
PLANO DE ACTIVIDADES DO CLAS DE 
SETÚBAL PARA 2011

O Plano de Actividades do CLAS para 2011 comporta de forma sucinta um conjunto de 
actividades previstas e que se pretendem desenvolver no corrente ano, privilegiando a 
participação dos parceiros e respectiva co-responsabilização.

 ACTIVIDADES CORRENTES

Plano de reuniões

Serão efectuadas 4 sessões plenárias ordinárias e sempre que se justifique serão 
marcadas sessões extraordinárias.

Plataforma Supra-Concelhia da Península de Setúbal

Participação da Presidente do CLAS na Plataforma Supra Concelhia da 
Península de Setúbal e nas actividades que daí decorrerem.

Emissão de Pareceres

Os pareceres solicitados ao CLAS e elaborados pelo Núcleo Executivo serão 
apresentados e votados em sessão plenária de acordo com a legislação e o 
regulamento interno em vigor.  

Página 1 de 3



ACTIVIDADES ESTRUTURANTES

Avaliação

Implementação de modelos uniformes de avaliação das acções desenvolvidas no 
âmbito da Rede Social.

Definição e divulgação dos critérios de avaliação dos pareceres do CLAS para 
as candidaturas em que não existam outros instrumentos previamente definidos 
na respectiva legislação.

Diagnóstico Social

Continuação do acompanhamento dos Grupos de Trabalho para a actualização e 
elaboração do Diagnóstico Social. Pretende-se que este diagnóstico (Educação, 
Acção Social, Emprego e Formação, Saúde) aprofunde áreas específicas de 
acordo com o aprovado pelas entidades do CLAS.

Apresentação do Diagnóstico Social e aprovação pelo CLAS.

Elaboração do PDS 2011-2013

Após a aprovação do Diagnóstico Social, deve ser elaborado e aprovado em 
CLAS o novo instrumento estratégico de planeamento do desenvolvimento 
social, fundamentado no Diagnóstico Concelhio e outros instrumentos 
relevantes.

Realização e Acompanhamento do Plano de Trabalho (PT) para 2011

Elaboração do PT para 2011, continuando a aplicar a metodologia habitual de  
trabalho em parceria na construção desse instrumento de planificação, para  
posterior discussão e aprovação em Plenário.

Continuação da aplicação da metodologia de acompanhamento e controlo da 
execução do Plano de Trabalho 2011, que permite o envolvimento dos parceiros 
e um conhecimento permanente da sua execução, para tal:

• Manutenção da ferramenta na internet;
• Equipa de monitorização a cargo da DISOC (CMS);
• Equipa de Dinamização NECLAS com o envolvimento de todos os 

parceiros.

Comissões Sociais de Freguesia

Apoiar e incentivar a criação das Comissões Sociais de Freguesia, 
designadamente através da divulgação de experiências existentes no Distrito.
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II Encontro de Dirigentes da Rede Social de Setúbal

Realizar o II Encontro de Dirigentes da Rede Social de Setúbal subordinado aos 
seguintes objectivos gerais:

• Os contributos da Rede Social no desenvolvimento das instituições
• Os contributos das instituições para o desenvolvimento local integrado
• Promover o planeamento integrado e sustentado a partir da mobilização 

das competências e recursos das instituições e da comunidade
• Valorizar o trabalho em rede e Identificar áreas prioritárias e interesses 

comuns

Acompanhamento do CLDS

Continuação do acompanhamento do Contrato Local de Desenvolvimento 
Social “Jovens em Vantagem”, através do modelo definido pelo NECLAS de 
acordo com a legislação enquadradora:

• Acções integram os Plano de Trabalho anuais da Rede Social 
• Relatórios enviados ao ISS são remetidos ao NECLAS
• Balanços bianuais apresentados no CLAS
• Reuniões trimestrais de acompanhamento com o NECLAS

Acompanhamento da Estratégia Nacional de Integração de Pessoas Sem-Abrigo

Acompanhamento da implementação local da ENIPSA e das actividades 
desenvolvidas neste âmbito.

Actualização das Fichas de Adesão ao CLAS

De acordo com o estipulado em Regulamento interno e em Decreto 
Regulamentar devem os parceiros proceder à actualização das Fichas de Adesão 
ao CLAS.

Divulgação da Rede Social de Setúbal

Integração na página oficial da internet da Câmara Municipal de Setúbal e dos 
restantes parceiros do CLAS, de informação relativa ao trabalho desenvolvido 
pela Rede Social de Setúbal. 

Promoção e divulgação da Rede Social, no sentido da mobilização para a 
adesão de novos parceiros.
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