimento na área do emprego e
qualificação profissional. Gab. de Empregabilidade
A093> Divulgação da Iniciativa Emprego 2009

Exe. Ano
100% 2008
66% 2009
100% 2009

Embora seja difícil contabilizar o número de agentes económicos e população em geral, que tiveram
conhecimento das linhas estratégicas de desenvolvimento para o concelho, temos de considerar que
pelo menos no âmbito do emprego, as acções desenvolvidas contribuíram para um impacto positivo
neste objectivo.
O54> Manter ou aumentar o número de residentes do centro histórico (até 2009): 100%
Acções
A58> Caracterização sócio-demográfica dos Centros Históricos

Exe. Ano
100% 2008

Para aferir se o número de residentes do centro histórico está a diminuir ou a aumentar é
fundamental conhecer aquele território detalhadamente, sob o ponto de vista demográfico. Uma vez
que o perímetro do centro histórico não é coincidente com as secções estatísticas produzidas pelo
INE no âmbito dos recenseamentos, a realização desta acção é um pré-requisito para se atingir este
objectivo. Todavia, neste momento não é possível confirmar se este objectivo foi ou não atingido.
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Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
Este Eixo tem a maior taxa de execução deste P2009, com 85%. Embora não tendo muitas acções
(apenas 30), a sua maior parte (20) teve uma execução de 100%.

Total de Acções por Grau de Execução

40
30
20
20
1
0%

1
33%

8
66%

10
0

100%

Eixo 6
De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.
Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida: 85,92%
O61> Diminuir o número de idosos em situação de precariedade económica e habitacional (até
2009): 91,50%
Acções
A23> Observatório do Envelhecimento do Concelho de Setúbal
(OECS)
A28> Criação de uma rede solidária facilitadora da implementação do
CSI no concelho
A37> Rede de monitorização
A59> Divulgação do CSI

Exe. Ano
66% 2007
100% 2008
100% 2008
100% 2008

Este objectivo tem uma formulação idêntica ao O41a do Eixo 4, daí que seja natural que partilhe 3
das suas acções, sendo que apenas a acção A59 é exclusiva deste objectivo integrado no Eixo 6.
Por conseguinte, o que foi referido a propósito do O41a aplica-se perfeitamente a este contexto.
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O62> Aumentar a cobertura e qualificar os equipamentos e respostas sociais, por exemplo ao nível
da deficiência, pessoas sem-abrigo, doentes mentais, alcoólicos, portadores de HIV/SIDA (até 2009):
100%

Acções
A094> Lar Residencial - APPACDM

Exe. Ano
100% 2009

Este objectivo partilha a mesma característica do anterior, uma vez que tem uma formulação idêntica
a um outro (O31 do Eixo 3) no entanto, não possuem acções em comum. Neste caso em particular e
embora a acção ter sido executada a 100%, não podemos considerar um impacto directo e imediato
neste objectivo, uma vez que preconizava apenas dar início à construção de um equipamento com
as valências de Lar Residencial, Residência Autónoma e Serviço de Apoio Domiciliário, que quando
estiver concluído irá beneficiar 18 utentes.

O63> Atingir os 100% da área urbana da freguesia da GPA cobertos pelo abastecimento de água da
rede pública (até 2009): 100%

Acções
A00> Atingir os 100% da área urbana da freguesia da GPA cobertos
pelo abastecimento de água da rede pública (até 2009)

Exe. Ano
100% 2007

Este objectivo é um caso excepcional na medida em que com uma única acção (de execução a
100%) pode ser considerado como plenamente atingido e com um impacto directo na melhoria da
qualidade de vida da população.
O64> Reduzir a ocorrência das infracções ambientais no concelho (até 2009): 83,33%
Acções
A60> Participação Cidadã ao nível do Ambiente
A61> Projecto de Recolha de Óleos Alimentares
A62> Projecto de Recolha de Lâmpadas e Pilhas
A095> Alargamento da recolha de Óleos Alimentares à população do
concelho
A096> Participação Cidadã ao nível do Ambiente
A097> Projecto de Recolha de Lâmpadas

Exe.
100%
100%
0%
100%

Ano
2008
2008
2008
2009

100% 2009
100% 2009

Embora tenha 6 acções contabilizadas, este objectivo centra-se apenas em 3 (Participação Cidadã,
Recolha de Óleos Alimentares e Recolha de Lâmpadas) que foram desenvolvidas ao longo de dois
anos, por se tratar de acções integradas nos planos anuais de actividades, das entidades
responsáveis pela sua execução. No caso concreto das acções A60/2008, A095/2009, A096/2009 e
A097/2009, a entidade foi a Câmara Municipal de Setúbal. Esta circunstância não concorre de forma
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alguma para minorar a relevância destas acções, pelo contrário trata-se de um bom exemplo de
harmonização entre os planos anuais de actividades das entidades e os planos de trabalho da Rede
Social. As acções relativas à recolha de óleos alimentares e à recolha de lâmpadas e pilhas,
contribuíram directamente para o objectivo enquanto as restantes têm um papel mais complementar.
Tendo isto presente podemos considerar que estas acções tiveram no seu conjunto impacto no
objectivo embora de forma limitada.

O65> Aumentar o número de espaços de lazer qualificados (até 2009): 66%
Acções
A098> Requalificação do Fórum Luisa Todi

Exe. Ano
66% 2009

A requalificação do Fórum Luisa Todi é uma importante acção para a concretização deste objectivo,
no entanto, em virtude da sua complexidade técnica e esforço financeiro que exige, não foi possível
concretizar esta acção no prazo indicado. Em todo o caso, com apenas uma acção seria
francamente insuficiente para se poder considerar como atingido este objectivo. Tal como já foi
referido a propósito do Eixo 5, estão a decorrer intervenções específicas e extensas que tem vindo e
continuarão a concorrer para o cumprimento deste objectivo, nomeadamente os projectos aprovados
no âmbito da candidatura ao QREN da Regeneração Urbana da Bela Vista e Zona Envolvente RUBE.
O66> Aumentar o número de crianças em programas de educação ambiental (até 2009): 95,14%

Acções
A63> Ecoescolas
A64> Semana Internacional da Energia
A65> +Ambiente
A099> +Ambiente
A100> CLDS6. Jovens Talentosos
A101> Ecoescolas
A102> Educação Ambiental nas Escolas

Exe.
100%
100%
100%
100%
66%
100%
100%

Ano
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

Este objectivo tem uma das mais elevadas taxas de execução de todo o PDS, sendo que apenas
uma das acções não foi executada a 100%. Como é natural algumas acções reportam-se ao meio
escolar (A63/2008, A102/2009 e A101/2009) e todas elas registaram 100% de execução. No entanto
o dado relevante aqui é que a maioria das acções teve um âmbito externo à escola, como é um bom
exemplo o “Projecto Jovens Talentosos” ou a “Semana Internacional da Energia”. Por tudo isto, é
possível considerar que estas acções tiveram um impacto determinante da concretização deste
objectivo.

O67> Aumentar a qualidade, eficiência e cobertura dos transportes públicos (até 2009): 88,67%
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Acções
A02> Dossier de imprensa: transportes
A04> Estudo sobre a rede de transportes públicos
A103> Relatório e divulgação dos dados do questionário sobre
mobilidade (GCPD)

Exe.
66%
100%
100%

Ano
2007
2008
2009

Uma vez mais estamos perante um objectivo idêntico a outro, neste caso o O13 que partilham as
acções A02/2007 e A04/2009. Tal como foi referido anteriormente, estas acções permitiram apenas
traçar um esboço sobre o problema que foi equacionado esperando-se agora uma continuidade que
permita efectivamente atingir o objectivo.

O68> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009): 73%

Acções
A53> Apresentação do POLIS no CLAS
A54> Percursos nos Centros Históricos
A56> Elaboração do Plano de Salvaguarda dos Centros Históricos
A090r> Divulgação Manual de Boas Práticas de Intervenção no
Património Histórico do Concelho de Setúbal
A091r> Formação sobre intervenções de reabilitação nos Centros
Históricos

Exe.
100%
100%
66%
66%

Ano
2008
2008
2008
2009

33% 2009

Também este objectivo tem outro com uma formulação idêntica, no caso trata-se do O52 do Eixo 5.
e com o qual partilha todas as acções.
O69> Aumentar o conhecimento dos automobilistas sobre a poluição do ar e do ruído (decorrente do
tráfego rodoviário) e sobre alternativas de transporte (até 2009): 66%
Acções
A66> Divulgação de dados sobre a monitorização da Qualidade
Ambiental (Ar e Tráfego)
A67> Divulgação de dados sobre a monitorização da Qualidade
Ambiental (Ar)

Exe. Ano
66% 2008
66% 2008

Esta acção pretendia colocar à disposição na página de internet do município informação relativa
aos índices de poluição do ar e do ruído. No entanto, e apesar da informação existir, dificuldades
técnicas impediram a execução a 100% pelo que este objectivo não foi atingido por via desta acção.
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Notas Finais

Este documento procurou ser uma memória descritiva para referência futura, de todo o processo do
PDS 2007-2009, desde a elaboração dos Diagnósticos à monitorização dos resultados, bem como o
balanço global das acções dos três planos de trabalho elaborados. Como é natural, muito ficou ainda
por referir. Três anos de execução e mais de duas centenas de acções depois, podemos considerar
que a Rede Social de Setúbal ganhou consistência, experiência e acumulou know-how que que
permite encarar o segundo PDS com ainda maior confiança e optimismo.
O número de acções executadas, ultrapassou todas as expectativas iniciais da equipa do NECLAS e
a taxa de execução alcançada é francamente notável, sobretudo se tivermos em linha de conta que
se tratou da primeira vez que foi feito algo desta natureza no Concelho. As reflexões efectuadas no
âmbito da monitorização, vão permitir fazer um segundo PDS mais sofisticado e que reflicta ainda
melhor o trabalho desenvolvido pelos parceiros do CLAS. Também ao nível do relacionamento interinstitucional é possível identificar uma evolução muito positiva que o efectivo trabalho em equipa e
em parceria permitiram. Estes ganhos são difíceis de contabilizar mas são visíveis.
No seu conjunto o PDS teve um impacto relevante em relação aos seus objectivos. Este impacto foi
diferenciado entre os diversos Eixos e entre os diversos objectivos, como se pode verificar nos
capítulos anteriores. Este sucesso deve-se inteiramente aos contributos e atitude participativa dos
parceiros do CLAS que acreditaram que este processo é inequivocamente uma via para o
desenvolvimento do Concelho para o qual todos querem contribuir.
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