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Introdução
O Relatório de actividades do Conselho Local de Acção Social de Setúbal pretende dar
conhecimento, de uma forma sucinta e objectiva, da actividade da Rede Social do Concelho e
respectivos órgãos durante o ano de 2009, como decorre da aplicação da regulamentação deste
programa, Dec-Lei 115 de 14 de Junho de 2006 e da implementação do regulamento interno do
CLAS de Setúbal.
A elaboração do Relatório de Execução pelo NECLAS é uma competência que está definida no
Artigo 17º, alínea c) do Regulamento Interno: “Elaborar proposta do plano de actividades anual do
CLASS e do respectivo relatório de execução”.

Constituição do CLASS
Ao longo de 2009 aderiram ao CLAS de Setúbal 4 novas entidades, que desenvolvem a sua acção
no Concelho:
• Associação Abraço – Delegação de Setúbal
•

Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco

•

CCDR-LVT – Delegação de Setúbal

•

Fundação Escola Profissional de Setúbal

•

GER’ACÇÕES – Associação para Crianças, Jovens e Famílias

Com a adesão das novas entidades, no final do ano de 2009 o CLAS passou a ser constituído pelos
seguintes parceiros:
•

Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela

•

APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras

•

APDAR – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Artesanato Regional

•

APPACDM – Associação P. de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal

•

APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

•

Associação “Crescer a Cores”

•

Associação “Uma Questão de Equilíbrio”

•

Associação Abraço – Delegação de Setúbal

•

Associação Baptista Shalom

•

Associação Cristã da Mocidade

•

Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco

•

Associação de Socorros Mútuos Setubalense

•

Associação de Solidariedade Social dos Professores

•

Associação do Cidadão Portador de Deficiência e Amigos

•

Associação Humanitária e Bem Fazer de São Paulo

•

Associação Jardim de Infância “O Sonho”
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•

Associação Meninos D’Oiro

•

Câmara Municipal de Setúbal

•

Cáritas Diocesana de Setúbal

•

Casa do Povo de Azeitão

•

CCDR-LVT – Delegação de Setúbal

•

Centro de Emprego de Setúbal – IEFP

•

Centro Jovem Tabor

•

Centro Social “O Bom Samaritano”

•

Centro Social e Paroquial de S. Sebastião – Centro Comunitário

•

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Setúbal

•

COSAP - Federação da Associação de Pais do Concelho de Setúbal

•

Cruz Vermelha de Portuguesa – Delegação de Setúbal

•

Equipa de Prevenção do Centro Respostas Integradas da Península de Setúbal IDT

•

Equipa de Tratamento de Setúbal do CRI da Península de Setúbal

•

Escola Superior de Saúde – IPS

•

Externato “Rumo ao Sucesso”

•

Fundação Escola Profissional de Setúbal

•

Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a SIDA

•

GER’ACÇÕES – Associação para Crianças, Jovens e Famílias

•

Guarda Nacional Republicana

•

Instituto das Comunidades Educativas – ICE

•

Instituto de Solidariedade e Segurança Social – Centro Distrital de Setúbal

•

Instituto Educação Cristã

•

Jardim de Infância “A Joaninha”

•

Junta de Freguesia de S. Julião

•

Junta de Freguesia de S. Sebastião

•

Junta de Freguesia de S. Simão

•

Junta de Freguesia de St ª Maria da Graça

•

Junta de Freguesia do Sado

•

Junta de Freguesia N.ª Senhora da Anunciada

•

LATI – Liga dos Amigos da Terceira Idade

•

Ministério da Educação – Equipa de Apoio às Escolas

•

Ordem dos Médicos – Distrito Médico de Setúbal

•

Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal – Núcleo Distrital de Setúbal

•

Santa Casa da Misericórdia de Setúbal

•

SEIES – Sociedade de Estudos e Investigação em Engenharia Social

•

Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte do Carmo de Setúbal
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Actividade Desenvolvida em 2009
Sessões plenárias do CLAS
Em 2009 o CLAS de Setúbal realizou 3 reuniões, uma das quais extraordinária. As reuniões tiveram
os seguintes índices de participação: 52% na primeira reunião (31 de Março) 58% na segunda
reunião (28 de Maio) e 56% na última (22 de Outubro).

Reunião do CLAS de Setúbal 31 de Março de 2009
Nesta reunião (estiveram presentes 37 pessoas de 29 entidades) após terem sido prestadas
informações várias, foi realizada a apresentação e votação da adesão de 2 novos Parceiros. Foram
apresentados, discutidos e votados os Relatórios de Actividade do CLAS de 2008 (que incluía o
Plano de Trabalho e respectiva Monitorização) e a proposta de Plano de Actividades do CLAS para
2009 e respectivo Plano de Trabalho.
Foi ainda apresentado pela Entidade Promotora do CLDS - ACM/YMCA o Relatório de 2008 do
Contrato “Jovens em Vantagem”. A Cáritas Diocesana de Setúbal realizou também, uma
apresentação sobre o Projecto “Tornar a Ser” – dirigido à população Sem-Abrigo.

Reunião do CLAS de 28 de Maio de 2009
Na reunião (estiveram presentes 47 pessoas de 27 entidades) após terem sido prestadas
informações várias, foi apresentada e muito discutida a proposta para emissão de um Parecer do
CLAS sobre as Acções da Candidatura da CMS ao Programa Operacional Regional de Lisboa –
“Programas Integrados de Requalificação e Inserção de Bairros Críticos” – RUBE – Programa de
Regeneração Urbana – Bairro da Bela Vista e Zona Envolvente. Foi também votada a adesão de
2 novos Parceiros

Reunião do CLAS de Setúbal 22 de Outubro de 2009
Nesta reunião (estiveram presentes 49 pessoas de 34 entidades) após o ponto de informações, foi
votada e aprovada a adesão de 1 novo Parceiro. De acordo com o previsto na legislação foram
emitidos pareceres relativos às candidaturas de 11 Entidades do Concelho ao Programa Escolhas
4G. Os pareceres do Núcleo executivo foram apresentados e muito discutidos. Todas as
candidaturas tiveram parecer favoráveis, do Conselho Local de Acção Social de Setúbal.
Candidaturas apresentadas e entidades promotoras:
•

“Agora Sim” – Centro de Apoio aos Desempregados de Setúbal

•

“Caminhar” – Associação de Escoteiros de Portugal

•

“Centro Lúdico Pedagógico de Manteigadas” – Cooperativa de habitação e Construção Económica
de Manteigadas

•

“Crescimento Saudável” – Associação Caboverdiana de Setúbal

•

“Espaço Oportunidades” – Fundação Portuguesa” A Comunidade Contra a SIDA”

•

“Estamos Juntos” - Centro Cultural Africano

•

“Opção Escola 3” – AVELT – Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi

•

“Pró Infinito e Mais Além” – APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental de Setúbal
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•

“S'COOL” – Ger’Acções – Associação para Crianças, Jovens e Famílias

•

“Tu Escolhes” – Fábrica da Igreja Nossa Senhora da Conceição

•

“VAI. PE-Vai - Pela Escol(h)a” – SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social

Elaboração do Plano de Trabalho 2009
Na elaboração do Plano de Trabalho para 2009 dinamizada pela CMS, foi utilizada uma metodologia
semelhante à utilizada nos anos anteriores, já estava interiorizada pelos parceiros, o que permitiu
reduzir o número de reuniões. Em 2009 optou-se por, não realizar as reuniões preparatórias por Eixo
do PDS, mas realizar apenas 3 reuniões globais dinamizadas como “sessão de brainstorming – que
acções vamos realizar” em que entidades se inscreviam em função da sua disponibilidade de
agenda.
Realizaram-se ainda 2 outras reuniões: 1 com os técnicos da DISOC, que acompanham as parcerias
e participam em grupos de trabalho de várias áreas, e outra com Técnicos do CLDS, uma vez que
as acções do Contrato Local de Desenvolvimento Social devem fazer parte do PT.
As fases seguintes: - trabalhar os objectivos específicos e preencher modelo do Plano de Acção e
validação, foram já realizadas com recurso a envio por correio electrónico/fax. Realizaram-se ainda 6
reuniões com entidades do CLAS para fechar o PT.
Apesar de ter sido dado aos Parceiros o prazo até dia 6 de Março para enviarem a informação sobre
as acções a integrar no PT 2009 esta data não foi cumprida e teve de ser prorrogada até 20 de
Março, com o objectivo de integrar todos os contributos e garantir uma participação alargada o que
de facto aconteceu uma vez que o PT 09 abrange 110 Acções de mais de 30 Parceiros.
Quadro-resumo das reuniões globais de parceiros do CLAS
Data
17 de Fevereiro

Nº Inscrições
6

Nº Participantes
10

Entidades
CMS; SCMS; ASMS; CSPSS; CDSS; LATI;

18 de Fevereiro

11

15

CMS; CVP; Shalom; C. Professor; Caritas; Crescer a Cores;

20 de Fevereiro

9

11

C. Emprego; CSOB Samaritano;
CMS; ES Saúde; PSP; APPDA; AHBFSP; REAPN;
APPACDM; ICE; EA Escolas; COSAP; SEIES;

Neste processo participaram 46 pessoas de 25 entidades do Concelho. Continuou a verificar-se nas
reuniões, uma composição heterogénea entre técnicos e dirigentes o que foi enriquecedor na
medida em que permite incluir diferentes perspectivas e também reflecte consolidação que este
processo já tem no Concelho.
Ao longo do ano realizaram-se relatórios trimestrais de monitorização e acompanhamento do Plano
de Trabalho de 2009. A recolha de informação procedeu-se através de email, contacto telefónico e
reuniões presenciais com as pessoas de contacto de cada acção.
De seguida apresenta-se um resumo dos Objectivos Específicos e Acções trabalhados pelos
diversos grupos de trabalho:
•

Eixo 1 Mobilidade e acessibilidades: 3 Objectivos Gerais e 4 acções

•

Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede: 2 Objectivos Gerais e 20 acções

•

Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social: 5 Objectivos Gerais e 50 acções
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•

Eixo 4 Envelhecimento da População: 5 Objectivos Gerais e 17 acções

•

Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia: 3 Objectivos Gerais e 7 acções

•

Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida: 6 Objectivos Gerais e 12 acções

Actualização do Diagnóstico Social do Concelho
Como estava definido no Plano de Acção do CLAS para 2009 continuou-se o processo de
actualização do Diagnóstico Social do Concelho, não se verificou muito sucesso nas estratégias
que procuravam garantir a participação, nomeadamente dos parceiros do CLAS. Estava definido
que esta actualização deveria estar fechada em Fevereiro de 2009.
As entidades do NECLAS que acompanham cada uma das áreas de diagnóstico realizaram reuniões
específicas e procuraram recolher a informação adequada ao processo, no entanto o prazo que
estava definido foi largamente ultrapassado, e em alguns dos diagnósticos ainda não está concluído,
sobretudo devido à falta de devolução dos contributos e informação estatística relevante e/ou outras
fontes de dados.
• Demografia, Habitação e Ambiente - CMS
•

Educação - Equipa de Apoio às Escolas e Sonho

•

Saúde – Agrupamento de Centros de Saúde de Setúbal e Palmela

•

Actividades económicas e Emprego - Centro de Emprego

•

Acção Social - Segurança Social e APACCF

Apesar de todas as solicitações, tem sido muito difícil obter em tempo útil, a informação necessária
para encerrar o processo de actualização dos diagnósticos sectoriais.

Plataforma Supra-concelhia
A Plataforma Territorial Supra-Concelhia de Península de Setúbal de que o CLAS de Setúbal faz
parte, foi constituída a 28 de Dezembro de 2006, com 26 entidades, de acordo com os pressupostos
enunciados no Decreto – Lei nº 115/2006 de 14 de Junho, diploma regulamentar do Programa da
Rede Social. Esta estrutura Supra-concelhia elaborou um Relatório Actividades 2006/2009 de que
transcrevemos algumas das partes mais significativas.

“1. Introdução
As Plataformas Territoriais Supra-concelhias, de acordo com o art. 32º do decreto em referência, têm
por finalidade o debate e análise dos problemas sociais; a articulação dos instrumentos de
planeamento locais com os planos, medidas e acções de âmbito nacional; a promoção de um
planeamento concertado supra-concelhio e melhor organização da intervenção, das respostas e dos
equipamentos sociais, a partir da rentabilização dos recursos do conjunto dos territórios envolvidos.
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Durante o período da sua vigência, esta Plataforma teve um desenvolvimento significativo das suas
competências, ajustando os conteúdos funcionais às necessidades do território e revendo a adesão
de algumas das suas entidades constituintes, em função da não participação efectiva destas e do
interesse de adesão de outras, no que respeita à prossecução dos objectivos em presença.
O presente documento tem como objectivo uma análise retrospectiva da actividade desta
Plataforma, enunciando a caracterização dos níveis de participação das entidades suas
constituintes, as matérias abordadas, os principais resultados e quais as perspectivas de trabalho
futuro, considerando o ano de 2010 como o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão
Social, conforme decisão do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia de 22 de
Outubro de 2008 e a Resolução do Conselho de Ministros nacional n.º 56/2009 de 9 de Junho.
O Despacho n.º 23757/2009 do Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social, apresenta o
Programa Nacional deste Ano Europeu, estruturando-o em quatro eixos estratégicos:
Eixo 1 – Contribuir para a redução da pobreza e prevenir riscos de exclusão;
Eixo 2 – Contribuir para a compreensão e visibilidade do fenómeno da pobreza e seu carácter
multidimensional;
Eixo 3 – Responsabilizar e mobilizar o conjunto da sociedade no esforço da erradicação das
situações de pobreza e exclusão;
Eixo 4 – assumir a pobreza como um problema de todos os países “eliminando fronteiras”.
Foi seleccionado o Eixo 3 para efeitos de financiamento da sociedade civil, tendo sido
regulamentadas as regras específicas de co-financiamento público, de candidaturas apoiadas no
âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu, designado por PNAECPES no mesmo despacho.
2. Competências das Plataformas Territoriais Supra-Concelhias
As competências das PSC enunciadas no ponto 3 do art. 32º do Decreto – Lei 115/2006 de 14 de
Junho, que têm vindo a orientar a actividade da Plataforma, são as seguintes:
•

Debater estratégias para a concretização do PNAI naquele território

•

Garantir a harmonização e articulação das iniciativas desenvolvidas pelas diferentes
parcerias de âmbito concelhio, que actuam no plano social

•

Promover reuniões temáticas sectoriais para aprofundar o conhecimento e análise dos
problemas sociais do território, tendo em conta a dimensão de género

•

Analisar e promover a resolução ou o encaminhamento para o nível nacional dos problemas
que lhe forem apresentados pelos diferentes CLAS, concretizando o princípio da
subsidiariedade

•

Promover a circulação de informação pertinente pelas entidades que compõem os CLAS.

3. A participação das entidades constituintes na PSC de Península de Setúbal
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A Plataforma Territorial Supra-concelhia de Península de Setúbal, constituída em 11 de Janeiro de
2007, com 26 entidades, detém actualmente 24 entidades, conforme mapa em anexo ao presente
Relatório.
Ao longo destes três anos, foram integradas nesta PSC, com deliberação por unanimidade em 04 de
Abril de 2008, as seguintes entidades:
• REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal / Núcleo distrital de Setúbal
• IDT – Instituto da Droga e Toxicodependência.
Foi ainda nessa data, decidida a cessação, por nunca terem participado, das entidades:
•
•
•

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra
AERSET – Associação de Empresários do Distrito de Setúbal, e
UGT – União Geral de Trabalhadores / SINDEP / Setúbal.

A Sub-região de Saúde de Setúbal deixou de constituir a Plataforma a partir de 20 de Novembro de
2007, por reestruturação do serviço.
No início de 2010 será actualizada a composição desta Plataforma, considerando, a ausência
reiterada de algumas entidades, a alteração dos elementos representantes, a reestruturação de
serviços e a proposta de novas adesões em curso.
Apresenta-se em seguida um quadro com o tipo de participação das entidades nas reuniões da
PSCPS ao longo dos três anos, alertando-se para o facto de existir um n.º considerável de
participações por substitutos dos representantes oficiais, sem delegação de voto, condicionando
frequentemente o desenvolvimento dos trabalhos.”
Em 2009 realizaram-se 2 reuniões da Plataforma Supra-concelhia da Península de Setúbal de que
se apresenta de forma sucinta, as matérias sobre que as entidades se debruçaram e deliberaram:
11ª Reunião 24/07/2009:
•
•
•

Apresentação da Estratégia nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo
Apresentação e proposta de aprovação de Modelo de Plano de Desenvolvimento Social
para a PSC da Península de Setúbal
Informações.

12ª Reunião 13/11/2009:
• Aprovação do Plano de Desenvolvimento Social 2008/2010
• Análise e aprovação da proposta de alteração ao Regulamento Interno
• PRODER: legislação e orientação aos CLAS
• Eleição do Júri para as candidaturas ao PNAECPES
• Informações
• Linhas Estratégicas para 2010.

O CLAS de Setúbal participou numa Acção de Formação promovida pelo ISS, IP em que estavam
representados os CLAS do Distrito de Setúbal – com o tema: “Animação das Estruturas das Redes
Sociais Locais” que se realizou no IEFP- Setúbal em Novembro de 2009.
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A actividade desenvolvida pelo NECLAS
O Núcleo Executivo do CLAS de Setúbal é actualmente constituído pelas seguintes entidades do
concelho:
•

Câmara Municipal de Setúbal (entidade obrigatória e coordenadora)

•

Instituto de Segurança Social, IP- CDSS (entidade obrigatória)

•

Associação Jardim de Infância O SONHO (entidade obrigatória, representante das IPSS)

•

IEFP - Centro de Emprego de Setúbal

•

Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela

•

Ministério da Educação - Equipa de Apoios às Escolas

•

APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras

Foi um ano de grande actividade do Núcleo Executivo com a produção de vários documentos,
elaboração de pareces e propostas ao CLAS, elaborados de forma participada pelas entidades do
Núcleo Executivo.
O Núcleo Executivo tem também acompanhado o Contrato Local de Desenvolvimento Social, como
estava previsto na legislação de referência deste programa – Portaria n.º 396/2007-DR 2 Abril de
2007 e outras normas orientadoras.
Foi definido e implementado o modelo de acompanhamento do CLDS, actividade que embora esteja prevista
pela legislação específica, não tinha uma metodologia ou critérios definidos. Em Setúbal foram contemplados
aspectos que se referem à periodicidade, apresentação de relatórios e articulação com as Acções dos Planos
de Trabalho do CLAS:

-

Apresentação no CLASS de um balanço anual do CLDS
Realização trimestral de reuniões de acompanhamento com o NECLAS
As acções do CLDS serem integradas nos PT anuais da Rede Social de Setúbal o que implica
serem monitorizadas com os mesmos instrumentos.

-

Envio ao NECLAS dos relatórios que são enviados periodicamente ao ISS.

A Actualização do Diagnóstico Social do Concelho continuou a merecer um grande investimento. Face ao curso
da actualização dos diagnósticos sectoriais, mais uma vez se constatou a dificuldade em obter resposta das
instituições em tempo útil aos pedidos de disponibilização de informação e mesmo no desenvolvimento das
temáticas. Embora se tenha decidido aprofundar algumas áreas específicas, em concreto no diagnóstico de
sectorial de Acção Social como: Violência Doméstica, Dependências, Deficiências, Sem-Abrigo, estas propostas
não estão ainda legitimadas pelo CLAS.
A estratégia face a estas dificuldades deve ser de alertar os responsáveis das instituições para a importância de
participarem activamente, uma vez que os diagnósticos estão na base do PDS e este é um instrumento
essencial para, por exemplo, legitimar e fundamentar candidaturas e emissões de pareceres do CLAS.
Neste contexto o Núcleo Executivo acabou por propor a realização de um “Encontro de Dirigentes da Rede
Social de Setúbal” que foi programado para o dia 27 de Março de 2010 que, com o objectivo o principal de
reforçar junto dos dirigentes das entidades representadas no CLASS, a importância da aplicação dos princípios
de acção da Rede Social: Participação, Articulação, Subsidiariedade, Integração e Inovação no trabalho social
que desenvolvemos no concelho.
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A dinâmica que se pretende para o concelho, tem de assentar num conhecimento partilhado e aprofundado da
realidade e do território, pelo que a meta comum deve ser a promoção de um planeamento integrado e
sistemático, que mobilize as competências e os recursos institucionais e da comunidade, de forma a garantir
uma maior eficácia das respostas sociais para a população.
Foi também preparada a emissão de 1 parecer do CLAS relativo à Candidatura da CMS ao QREN

Programa Operacional Regional de Lisboa – “Programas Integrados de Requalificação e Inserção de
Bairros Críticos” – RUBE – Programa de Regeneração Urbana – Bairro da Bela Vista e Zona
Envolvente.
Foi disponibilizado aos Parceiros do CLAS o link de acesso à informação sobre a candidatura nomeadamente:






Acções da Candidatura do RUBE
Critérios de Selecção – Bairros Críticos
Aviso 4º Parcerias para a Regeneração Urbana – Bairros Críticos
Regulamento Específico – Parcerias para a Regeneração Urbana – Bairros Críticos.

Neste sentido o NECLAS discutiu as várias acções principais e complementares que integram a candidatura e
decidiu elaborar um parecer que se refere apenas aos projectos de âmbito social que a integram. Foi definida a
estrutura do parecer com base nos instrumentos aprovados pelo CLAS, nomeadamente o PDS e Planos de
Acção, e elaborada uma proposta de parecer para ser discutido e votado no CLAS.
Este documento tem uma apreciação qualitativa em que se referem os eixos e objectivos do PDS em que as
acções da candidatura de carácter mais social se integram, o que reforça a sua pertinência e adequabilidade,
fase aos instrumentos estratégicos de planeamento em vigor e outras intervenções presentes no mesmo
território.
O ISS apresentou também a Estratégia Nacional de Integração das Pessoas Sem – Abrigo a ser implementada
em todos os Concelhos com esta problemática e que prevê um conjunto de acções que serão dinamizadas no
âmbito do CLAS:
A Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA) lançada a 1 de Março de 2009
previa a implementação a nível local, através dos Conselhos Locais de Acção Social, uma vez que a
operacionalização, desta Estratégia, deve ter por base o conhecimento existente da realidade local.
A Estratégia propõe Medidas a 3 níveis:

•
•
•

Prevenção (junto de grupos de risco)
Intervenção (em situações de rua e alojamento temporário)
Acompanhamento (posterior ao acesso a alojamento e respectiva inserção)

Assenta em 2 Eixos fundamentais, Cada um destes eixos tem objectivos concretos e com horizontes temporais
definidos:

•
•

Eixo 1 - O conhecimento do fenómeno, informação, sensibilização e educação
Eixo 2 - Qualificação da Intervenção

Tem também um Modelo de Intervenção e Acompanhamento, já definido e que contempla uma articulação com
a estrutura supra-concelhia – Plataforma Supra-Concelhia e com o Plenário do CLAS. Pressupõe ainda a
constituição de “Um Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo” ou um “Interlocutor Concelhio” que tem
também os seus objectivos, actividades e estratégias identificadas.

Foram também elaboradas as propostas de parecer para o CLAS, relativos a candidaturas de 11
entidades do Concelho ao Programa Escolhas:
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•

Agora Sim – Centro de Apoio a Desempregados

•

CLP Manteigadas – Cooperativa das Manteigadas

•

Crescimento Saudável – Associação Caboverdiana de Setúbal

•

S'COOL – Gera’Acções

•

VAI PE - SEIES

•

Caminhar - Escoteiros

•

Tu Escolhes – Paróquia Nª Sª da Conceição

•

Pró Infinito e Mais Além - APPACDM

•

Espaço Oportunidades – Fundação A Comunidades Contra a Sida

•

Opção Escola – Escola Luísa Todi

Foram discutidos e definidos os critérios a ter em conta na emissão do parecer, uma vez que não foi fornecido
pelo Programa Escolhas, nenhum instrumento a ser utilizado neste processo. Assim tendo em conta a
necessidade de emitir um parecer, apenas qualitativo e tendo em conta os campos existentes nos formulários
das candidaturas, foi decidido que o parecer a emitir deve ter em conta os seguintes critérios:

•

Pertinência

•

Parcerias

•

Complementaridade

•

Continuidade

•

Inovação

•

Sustentabilidade

Foi construída uma grelha de análise com estes campos, que foi enviada a todas as entidades do Núcleo de
forma a fazerem a sua avaliação, em reunião do NE foram depois emitidos os pareceres globais e finais a
propor ao CLAS, tendo em conta a reflexão das entidades que integram o NE.

Reuniões do NECLAS
Durante os 12 meses de 2009, o NECLAS reuniu-se por 19 ocasiões: As reuniões tiveram uma
presença média de 5 entidades. Os índices de participação variaram bastante de entidade para
entidade, sendo a CMS a única entidade que participou em todas as reuniões realizadas.
Entidade
Câmara Municipal de Setúbal
CDSS – Setúbal
O Sonho
APACCF
A. dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela
Equipa de Apoio às Escolas
IEFP – Centro de Emprego de Setúbal

Presença
(%)
100,0%
84,0%
52,6%
63.1%
42,1%
57,8%
68,4%

Presenças (n)
19
16
10
12
8
11
13

Total de reuniões
19
19
19
19
19
19
19

Janeiro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 1 de Janeiro:
 Plano de Trabalho 2008 e 2009
 Modelo de Acompanhamento do CLDS
•

Ordem de trabalhos da reunião de 15 de Janeiro:
 Modelo de Acompanhamento do CLDS
 Plano de Trabalho 2008 e 2009

Fevereiro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 10 de Fevereiro:
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CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Setúbal.

Março:
• Ordem de trabalhos da reunião de 15 de Março:
 Reunião do CLASS – Conselho Local de Acção Social de Setúbal
 Plano de Trabalho 2009
•

Ordem de trabalhos da reunião de 17 de Março:
 Reunião do CLASS – Conselho Local de Acção Social de Setúbal
 Plano de Trabalho 2009

•

Ordem de trabalhos da reunião de 27 de Março:
 A preparação da reunião do CLASS de 31 de Março

Abril:
•

Maio:
•

Ordem de trabalhos da reunião de 16 de Abril:
 Informações
 Balanço da reunião do CLASS de 31 de Março 09
 Preparação da Reunião Extraordinária do CLAS
Ordem de trabalhos da reunião de 14 de Maio:
Informações

 Actualização do Diagnóstico Social do Concelho

•

Ordem de trabalhos da reunião de 21 de Maio:
 Preparação da Reunião do CLAS

•

Ordem de trabalhos da reunião de 27 de Maio:
 Elaboração de Proposta de parecer do CLAS sobre o RUBE
Candidatura ao Programa de Requalificação Urbana de Bº crítico

Julho:
• Ordem de trabalhos da reunião de 2 de Julho:
 Informações
 Ponto da situação do PT09
•

Ordem de trabalhos da reunião de 23 de Julho:
 Ponto da situação do PT09
 Ponto da situação do CLDS
 Informações

Setembro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 2 de Setembro:
 Apresentação da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo
 Candidaturas ao Programa Escolhas
 Actualização dos Diagnósticos Sectoriais
•

Ordem de trabalhos da reunião de 29 de Setembro:
 Actualização do Diagnóstico Social

Outubro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 7 de Outubro:
Emissão de parecer, relativo às candidaturas de entidades do Concelho ao

Programa Escolhas 4 G – Análise de candidaturas e definição de critérios.
•

Ordem de trabalhos da reunião de 15 de Outubro:
 Emissão de parecer, relativo às candidaturas de entidades do Concelho ao
Programa Escolhas 4 G – Preparação da reunião do CLAS.

•

Ordem de trabalhos da reunião de 22 de Outubro:
Emissão de parecer, relativo à candidatura do Centro Cultural Africano ao Programa

Escolhas 4ª geração.
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Novembro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 12 de Novembro:
 Balanço da Reunião do CLAS de 22 de Outubro 09
 Actualização do Diagnóstico Social
 Informações
Dezembro:
• Ordem de trabalhos da reunião de 17 de Dezembro:
 Informações
 Actualização do Diagnóstico Social

Monitorização da Execução do Plano de Trabalho 2009
O Plano de Trabalho (PT2009), aprovado em 31 de Março de 2009 em reunião de CLAS, foi o
terceiro instrumento de execução elaborado na Rede Social de Setúbal. Agrega as actividades
definidas para a concretização dos objectivos gerais definidos nos eixos de intervenção do Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho. Este plano, sendo o último do PDS, mereceu uma atenção
particular aquando da sua elaboração, designadamente nos seguintes aspectos:


incidir as acções a desenvolver nos objectivos prioritários de cada eixo



definir acções que contribuíssem para objectivos, até ao momento sem nenhuma acção, isto
é, objectivos que não foram contemplados com acções nos PT07 e PT08



investir nos objectivos com baixas taxas de execução (<66%)

A monitorização do PT2009 implicou, à semelhança dos dois anos anteriores, a utilização de
software de gestão de projectos que segue os princípios básicos do Project Management Body of
Knowledge, bem como a sua permanente actualização.
O quadro-resumo em baixo apresenta informação relativa ao número de acções definidas, bem
como a taxa de execução para cada Eixo e para o total do PT2009. 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 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.
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Eixo
Eixo 1 Mobilidade e acessibilidades

Acções
Taxa de
(n)
Execução (%)

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

4

66

0

1

2

1

Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede

20

65

2

4

7

7

Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social

50

80

1

5

17

27

Eixo 4 Envelhecimento da População

17

78

1

3

2

11

7

71

0

1

2

4

12

86

0

1

3

8

110

76

4

15

33

58

Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia
Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
Total do Plano de Trabalho 2009

Como se pode verificar, a taxa de execução do PT2009 atingiu os 76%, o que corresponde a uma
aumento de 4% em relação ao PT2008 e de 6,5% em relação ao PT07. Se tivermos em linha de
conta que o número de acções aumentou consideravelmente de 2007 a 2009, podemos concluir que
se trata de uma evolução muito significativa.

O PT2009 é composto por um total de 110 acções, embora 8 (A008r, A012r, A020r, A021r, A022e,
A023r, A090r e A091r) contribuam para mais do que um objectivo específico e / ou para mais do que
um Eixo. De seguida apresenta-se a lista de objectivos gerais para que cada uma destas acções
contribui:
A008r> CLDS11. Captação de recursos
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede;
• O21> Elevar os níveis de eficácia e eficiência das organizações locais de forma a melhorar a
sua resposta à comunidade (até 2009)
• O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)
A012r> Encontros de desenvolvimento técnico e supervisão (EnvelheSeres)
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
• O21> Elevar os níveis de eficácia e eficiência das organizações locais de forma a melhorar a
sua resposta à comunidade (até 2009)
• Eixo 4 Envelhecimento da População
• O45> Aumentar o número de profissionais com competências na área de apoio a idosos (até
2009)
A020r> Apresentação Pública do Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
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• O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)
• Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
• 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
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
• O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)
• Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
• O33> Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009)
A022r> Mercado Social
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
• O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)
• Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
• O35> Diminuir a dependência dos indivíduos e famílias dos apoios de acção social e RSI (até
2009)
A023r> Plano de Estratégias de Intervenção para crianças e jovens dos 6 aos 19 anos no território
da Bela Vista
• Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
• O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)
• Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
• O33> Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009)
A090r> Divulgação Manual de Boas Práticas de Intervenção no Património Histórico do Concelho de
Setúbal
• Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia
• O52> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009)
• Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
• O68> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009)
A091r> Formação sobre intervenções de reabilitação nos Centros Históricos
• Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia
• O52> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009)
• Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
• O68> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009)
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Como já foi referido, o PT2009, atingiu uma taxa de execução global de 76% embora seja
diferenciada por eixo, o que se justifica pelo número total que o compõe e respectiva taxa de
execução.

Execução por Eixo

100,0
66,25

Eixo 1

64,70

Eixo 2

79,74

Eixo 3

78,29

Eixo 4

85,92

71,00

50,0
0

Eixo 5

Eixo 6

Como podemos verificar no gráfico acima representado, a taxa de execução dos eixos em 2009
varia entre o valor mínimo de 64,7% (Eixo 2) de o valor máximo de 85,92% (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, 91 das 110 acções registaram uma taxa de execução
igual ou superior a 66%, sendo que mais de metade (58 acções) foram executadas a 100%.

Total de Acções por Grau de Execução (PT09)

110
55
4
0%

15
33%
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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 disto 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.

Total de Acções por Eixo e grau de execução

50

27

40
30

7

11

7
12
1 1
Eixo

4
2
Eixo 2

0%

20

17

5
1 3
Eixo

33%

2
3
1 4
Eixo

10
4
2
1 5
Eixo

66%

8

0

3
1
Eixo 6

100%

Pela análise do gráfico facilmente podemos constatar que os Eixos 1 e 5 tem um menor peso no
desempenho do PT09 no seu conjunto, enquanto que o Eixo 3 assume uma preponderância muito
superior aos restantes, uma vez que contêm quase metade das acções de todo o PT09.
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Eixo 1 Mobilidade e Acessibilidade
Este eixo apesar de ser aquele com menor número de acções (4) foi um dos três que não registou
acções com 0% de execução, isto é, nenhuma acção ficou por iniciar. No entanto, com uma taxa de
execução de 66,25%, ficou abaixo da média do PT2009. O seu objectivo mais prioritário contou
apenas com uma acção que ficou pelos 66% de execução.

Total de Acções por Grau de Execução (Eixo 1)

4
3
2

2

1

1
0%

33%

1
66%

0

100%

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): 66%
• A001> Levantamento das barreiras arquitectónicas dos Edifícios de Serviços Públicos do Centros
Históricos: 66%
O14a> Aumentar a mobilidade da população no espaço público (até 2009): 83%
• A002> Bilhete-Família (famílias numerosas): 66%
• A003> Levantamento das necessidades de mobilidade dos munícipes com deficiência: 100%
O14b> Integrar nos diversos instrumentos de planeamento do território articulação e
complementaridade entre si (até 2009): 33%
A004> Seminário sobre SIG em Setúbal: 33%
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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 (20) e o que registou a
menor taxa de execução, apenas 64,70%. Em contrapartida contou com um elevado número de
acções (15) para o objectivo mais prioritário, das quais 5 foram executadas a 100%. Este é o eixo
com menor número de objectivos identificados.

Total de Acções por Grau de Execução (Eixo 2)

20
15
10
2
0%

4
33%

7
66%

7

5
0

100%

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): 63,45%
• A005> Acções de Formação para técnicos sobre Prevenção e Desocultação da Violência
Doméstica: 100%
• A006> Atendimento Público do GIME qualificado no âmbito do CAF: 100%
• A007> CLDS10. Apoio à gestão organizativa: 0%
• A008r> CLDS11. Captação de recursos: 100%
• A009> CLDS9. Associativismo juvenil: 33%
• A010> Definição de metodologias de avaliação comuns: 0%
• A011> Dinâmicas de Laboratórios de participação Cívica: 33%
• A012r> Encontros de desenvolvimento técnico e supervisão (EnvelheSeres): 100%
• A013> Formação de públicos estratégicos que actuem no domínio da Violência de Género: 66%
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• A014> Tertúlias sobre práticas de intervenção social desenvolvidas em outros concelhos ou
países: 100%
• A015> Workshop sobre Pobreza, Exclusão, Inclusão, e Desenvolvimento Local: 66%
O22> Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009): 66,22%
• A008r> CLDS11. Captação de recursos: 100%
• A016> Acções Sensibilização sobre problemática Igualdade de Género- Conciliação vida Familiarprivada/ pública-profissional: 66%
• A017> Centro de recursos dinâmico sobre jogos e dinâmicas de cooperação: 66%
• A018> Dinâmicas de Laboratórios de participação Cívica: 33%
• A019> Site do Observatório Social da Bela Vista (OSBV): 66%
• A020r> Apresentação Pública do Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência:
33%
• A021r> Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência: dossier / diagnóstico sobre a
gravidez e maternidade na adolescência: 100%
• A022r> Mercado Social: 66%
• A023r> Plano de Estratégias de Intervenção para crianças e jovens dos 6 aos 19 anos no território
da Bela Vista: 66%

Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
Este eixo é o maior do PT2009 em termos de número de acções que o compõe: 50 acções
distribuídas por 5 objectivos, por outro lado a sua taxa de execução (79,74%) é a segunda mais
elevada. Devido a estes dois factores temos forçosamente de considerá-lo como um dos eixos mais
relevantes em termos deste plano de trabalho. Igualmente impressionante é o número de 27 acções
executadas a 100%. A distribuição das acções pelos 5 objectivos que o compõe é bastante desigual,
sendo que o objectivo O33> Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009), que é
a terceira prioridade, acumula 31 acções e o objectivo menos prioritário (O35> Diminuir a
dependência dos indivíduos e famílias dos apoios de acção social e RSI (até 2009)) foi o que teve
maior taxa de execução.

Relatório de Actividades do CLAS 2009

Página 20 de 27

Total de Acções por Grau de Execução (Eixo 3)

50
40
30
27
17
1
0%

5
33%

66%

20
10
0

100%

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): 72,80%
• A024> Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência
(Perturbações do Espectro do Autismo): 66%
• A025> Creche (APPACDM): 66%
• A026> Estudo dos desempregados com deficiência inscritos no Centro de Emprego: 66%
• A027> Diagnóstico de necessidade de Centros de Actividades Ocupacionais: 100%
• A028> Formação de Monitores de Ateliers para a inclusão de crianças com necessidade
educativas especiais: 66%
O32> Aumentar o número de equipamentos e respostas sociais sediadas nas freguesias
periféricas (até 2009): 66%
• A029> Apresentação formal do Grupo Interinstitucional para a Juventude (plano de trabalho,
regulamento): 66%
• A030> Monitorização da frequência dos beneficiários RSI às consultas de saúde infantil: 66%
O33> Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009): 80,39%
• A020r> Apresentação Pública do Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência:
33%
• A021r> Grupo de Trabalho Gravidez e Maternidade na Adolescência: dossier / diagnóstico sobre a
gravidez e maternidade na adolescência: 100%
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• A023r> Plano de Estratégias de Intervenção para crianças e jovens dos 6 aos 19 anos no território
da Bela Vista: 66%
• A031> Acção de sensibilização sobre Sexualidade: 66%
• A032> Acções de Saúde Escolar: 100%
• A033> Actividades de Enriquecimento Curricular: 100%
• A034> Ateliers de Verão : 100%
• A035> Centro de Recursos Psicopedagógicos: 100%
• A036> Centro Lúdico-Pedagógico da Manteigada - Programa Escolhas 3º Geração: 100%
• A037> CLDS1 Encaminhamento e acompanhamento dos jovens no processo formativo
profissional: 66%
• A038> CLDS12. Info-inclusão: 66%
• A039> CLDS13. Prácticas pedagógicas com TIC: 66%
• A040> CLDS4. Oficinas de Artes e Ideias: 100%
• A041> CLDS5. Desenvolvimento de competências pessoais: 66%
• A042> CLDS7. Centro de recursos e qualificação: 66%
• A043> CLDS8. Promover o sucesso escolar: 66%
• A044> Colónias de Férias (JF): 100%
• A045> Colóquio Comportamentos de Risco: 100%
• A046> Creche O Sonho (S. Sebastião) (66 vagas): 66%
• A047> Criação de um CAFAP com Pólos em cada um dos bairros periféricos da cidade: 66%
• A048> Do Longe Fazer Perto: 100%
• A049> Educação e Aconselhamento Parental e Familiar: 100%
• A050> Espaço da Família- Programa de Educação Parental: 100%
• A051> Famílias: Medidas e Acções: 100%
• A052> Implementação do “Plano Intermunicipal de Prevenção e Cessação Tabágica nos Jovens”
da R.P.C.S: 33%
• A053> Jogos de cooperação: 33%
• A054> Pré-Escolar na Manteigada: 33%
• A055> Prevenção Rodoviária (Educação para a Cidadania): 100%
• A056> Programa de Competências Pessoais e Sociais nas Escolas 1º ciclo: 100%
• A057> Sessões de sensibilização à Igualdade de Género: 100%
• A058> Workshops de Prevenção e Desocultação da Violência e da Violência Doméstica: 100%
O34> Aumentar o n.º de famílias com idosos e pessoas dependentes que acedem aos
serviços e respostas existentes (até 2009): 66,50%
A059> Agenda Infosénior: 33%
A060> Associação Centro de Bem-Estar dos Reformados e Idosos de Setúbal: 100%
O35> Diminuir a dependência dos indivíduos e famílias dos apoios de acção social e RSI (até
2009): 86,60%
• A022r> Mercado Social: 66%
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• A061> Acção de Formação para Ajudantes de Acção Directa (no âmbito dos protocolos RSI):
100%
• A062> Caracterização dos beneficiários RSI com medidas de inserção profissional: 100%
• A063> Centro Multicultural: 100%
• A064> CLDS3. Programa Ideias Inovadoras: 0%
• A065> Desenvolver Oportunidades: 100%
• A066> Gabinetes de Inserção Profissional (GIP's): 100%
• A067> Novos Parceiros, Mais Oportunidades: 100%
• A068> Saúde Inclusiva: 100%
• A069> Turmas de alfabetização: 100%

Eixo 4 Envelhecimento da População
Este eixo registou uma taxa de execução de 78,29%, o que representa um valor acima da média
deste PT, para tal terão contribuído decisivamente as suas 11 acções com execução a 100%. Duas
destas acções com 100% de execução fazem parte dos 2 objectivos mais prioritários (O41a e
O41b), no entanto estes objectivos só contemplam 3 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 (Eixo 4)

17
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De seguida apresenta-se a lista completa das acções deste eixo por objectivo, assim como as
respectivas taxas de execução.
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Eixo 4 Envelhecimento da População: 78,29%
O41a> Diminuir o número de idosos em situação de precariedade económica e habitacional
(até 2009): 100%
• A070> Rede Solidária do CSI: 100%
O41b> Aumentar a capacidade de resposta de prestação de cuidados de saúde continuados e
do acompanhamento médico de proximidade (até 2009): 50%
• A071> Abertura de uma Unidade de Dia e Promoção de Autonomia (LATI): 0%
• A072> Idosos Felizes com a Vodafone: 100%
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%
• A073> Alargamento do serviço de lar e apoio domiciliário: 33%
• A074> Associação Centro de Bem-Estar dos Reformados e Idosos de Setúbal: 100%
• A075> Aumento da capacidade do Lar Casa dos Professores: 100%
• A076> Base de Dados do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) do Concelho de Setúbal: 66%
• A077> Projecto de Investigação: Violência nos Idosos: um olhar psicossocial: 33%
• A078> Requalificação do Lar Casa dos Professores: 66%
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): 88,83%
• A079> Fórum da Terceira Idade: 33%
• A080> Idoso em Segurança (Educação para a cidadania): 100%
• A081> Levantamento sócio-demográfico da população idosa dos Bairros de S. Domingos e
Fontaínhas: 100%
• A082> Mais Saber: 100%
• A083> Tesouros Escondidos: 100%
• A084> VIVA – IIª Feira Sénior da Cidade de Setúbal: 100%
O45> Aumentar o número de profissionais com competências na área de apoio a idosos (até
2009): 100%
• A012r> Encontros de desenvolvimento técnico e supervisão (EnvelheSeres): 100%
• A085 Ateliers de Saúde do Grupo EnvelheSeres: 100%
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Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia

Este eixo teve uma execução de 71%, sendo um dos três que ficou abaixo da média do PT2009 e
com menor número de acções: apenas 7. Pela positiva podemos referir o facto de não ter nenhuma
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 (Eixo 5)
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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): 77,33%
• A087> Caracterização da Oferta Formativa do IEFP para o Sector Terciário: 66%
• A088> Criação de um "Centro de Emprego Protegido": 66%
• A089> Ensino de português para estrangeiros: 100%
O52> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009):
49,50%
• A090r> Divulgação Manual de Boas Práticas de Intervenção no Património Histórico do Concelho
de Setúbal: 66%
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• A091r> Formação sobre intervenções de reabilitação nos Centros Históricos: 33%
O53> Aumentar o número de agentes económicos e população em geral que conhece as
linhas estratégicas de desenvolvimento para o concelho (até 2009): 83%
• A092> CLDS2 Gabinete de atendimento na área do emprego e qualificação profissional. Gab. de
Empregabilidade: 66%
• A093> Divulgação da Iniciativa Emprego 2009: 100%

Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
Este eixo tem a maior taxa de execução deste P2009, com 85,92%. Embora não tendo muitas
acções (apenas 12), a sua maior parte (8) teve uma execução de 100%. No PT2009 este eixo não
teve acções para os objectivos em 1ª e 3ª prioridade o que de certo modo retira algum relevo à
execução alcançada.

Total de Acções por Grau de Execução (Eixo 6)
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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%
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%
• A094> Lar Residencial - APPACDM: 100%
O64> Reduzir a ocorrência das infracções ambientais no concelho (até 2009): 100%
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• A095> Alargamento da recolha de Óleos Alimentares à população do concelho: 100%
• A096> Participação Cidadã ao nível do Ambiente: 100%
• A097> Projecto de Recolha de Lâmpadas: 100%
O65> Aumentar o número de espaços de lazer qualificados (até 2009): 66%
• A098> Requalificação do Forum Luísa Todi: 66%
O66> Aumentar o número de crianças em programas de educação ambiental (até 2009):
91,50%
• A099> +Ambiente: 100%
• A100> CLDS6. Jovens Talentosos: 66%
• A101> Ecoescolas: 100%
• A102> Educação Ambiental nas Escolas: 100%
O67> Aumentar a qualidade, eficiência e cobertura dos transportes públicos (até 2009): 100%
• A103> Relatório e divulgação dos dados do questionário sobre mobilidade (GCPD): 100%
O68> Requalificar e valorizar o centro histórico e o seu património arquitectónico (até 2009):
49,50%
• A090r> Divulgação Manual de Boas Práticas de Intervenção no Património Histórico do Concelho
de Setúbal: 66%
• A091r> Formação sobre intervenções de reabilitação nos Centros Históricos: 33%
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