Plano de Ação 2017
Dimensão

Objetivo

Designação

Atividade
Cronograma com identificação dos resultados pretendidos
out nov dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul set

Realizar as sessões
plenárias do CLASE

Sessões
plenárias do
CLASE

Realizar reuniões do
NE

Reuniões do NE

X

X

X

X

X

X

Acompanhar a
execução do
CLDS-3G e
participar nas
reuniões de
equipa

X

X

X

X

X

X

Acompanhar o
Programa
Escolhas 6ª
Geração

x

x

x

x

x

x

Funcionamento
Interno
Acompanhar a
implementação de
projetos de
intervenção social
c/financiamento
externo

Funcionamento Apresentar nas

Boas

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

Metas
(síntese dos
resultados)

Entidade
Resp

Realizar 4
reuniões
NE
plenárias
Realizar 10
reuniões de
trabalho,
Nº de reuniões realizadas e nº de
garantido a
organizações convidadas a participar nas
participação de NE
reuniões.
organizações e
entidades do
CLASE em pelo
menos 4 reuniões.
Apresentar 2
pontos de
Nº de pontos de situação apresentados e
situação da
capacidade de cumprimento da
implementação
NE/CLDS-3G
planificação prevista e resultados
do projeto em
alcançados.
sede de reunião
plenária de
CLASE
Apresentação de
um ponto de
Nº de pontos de situação apresentados e
situação da
capacidade de cumprimento da
implementação
planificação prevista e resultados
NE/CVP
do projeto em
alcançados.
sede de reunião
plenária de
CLASE
Nº de boas práticas apresentadas.
Apresentar 2
NE
Nº de reuniões realizadas

x

x

Indicadores

Plano de Ação 2017
Dimensão
Interno

Objetivo
reuniões plenárias
boas práticas de
intervenção

Designação

Atividade
Cronograma com identificação dos resultados pretendidos
out nov dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul set

práticas/projeto
s inovadores

Qualificar a
Elaborar plano
comunicação interna e de comunicação
externa do CLASE
do CLASE

Apresentar proposta
de projetos em rede

X

Selo protetor
(crianças e
jovens)

Celebrar
contratos de
inserção com
todos os
beneficiários
RSI,
Celebrar contratos de contratualizand
inserção com todos os o ações
beneficiários RSI
faseadas,
estabelecendo
acordo em
conformidade
com as
características
das famílias e

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicadores

Metas
(síntese dos
resultados)

Entidade
Resp

Pertinência das práticas e projetos para o boas práticas ou
desenvolvimento social local
projetos
inovadores
Apresentar
Cumprimento do prazo para
proposta de plano NE
apresentação da proposta de plano
em sede de
UF Évora
Avaliação do fluxo comunicacional por
CLASE até final AOAL
parte dos membros do CLASE
de 2017
Realizar uma
reunião de
Apresentação do projeto até final de
trabalho com as
junho 2017
NE/CPCJ
instituições
interessadas até
ao final de 2017.

Nº de contratos de inserção celebrados
Cumprimento das medidas pelos
beneficiários e pelas Entidades

ISS,IP
IEFP
CME
Mediante
o ProtocoloRSI
cumprimento da da
legislação
APPACDM
contribuir para CLDS-3G
uma
inserção
integrada
e Cáritas Évora
participada
ARSA/UCC
ARSA/CRI
Habévora

Plano de Ação 2017
Dimensão

Objetivo

Designação

Atividade
Cronograma com identificação dos resultados pretendidos
out nov dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul set

Indicadores

Metas
(síntese dos
resultados)

Entidade
Resp

definindo
medidas de
acompanhamen
to por área de
competência das
entidades com
representação
no NLI

Caracterizar os
beneficiários RSI

Capacitação

Caracterização
dos
beneficiários
RSI por grupo
etário,
escolaridade,
tipologia
familiar,
problemáticas
identificadas

Executar o
Dinamizar sessões
programa de
(in)formativas para a capacitação
rede social
“Informar para
Atuar”

X

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

X

x

X

x

X

x

ISS,IP
IEFP
CME
ProtocoloRSI
da
Concetualizar
APPACDM
medidas
de
CLDS-3G
acompanhamento
e projetos de
Cáritas Évora
intervenção
ARSA/UCC
ARSA/CRI
Habévora

X

Nº de medidas de acompanhamento e
projetos de intervenção específicos
elaborados.

x

75% das ações
realizadas
Unidades
Nº de participantes;
avaliadas
Rede
Nº de entidades/organizações formadoras positivamente por CPCJ
Nº de temáticas abordadas
parte dos
Ass. Chão
participantes
Meninos
(aplicação de

Plano de Ação 2017
Dimensão

Objetivo

Designação

Atividade
Cronograma com identificação dos resultados pretendidos
out nov dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul set

Promover Dias
Abertos

Unidades de
Rede

Planeamento

Fomentar o contacto e
conhecimento
Realizar um
interinstitucional
Ignite “O que
tenho, o que
preciso”
Unidade de
Garantir o
Rede de Saúde
funcionamento e
Mental
dinâmica das três
Unidade de
unidades de rede
Rede de
constituídas: Saúde
Envelhecimento
Mental,
Populacional
Envelhecimento
Unidade de
Populacional e Sem
Rede Sem
Abrigo
Abrigo
Constituir uma
Unidade de
Criar a 4ª Unidade de
Rede de
Rede do CLASE.
Minorias
Étnicas
Aprovar em
Assegurar a
sede de CLASE
concetualização e
a Carta Social
aprovação de
do Concelho
instrumentos de
planeamento da
Apresentar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicadores

Metas
(síntese dos
resultados)

Entidade
Resp

Nº de instituições disponíveis para
realizar um dia aberto
Nº de participantes

inquérito de
satisfação)
Realizar 2 dias
abertos até ao
final de 2017.

Cumprimento do prazo estabelecido
Nº de organizações envolvidas
Nível de satisfação dos participantes

Realizar o Ignite
APPACDM
até final de julho
SCM Évora
2017

Nível de concretização do PA

Executar 75% do UR Sáude
PA
Mental

Nível de concretização do PA

Executar 75% do
UR Env Pop
PA

Nível de concretização do PA

Executar 75% do UR Sem
PA
Abrigo

Constituição da Unidade de Rede com
assinatura de declaração de intenções.

NE

Constituição da
UR da até ao final NE/CME
de 2017

Aprovação do
Cumprimento do prazo de apresentação documento em
NE/CME
e aprovação da Carta Social
CLASE até final
de setembro
Nº de entidades/organizações
Apresentação de NE/Grupo

Plano de Ação 2017
Dimensão

Objetivo
intervenção social

Reforço da
Rede Social

Designação

Atividade
Cronograma com identificação dos resultados pretendidos
out nov dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul set

proposta de
PDS 2017-2021

x

Realização de
momentos
informais para
a rede social

Incentivar os
sentimentos de
pertença à Rede Social Reconheciment
Local
o de projetos
locais, assentes
numa rede de
parcerias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicadores

Metas
(síntese dos
resultados)

participantes na fase de estratégia
proposta de
documento até
prospetiva
Nº de entidades/organizações implicadas dezembro 2017
(com ações afetas) na matriz de
intervenção do PDS
Realizar um
momento
Nº de entidades/organizações
informal de
participantes
aproximação à
rede social
Apresentar ao final do 2º trimestre do
ano proposta de normas para ação e
promover um momento de
reconhecimento de um ou mais projetos
locais até ao final do ano.

Entidade
Resp
estratégico de
apoio

NE

UF Bacelo e
Srª Saúde
APF

