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Introdução 

“É o tempo da travessia; e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos.” 

(Fernando Pessoa) 

 

O Plano de Ação do Conselho Local de Ação Social de Gondomar (CLAS’G) 2019-2020, 

consubstanciado num conjunto de propostas ajustadas e aprovadas pelo Núcleo Executivo e 

trabalhadas pelos parceiros do CLAS’G, representa um esforço conjunto de operacionalização do 

Plano de Desenvolvimento Social do Município de Gondomar 2015-2020, no sentido de se 

cumprirem os objetivos gerais e específicos delineados nos 2 Eixos Estratégicos de intervenção, 

designadamente: 

Eixo 1 - Capacitação, Inovação e Empreendedorismo;  

Eixo 2 - Inclusão e Desenvolvimento Social & Promoção do Bem-estar. 

 

Pretende-se que este documento seja uma vez mais orientador das intervenções a realizar e que 

estas, promovam a qualidade e a inovação social, ajustadas às especificidades de cada território e às 

respetivas populações, contribuindo para o desenvolvimento de respostas mais eficazes e eficientes, 

face aos desafios emergentes, reduzindo as desigualdades e contribuindo para o desenvolvimento 

social local. 

 

No Plano de Ação do CLAS’G para o biénio 2019-2020, garante-se que cada objetivo se transforme 

efetivamente em atividades e ações concretas, exequíveis e detalhadas, através da definição de 

competências e recursos identificando-se a participação de cada parceiro. O Plano de Ação do 

CLAS‘G 2019-2020 poderá ainda ser reajustado de acordo com as necessidades identificadas no 

decorrer da sua operacionalização, ou quando identificadas outras problemáticas que exijam uma 

intervenção específica. 

 

Competirá ao NE do CLAS’G agilizar a operacionalização deste documento, potenciando e 

mobilizando todos os parceiros para um trabalho interinstitucional, planeado, integrado e 

participado em prol do desenvolvimento social do município, apelando à constituição de grupos de 

trabalho temáticos, integrando os princípios que orientam a Rede Social – subsidiariedade, 

integração, articulação, participação, inovação e igualdade de género. 

Este planeamento integrado e partilhado, permitirá consubstanciar cada medida e recurso, num 

crescimento e desenvolvimento integrado que garanta a cada cidadão condições de vida e bem-

estar, verdadeiramente inclusivas e em igualdade de oportunidades. 
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Eixos Estratégicos 
 
 
 

1 - Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 2 - Inclusão e Desenvolvimento Social & Promoção do Bem-estar 

1.1 - Potenciar mecanismos de articulação institucional local 2.1 - Integrar as pessoas em risco de pobreza e exclusão social 

1.2 - Promover o aumento, diversificação e requalificação das respostas 
sociais 

2.2 - Requalificar as competências pessoais e profissionais dos jovens, dos 
ativos e ativos seniores 

1.3 - Reforçar a Capacitação Institucional e a Qualidade nas Respostas Sociais 
2.3 - Diminuir o número de sinalizações e acompanhamento de crianças e 
jovens à CPCJ’G 

1.4 - Fomentar o Empreendedorismo Qualificado 2.4 - Analisar e erradicar situações de mendicidade e sem-abrigo 

1.5 - Fomentar a responsabilidade social no tecido empresarial 2.5 - Promover a qualidade de vida nas pessoas com deficiência 

1.6 - Criar uma Entidade para Acolhimento Empresarial 
2.6 - Garantir mecanismos de proteção e acompanhamento às pessoas 
idosas e seus familiares 

 2.7 - Qualificar a vida das pessoas com doença mental 

 
2.8 - Melhorar a qualidade de vida das pessoas vítimas de violência 
doméstica  

 2.9 - Promover o voluntariado, o bem-estar e a saúde 
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Eixo 1  

Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 
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Eixo 1 Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 

Objetivo Geral 1.1 - Potenciar mecanismos de articulação institucional local 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Concertar e agilizar procedimentos 
interinstitucionais em diversos 
âmbitos, de forma integrada e 
melhorando a eficácia e eficiência 
das mesmas, até final de 2020. 

Levantamento dos âmbitos e 
Indicadores a incluir na Plataforma; 
 
Em articulação com o NE do 
CLAS’G, incentivar a realização de 
Encontros/seminários em áreas 
temáticas relevantes; 
 
Divulgação e partilha pelo CLAS’G 
de informação útil relativo a 
candidaturas, formação, 
seminários/congressos, projetos, 
ações e iniciativas.  

1. Promover reuniões setoriais com 
os parceiros para auscultação dos 
âmbitos a incluir na plataforma; 
 

2. Promover 1 Encontro anual 
numa área a definir;  
 
3. Divulgação de informação útil. 
 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
CMG; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

Incentivar a dinamização de 
respostas locais de proximidade, 
até 2020. 

 
 
Discussão e planeamento de 
eventual adesão e integração ao 
Programa ABEM – Rede Solidária 
do medicamento.  
 
 

1. Constituição de grupo de 
trabalho que vise planear a adesão 
e integração ao Programa ABEM – 
Rede Solidária do medicamento. 
 
 

NE do CLAS’G; 
CSF/CSIF; 
Associação Dignitude; 
Gab. Rede Social.   
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Eixo 1 Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 

Objetivo Geral 1.2 - Promover o aumento, diversificação e requalificação das respostas sociais 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Diversificar a rede de 
Equipamentos Sociais nas áreas de: 
Intervenção Precoce;  
CAFAP;  
Centro de Alojamento Temporário; 
Apartamentos de Autonomização;  
Fórum Sócio-Ocupacional; 
Centro de Atividades Ocupacionais; 
Lares Residenciais para Pessoas 
com Deficiência; 
Centro de Noite; 

Centro para a pessoa idosa para 
descanso do Cuidador, até final de 
2020. 

Incentivar candidaturas a fontes de 
financiamento para a 
implementação de 2 dos 
Equipamentos especificados; 
 
Elaboração emissão de pareceres 
do CLAS’G. 

1. Mediante a abertura de 
candidaturas, definir em sede de 
CSF/CSIF e NE do CLAS’G, quais os 
territórios e instituições que 
reúnam as melhores condições 
para apresentação de candidatura; 
 
2. Mediante necessidade emissão 
de pareceres do CLAS’G com vista à 
diversificação da rede de 
Equipamentos Sociais.  
 

IPSS; 
CSF/CSIF; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 
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Eixo 1 Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 

Objetivo Geral 1.3 - Reforçar a Capacitação Institucional e a Qualidade nas Respostas Sociais  

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Fomentar o desenvolvimento das 
instituições, através da qualificação 
e formação do capital humano 
disponível, até final de 2020. 

Gerar um Programa de Capacitação 
das Instituições ao nível das 
capacidades técnicas, de gestão, 
liderança e de adaptação a novas 
realidades e modelos das 
instituições;  
 
Promover ações de capacitação e 
de sustentabilidade relacionadas 
com o benchmarking, coaching e 
crowdfunding. 

1. Disponibilizar aos parceiros do 
CLAS’G assessoria e capacitação 
específica na elaboração de 
candidaturas a diversas fontes de 
financiamento; 
 
2. Garantir pelo menos 2 ações de 
capacitação de stakeholders 
relacionadas aos temas expostos. 

CMG; 
Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

Implementar nas instituições locais 
um Sistema de Gestão da 
Qualidade nas Respostas Sociais, 
até 2020 

Colaborar com as entidades do 
município que pretendam 
implementar o Sistema de 
Certificação da Qualidade das 
Respostas Sociais; 
 
Apoiar as entidades do município 
que implementem o Programa de 
Cooperação para o 
Desenvolvimento da Qualidade e 
Segurança das Respostas Sociais 
e/ou do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001, através do 
Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Social do 
Município de Gondomar. 

1. Disponibilizar aos parceiros do 
CLAS’G assessoria na 
implementação do SGQ das 
Respostas Sociais; 
 
2. Apoiar e/ou encaminhar os 
parceiros do CLAS’G na obtenção 
de recursos para a implementação 
do SGQ das Respostas Sociais. 
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Eixo 1 Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 

Objetivo Geral 1.4 - Fomentar o Empreendedorismo Qualificado  

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Criar respostas de impacto social, 
até 2020. 

Criar um espaço de capacitação/ 
motivação para a criação/ 
dinamização de negócios sociais; 
 
Promover espaços de formação 
específica na área do 
empreendedorismo/ inovação 
social; 
 

Promover espaços de networking; 
 

Protocolar com empresas de 
relevante suporte económico do 
município o apoio a negócios 
sociais. 
 

1. Constituição de um espaço para 
a dinamização de respostas de 
impacto social; 
 
2. Constituir protocolos de 
parceria/cooperação para 
dinamização de respostas de 
impacto social. 

CMG; 
IEFP-IP; 
IES/SBS; 
NE do CLAS’G; 
Parceiros do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

 

Objetivo Geral 1.5 - Fomentar a responsabilidade social no tecido empresarial  

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Promover ações de sensibilização 
para a responsabilidade social do 
tecido empresarial. 

Potenciar mecanismos promovam 
medidas de responsabilidade social 
das empresas. 

1. Levantamento do tecido 
empresarial existente no 
Município;  
 
2. Promover ações de 
sensibilização para a 
responsabilidade social do tecido 
empresarial. 

ACIG / Tecido empresarial do 
município; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 
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Eixo 1 Capacitação, Inovação e Empreendedorismo 

Objetivo Geral 1.6 - Criar uma Entidade para Acolhimento Empresarial  

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Agilizar procedimentos e 
estratégias que visem dotar o 
Município de Gondomar de maior 
atratividade para a implementação 
de empresas/indústria/ entidades 
privadas, até 2020. 

Constituir uma Entidade para 
acolhimento empresarial; 
 
Apoiar na promoção, cooperação e 
incremento da eficácia e eficiência 
das empresas ligadas à Entidade a 
constituir; 
 
Criar um pacote de incentivo ao 
investimento; 
 
Fomentar a implementação de um 
Fórum Empresarial Municipal. 

1. Criação de zona de acolhimento 
empresarial; 
 
2. Auscultar o tecido empresarial 
do Município de Gondomar; 
 
3. Participar e fomentar reuniões 
com o tecido empresarial – 1 
reunião por trimestre em estilo 
networking; 
 
4. Colaborar em contactos com 
empresas nacionais e 
internacionais. 

CMG; 
ACIG / Tecido empresarial do 
município; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 
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Eixo 2  

Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.1 - Integrar as pessoas em risco de pobreza e exclusão social 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Garantir articulação e comunicação 
interinstitucional que diminua 
situações de pobreza e exclusão no 
concelho até 2020. 

Promover, em todas as freguesias 
do município de Gondomar, Bancos 
de Recursos garantindo uma 
estreita articulação 
interinstitucional. 

1. Flexibilizar a consulta sobre os 
recursos disponíveis e possíveis de 
serem disponibilizados à 
população; 
 
2. Criar mecanismos ágeis e céleres 
que permitam o encaminhamento 
de pessoas/ famílias para o B.R.; 
 
3. Garantir o envolvimento dos 
diversos parceiros das CSF/CSIF em 
pelo menos 2 campanhas anuais. 

CSF/CSIF; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

Realizar anualmente ações de 
desenvolvimento pessoal e treino 
de competências sociais, junto de 
segmentos populacionais mais 
vulneráveis, até 2020. 

Promover ações de formação para 
o empreendedorismo feminino. 

1. Promover ações de 
desenvolvimento pessoal e treino 
de competências sociais; 
 
2. Promover ações de 
sensibilização/ informação sobre 
igualdade de género, em prol dos 
diversos âmbitos de conciliação. 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Promover ações de formação de 
literacia financeira. 

1. Promover ações de 
desenvolvimento pessoal e treino 
de competências sociais; 
 
2. Sensibilizar crianças e jovens 
para a importância da gestão do 
dinheiro e da poupança. 

Promover iniciativas de inclusão 
social, potenciando parcerias de 
caráter inovador e/ou 
experimental que envolvam uma 
ampla gama de entidades 

Implementação do Projeto 
CRI#ATIVIDADE. 

1. Promover iniciativas de inclusão 
social, potenciando parcerias de 
caráter inovador e/ou 
experimental que envolvam uma 
ampla gama de entidades; 
 
2. Desenvolver iniciativas para a 
inovação e a experimentação social 
que facilitem a dinamização de 
estratégias de inclusão social; 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
CMG. 
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3. Reduzir a pobreza, a exclusão 
social e o desemprego em 
territórios urbanos problemáticos; 
 
4. Fomentar abordagens locais 
inovadoras de desenvolvimento 
social e promover estratégias locais 
de inclusão ativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019/2020 

Implementação de Projetos no 
âmbito do Programa Escolhas.  

1. Promover a dinamização de 
projetos no âmbito do Programa 
Escolhas visando a inclusão social 
de crianças e jovens provenientes 
de contextos mais vulneráveis, 
assente numa intervenção na: 
Educação, formação e qualificação; 
Emprego e empreendedorismo e  
Dinamização comunitária, 
participação e cidadania. 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
CMG. 

Valorizar e promover o diálogo e a 
interculturalidade, bem como, a 
Cidadania até final de 2020. 

Caracterizar a população 
E/Imigrantes residente em 
Gondomar, bem como, as suas 
necessidades, até 2020; 
 
Potenciar a dinamização de um 
gabinete de apoio aos Imigrantes. 

1. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista a realização 
de estudos; 
 
2. Definir em sede de CLAS’G os 
parceiro que reúnam as melhores 
condições para dinamização desta 
estrutura; 
 

3. Diversificar os serviços e apoios 
oferecidos capacitando 100 
imigrantes residentes no concelho. 

Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
IEFP-IP; 
CMG; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

 

 

 

 

 

Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 
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Objetivo Geral 2.1 - Integrar as pessoas em risco de pobreza e exclusão social 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Garantir a mobilidade em zonas 
rurais e mais desfavorecidas, 
privilegiando grupos vulneráveis da 
população, até final de 2020. 

Incentivar candidaturas a fundos 
nacionais e/ou comunitários, por 
parte de IPSS ou Empresas Sociais. 

1. Mediante a abertura de 
candidaturas, definir em sede de 
CSF/CSIF e NE do CLAS’G, quais os 
territórios e instituições que 
reúnam as melhores condições 
para apresentação de candidatura. 

NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

Dinamizar a Reabilitação Urbana 
através da reabilitação do edificado 
degradado/ abandonado, até final 
de 2020. 

Criar uma Bolsa Municipal de 
Arrendamento Social. 

1. Levantamento do parque 
habitacional devoluto; 
 

2. Promover reuniões com os 
proprietários de parque 
habitacional devoluto para 
constituição de estratégias de 
minimização destas situações. 

CMG; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.2 - Requalificar as competências pessoais e profissionais dos jovens, dos ativos e ativos seniores 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Criar uma estratégia concelhia de 
incentivo à educação/formação 
com vista à empregabilidade até 
2020. 

Incentivar o sucesso educativo nos 
jovens; 
 
 
 
 
 
 
Criar uma Rede Municipal de 
Educação. 

1. Incluir 50% dos alunos em 
situação de desistência ou 
abandono escolar, no sistema de 
ensino regular da rede de escolas 
públicas ou em percursos 
alternativos de oferta educativa e 
formativa, atendendo à idade e 
ano de escolaridade concluído; 
 
2. Promover a concertação 
interinstitucional com vista a criar 
uma estratégia concelhia de 
incentivo à educação e formação. 

DGEsT; 
CPCJ de Gondomar; 
Instituições educativas e 
formativas do Concelho de 
Gondomar; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 
Dinamizar anualmente Feiras do 
Emprego. 

1. Convidar intervenientes locais, 
supra-municipais, nacionais e 
internacionais para a constituição 
anual de uma Feira do Emprego 
(tecido empresarial, incubadoras, 
entre outras);  
 
2. Colaborar na Semana do 
Emprego e da Formação de Rio 
Tinto.  

AMP/ CMG; 
Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

Promover atendimento 
personalizado, workshops 
temáticos, centro de 
documentação (áreas como 
empreendedorismo, inovação, 
formação, oportunidades de 
emprego nacionais e internacionais 
ferramentas para procura de 
emprego, formação, catálogo de 
profissões, micronegócios). 

1. Potenciar a capacidade de 
resposta do Gabinete de Apoio ao 
Emprego em consonância com o 
Centro de Emprego de Gondomar e 
os GIP existentes no município. 

IEFP-IP; 
CMG; 
GIP; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.2 - Requalificar as competências pessoais e profissionais dos jovens, dos ativos e ativos seniores 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Fomentar o aumento de 
respostas educativas e formativas 
para jovens com idades inferiores 
aos 18 anos de idade. 

Incentivar a diversidade da oferta 
formativa. 

1. Promover a capacitação de 
jovens em áreas direcionadas ao 
empreendedorismo, inovação, 
coaching e capacidade de negócio. 

CMG; 
Projetos de Intervenção 
Comunitária; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

Promover a criação de emprego, 
prevenir e combater o 
desemprego, até final de 2020. 

Articular com os Centros Qualifica 
o encaminhamento de DLD e 
NEET. 
 
 

1. Divulgar e encaminhar DLD e 
NEET para os Centros Qualifica; 
 
2. Promover estratégias de 
encaminhamento para os Centros 
Qualifica dos beneficiários de 
prestações sociais. 

CMG; 
IEFP-IP; DGEsT; CDP, ISS; 
Centros Qualifica; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

Promover uma rede de ofertas 
formativas diversificada e 
adequada às necessidades do 
Mercado de Trabalho, até final de 
2020. 

Potenciar a edição do Guia de 
Oferta Formativa de Gondomar; 
 
Garantir a diversificação da oferta 
formativa do município, com 
enfoque nas tradições de 
Gondomar. 

1. Promover com as entidades 
educativas e formativas bem como 
com entidades representativas do 
tecido empresarial do Município de 
Gondomar, uma oferta formativa 
diversificada e adequada; 
 
2. Potenciar a edição de um Guia 
de Oferta Formativa de Gondomar. 

Instituições educativas e 
formativas do Concelho de 
Gondomar. 
IEFP-IP/ CMG/ ACIG; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Promover a reorientação 
profissional e a formação ao longo 
da vida, até final de 2020. 

Divulgar os atuais Centros 
Qualifica; 
 
Encaminhar adultos para os 
Centros Qualifica. 

1. Formar, Qualificar e Certificar 
pessoas de baixo nível de 
escolaridade, durante os anos de 
2019 e 2020. 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.3 - Diminuir o número de sinalizações e acompanhamento de crianças e jovens à CPCJ’G 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Facilitar a constituição de novos 
CAFAP - Centros de Apoio Familiar 
e Aconselhamento Parental no 
município, até final de 2020. 

Potenciar a integração das famílias 
na intervenção, em sede de CAFAP. 

1. Mediante a abertura de 
candidaturas, definir em sede de 
CSF/CSIF e NE do CLAS’G, a 
constituição de, pelo menos, mais 
um CAFAP; 
 
2. Encaminhar agregados familiares 
para CAFAP. 

IPSS; 
CPCJ’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

Implementar Roteiros para a 
Educação Parental, junto das 
famílias (abrangendo pais, filhos e 
avós), até final de 2020. 

Promover a Mediação Parental; 
 
Ações de formação em 
competências pessoais, parentais, 
sociais e educativas; 
 
Garantir um especial enfoque nas 
questões relacionadas com a 
agressividade entre pares; 
 
Formar pais para educar outros 
pais. 

1. Em articulação com os parceiros 
do CLAS’G, auscultar as 
necessidades de formação dos EE; 
 
2. Criar roteiros temáticos de 
intervenção e educação parental; 
 
3. Garantir ações de sensibilização 
com especial enfoque sobre a 
agressividade entre jovens, junto 
de todos os agrupamentos de 
escola do município. 

FAPAG; 
CPCJ’G; 
CMG; 
Entidades educativas e formativas 
do concelho; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Criar estratégias que garantam a 
reinserção social dos jovens em 
Casas de Acolhimento Residencial, 
bem como, em autonomia de vida, 
até final de 2020. 

Promover a capacitação das Casa 
de Acolhimento Residencial do 
município, para o apoio à aplicação 
de medidas de autonomia de vida. 

1.Encaminhar pelo menos 50 
jovens para emprego/formação; 
 
2. Em articulação com os parceiros 
do CLAS’G, garantir estratégias de 
inserção e de autonomia de vida 
para jovens. 

IPSS; 
CPCJ’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.4 - Analisar e erradicar situações de mendicidade e sem-abrigo 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Caracterizar as pessoas em 

situação de sem-abrigo, bem como, 

as suas necessidades, até final de 

2020 

Realizar um estudo de 
caracterização das pessoas sem-
abrigo integradas no Concelho de 
Gondomar. 

1. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista a realização 
de estudos. Universidades e/ou Centros de 

Investigação; 
Parceiros do CLAS’G; 
CDP, ISS, IP; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

 

2019/2020 

 
Criar mecanismos de 
minimização de situações de 
sem-abrigo no município até 
2020. 

Implementar medidas de 
intervenção social específicas 
junto das pessoas sem-abrigo. 

1. Elaborar uma proposta para um 
Guião de Procedimentos para a 
localização, referenciação e 
intervenção com pessoas sem-
abrigo; 
 
2. Promover ações de capacitação 
técnica no âmbito da intervenção 
com pessoas sem-abrigo. 
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.5 - Promover a qualidade de vida nas pessoas com deficiência 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Promover projetos de âmbito 
concelhio que garantam o 
acompanhamento próximo das 
crianças diagnosticadas com NEE 
ou c/ deficiência incluídas no 
sistema educativo de Gondomar, 
até 2020. 

Localizar (mapear) as situações de 
pessoas com deficiência residentes 
no concelho; 
 
Realizar um estudo de 
caracterização das pessoas com 
deficiência residentes no Concelho 
de Gondomar. 

1. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista a realização 
de estudos. 
  
 

Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
IPSS; 
ACES de Gondomar; 
CDP, ISS, IP; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

Promover projetos de âmbito 
concelhio que garantam o 
acompanhamento próximo das 
crianças diagnosticadas com NEE 
ou c/ deficiência incluídas no 
sistema educativo de Gondomar, 
até 2020. 

Promover o acompanhamento 
específico a nível social, 
psicológico, familiar e de saúde, de 
crianças com NEE.  

1. Promoção de um projeto 
municipal de inclusão de todas as 
crianças com NEE que frequentem 
o sistema de educativo do 
município; 
 
2. Promover a divulgação da Equipa 
Local de Intervenção Precoce, 
envolvendo-se os parceiros do 
CLAS’G na sinalização e 
encaminhamento de crianças para 
este estrutura; 
 
3.Garantir mecanismos de suporte 
às crianças e jovens com NEE, bem 
como às suas famílias, durante as 
pausas letivas. 

ACES de Gondomar/ ELI; 
CMG; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

Impulsionar a frequência em 
Formação Profissional por 10% da 
população com deficiência 
residente no município até 2020. 

Sensibilizar para a certificação de 
mais 1 entidade na área da 
formação profissional para pessoas 
com deficiência. 

1. Sensibilizar as entidades com 
intervenção na área da deficiência 
para apresentação de candidatura; 
 
2. Garantir a descentralização de 
oferta formativa para a população 
com deficiência no território 
denominado Alto Concelho. 

NE do CLAS’G; 
IEFP-IP;  
Entidades formadoras na área das 
pessoas com deficiência; 
Gab. Rede Social.  
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.6 - Garantir mecanismos de proteção e acompanhamento às pessoas idosas e seus familiares 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Apoiar a população idosa residente 
no município de Gondomar, 
sinalizando, especificamente, 
situações de isolamento e de maus 
tratos. 

Elaborar um estudo de 
caracterização e mapeamento 
sobre a população idosa do 
município; 
 

 
Dinamizar Atividades de lazer/ 
socioeducativas, junto da 
população idosa; 
 

Promover a constituição de um 
Centro de Noite no município; 
 

Assegurar o serviço de Telealarme 
pelos idosos isolados do município. 

1. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista à 
Constituição do Plano 
Gerontológico do Município de 
Gondomar; 
 
2. Envolver idosos em atividades de 
lazer; 
 
3. Beneficiar, através do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Social do Município de Gondomar, 
as IPSS, que implementem o 
serviço de TeleAlarme no concelho. 

Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
IPSS; 
CSF/CSIF; 
Forças de Segurança Pública; 
Associações Humanitárias de 
Bombeiros; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 
 

Aumentar as respostas de SAD para 
sete dias. 

1. Beneficiar através do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Social do Município de Gondomar, 
a valência de SAD, com acordo para 
sete dias. 

CMG; 
CDP, ISS, IP;IPSS; 
Gab. Rede Social. 

Desenvolver estratégias de apoio 
aos cuidadores de pessoas idosas. 

Incentivar candidaturas, a fontes 
de financiamento, para a 
construção de um Centro para a 
pessoa idosa para descanso do 
Cuidador; 
 

+ CUIDAR - Projeto de Apoio ao 
Cuidador Informal do Município de 
Gondomar. 

1. Mediante a abertura de 
candidaturas, definir em sede de 
CSF/CSIF e NE do CLAS’G, quais os 
territórios e instituições que 
reúnam as melhores condições 
para apresentação de candidatura; 
 
2. Operacionalização do Programa 
PsicoEducativo direcionado a 
Cuidadores Informais de Pessoas 
Idosas. 

Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.7 - Qualificar a vida das pessoas com doença mental 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Criar, uma rede de apoio a pessoas 
com doença mental, até final de 
2020. 

Incentivar a constituição de um 
Fórum Sócio Ocupacional, para 30 
pessoas diagnosticadas com 
doença mental; 
 
Incentivar candidaturas à Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados de Saúde Mental. 

1. Mediante a abertura de 
candidaturas, definir em sede de 
CSF/CSIF e NE do CLAS’G, quais os 
territórios e instituições que 
reúnam as melhores condições 
para apresentação de candidatura. 

Parceiros do CLAS’G; 
ACES de Gondomar; 
Centro Hospitalar do Porto; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

2019/2020 

+CUIDAR, Projeto de Apoio ao 
Cuidador Informal do Município de 
Gondomar. 

1. Promover estratégias que visem 
a extensão dos Programas 
PsicoEducativos a Cuidadores 
Informais de Pessoas com 
incapacidades físicas e ou mentais; 
 
2. Promover a constituição de um 
grupo de ajuda mútua, para 
familiares de doentes mentais e de 
foro neurológico. 



Plano de Ação do CLAS’G 2019-2020 23/24

Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.8 - Melhorar a qualidade de vida das pessoas vítimas de violência doméstica 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Conhecer a realidade concelhia em 
termos de violência doméstica para 
qualificar o atendimento e 
acompanhamento a vítimas de 
violência doméstica, até final de 
2020. 

Realizar um estudo de 
caracterização da Violência 
Doméstica em Gondomar. 

1. Constituir um grupo de trabalho, 
para a elaboração da Ficha de 
Caracterização da Vítima/ Agressor; 
 
2. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista à realização 
de estudos. 

Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
CMG; 
Forças de Segurança Pública; 
CPCJ’G; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

 
 
2019/2020 

Identificação dos diversos recursos 
a intervir nesta área; 
 
Definição de circuitos de 
comunicação e de estratégias de 
intervenção conjuntas. 

1. Constituir um grupo de trabalho, 
para a definição de circuitos de 
comunicação e de estratégias de 
intervenção conjuntas no âmbito 
da Violência Doméstica; 
 
2. Elaborar uma proposta para um 
Plano Municipal para a Violência 
Doméstica.  

Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
Parceiros do CLAS’G com 
intervenção neste âmbito; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Constituição de um espaço de 
acolhimento para situações de 
emergência. 

1. Disponibilizar um apartamento, 
que permita a integração 
temporária de vítimas de violência 
doméstica, até integração em Casa 
Abrigo. 

CMG; 
Cruz Vermelha Portuguesa; 
Forças de Segurança Pública; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Intervir com mulheres, vítimas de 
violência doméstica, para a 
valorização das suas aptidões 
pessoais/ sociais. 

1. Garantir a inclusão, em grupos 
de formação estratégica, de 
mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

Parceiros do CLAS’G; 
Cruz Vermelha Portuguesa; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social. 

Sensibilizar a comunidade para a 
consciencialização da violência 
doméstica como crime público. 

1. Promover anualmente iniciativas 
que sensibilizem para as questões 
da violência do namoro e da 
violência doméstica. 

CSF/CSIF; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

Envolver a comunidade, as escolas 
e os profissionais/ técnicos com 
intervenção nesta área, em 
campanhas diversas. 

Promover uma formação para 
Agressores de Violência Doméstica. 

1. Constituir uma ação de formação 
para Agressores de Violência 
Doméstica. 

DGRSP; 
Forças de Segurança Pública; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   
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Eixo 2 Inclusão Social e Promoção do Bem-estar 

Objetivo Geral 2.9 - Promover o voluntariado, iniciativas de bem-estar e saúde 

Objetivo Específico Atividades Ações Recursos Cronograma 

Divulgar e promover o Banco Local 
de Voluntariado, incentivando o 
acolhimento de voluntários nas 
Instituições do município de 
Gondomar, até final de 2020. 

Casa do Voluntariado do Município 
de Gondomar; 
 
Comemoração do Dia Internacional 
do Voluntariado; 
 
Reunião com IPSS, entidades 
educativas e formativas e 
autarquias no sentido de 
sensibilizar para a integração de 
voluntários; 
 
Elaboração de instrumentos que 
facilitem a integração e gestão de 
voluntários nas organizações. 

1. Dinamizar a Casa do 
Voluntariado do Município de 
Gondomar; 
 
2. Preparação e organização da 
comemoração do Dia Internacional 
do Voluntariado e de 
reconhecimento dos voluntários; 
 
3.Sensibilizar as instituições para 
integrarem o BLV de Gondomar; 
 
4. Formar as instituições para o 
desenvolvimento de projetos de 
voluntariado; 
 
5. Potenciar parcerias com 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação com vista à realização 
de estudos. 

BLV’G; 
Pista Mágica Escola do 
Voluntariado; 
Geoclube; 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
IPSS; 
Parceiros do CLAS’G; 
NE do CLAS’G; 
Universidades e/ou Centros de 
Investigação; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 

Criar estratégias municipais de 
promoção e educação para a saúde 
até final de 2020. 

Promover ações de reflexão e 
informação sobre Literacia para a 
Saúde. 
 
 

1. Desenvolver ações de 
prevenção, junto de 
crianças/jovens, no âmbito da 
Literacia para a saúde. 
 
 

ACES de Gondomar; 
CMG; 
Agrupamentos de Escola; 
CSF/CSIF; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

2019/2020 
Promover ações/iniciativas no 
âmbito dos comportamentos 
aditivos e dependências, através de 
articulação entre diversas 
entidades. 

1. Desenvolver ações e iniciativas 
no âmbito dos comportamentos 
aditivos e dependências.  

ACES de Gondomar; 
CRI Porto Oriental; 
PRI’s do Município de Gondomar; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

Promover Gondomar como 
Município Inclusivo - amigo dos 
Idosos, até final de 2020. 

Promover a constituição de 
iniciativas de âmbito municipal 
para a população idosa do 
município, até final de 2020. 

1. Garantir que 50% da população 
sénior do município tem 
conhecimento e usufrui das 
facilidades criadas. 

Parceiros do CLAS’G; 
CMG; 
NE do CLAS’G; 
Gab. Rede Social.   

 


