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Siglas e Acrónimos 

 
 
 

ACES 
 

Agrupamento de Centros de Saúde 
 

 

 
ACIST 

 

Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso 
 

 

 
AISTN 

 

Associação do Infantário de S. Tomé de Negrelos 
 

 

 
ARS 

 

Administração Regional de Saúde 
 

 

 
ASAS 

 

Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso 
 

 

 
ASHMC 

 

Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova 
 

 

 
ATL 

 

Atividades de Tempos Livres 
 

 

 
AVC 

 

Acidente Vascular Cerebral 
 

 

 
CAAAPD 

 

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação da Pessoa com Deficiência 
 

 

 
CAFAP 

 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 
 

 

 
CAID 

 

Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente 
 

 

 
CAO 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 
 

 

 
CASL 

 

Casa de Acolhimento Sol Nascente 
 

 

 
CASATIR 

 

Centro de Ação Social de Acolhimento à Terceira Idade de Roriz 
 

 

 
CASTIIS 

 

Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo 
 

 

 
CAT 

 

Centro de Acolhimento Temporário 
 

 

 
CHMA 

 

Centro Hospitalar do Médio Ave 
 

 

 
CLAS 

 

Conselho Local de Ação Social 
 

 

 
CMST 

 

Câmara Municipal de Santo Tirso 
 

 

 
CPCJ 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 

 

 
CRI 

 

Centro de Respostas Integradas 
 

 

 
CSF 

 

Comissão Social de Freguesia 
 

 

 
CSIF 

 

Centro Social Inter-freguesias 
 

 

 
CSF-AR 

 

Comissão Social de Freguesia de Além Rio 
 

 

 
CSF-ST 

 

Comissão Social de Freguesia de Santo Tirso 
 

 

 
CSF-VA 

 

Comissão Social de Freguesia de Vila das Aves 
 

 

 
CSIF-ZN 

 

Centro Social Inter-freguesias da Zona Nascente 
 

 

 
CSIF-AV 

 

Centro Social Inter-freguesias das Arribas do Vizela 
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CSIF-VL 
 

Centro Social Inter-freguesias do Vale do Leça 
 

 

 
CSPV 

 

Centro Social e Paroquial de Vilarinho 
 

 

 
CSSR 

 

Centro Social S. Rosendo 
 

 

 
CVP 

 

Cruz Vermelha Portuguesa 
 

 

 
DGEstE 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
 

 

 
EAPN 

 

European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) 
 

 

 
EMAT 

 

Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais 
 

 

 
ESOM 

 

Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos 
 

 

 
IPSS 

 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
 

 

 
ISCMST 

 

Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 
 

 

 
PA 

 

Plano de Ação 
 

 

 
PDS 

 

Plano de Desenvolvimento Social 
 

 

 
PTSCGP 

 

Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto 
 

 

 
QREN 

 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 
 

 

 
RA 

 

Residência Autónoma 
 

 

 
RLIS 

 

Rede Local de Intervenção Social 
 

 

 
RS 

 

Rede Social 
 

 

 
UCC 

 

Unidade de Cuidados na Comunidade 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

O relatório que se segue corresponde à avaliação final do Plano de Ação (PA) da Rede Social (RS) de 

Santo Tirso para o ano de 2015, previsto no Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2015-2020, o 

qual, por sua vez, foi aprovado em sede de Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Santo Tirso. A 

exemplo das avaliações anteriores, trata-se de um momento de reflexão acerca da execução das suas 

ações, que visa contribuir para a redução dos efeitos dos obstáculos encontrados durante a sua 

execução, e, consequentemente, servir de trampolim para os planos subsequentes. A sua redação foi 

concluída em fevereiro de 2016, tendo sido aprovada pelo CLAS em março do mesmo ano. 

 

Sendo um plano um conjunto de intenções que pretendem atingir determinados objetivos, a sua 

execução depende de diferentes circunstâncias, de maior ou menor controlo dos seus responsáveis. 

Este relatório de avaliação ajuda-nos a esclarecer os desvios observados, quer se trate de desvios 

desfavoráveis, quer de alterações que tenham enriquecido a atividade em questão, bem como o 

impacto que as metas traçadas têm nos seus destinatários. Para tal recorremos à verificação de todos 

os indicadores de medida definidos na matriz de planeamento de cada área estratégia, através das 

respetivas fontes de verificação.  

 

Ao longo do texto e a par da apresentação de tabelas e gráficos ilustrativos, optamos por destacar em 

caixas de texto as principais sugestões e constrangimentos observados durante a execução do plano. 

Do mesmo modo, tentamos destacar aquilo que designamos de “a Rede Social em prática”, i.e., a 

avaliação das sugestões apresentadas nos relatórios anteriores, apurando-se, assim, a sua eficácia. 

 

Um último apontamento para recordar que o PA da Rede Social passou, na linha de orientação do 

PDS em vigor, a integrar os PA das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e das Comissões Sociais 

Inter-freguesias (CSIF). Não obstante, remetemos a respetiva avaliação para o trabalho desenvolvido 

por cada comissão social, através do qual essa mesma avaliação é promovida. 

 

Vejamos então os resultados apurados no PA do CLAS. 
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1. Área estratégica: crianças e jovens 

 

 

Iniciando a avaliação dos resultados pelas crianças e jovens, importa destacar o facto de mais de 50% 

das ações serem da responsabilidade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), dado que 

o PA daquela Comissão constitui parte integrante do PA da RS. Outro aspeto a ter em consideração 

prende-se com o facto de a maior parte das ações previstas ter sido concretizada – 5 em 7, 

correspondentes a 71,4%, sensivelmente o mesmo do que no plano anterior (CLAS, 2014b: 6), ainda 

no âmbito do PDS 2011-2014. 

 

Gráfico 1: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘crianças e jovens’, em 2015 

 

 

 

Para além da informação disponibilizada, de forma sistematizada, na tabela 1, parece-nos importante 

deixar alguns comentários, tendo em conta a melhoria contínua das ações programadas no âmbito 

da RS. Reportamo-nos à avaliação qualitativa que foi feita pelos(as) responsáveis das atividades, que 

tivemos oportunidade de consultar para levar a cabo a presente avaliação. 

 

No caso da CPCJ e no que respeita ao mês da prevenção de maus tratos na infância, quisemos 

saber qual o impacto que as atividades realizadas tiveram na população. Segundo o que pudemos 

apurar, para além dos números enunciados na tabela, o principal impacto desta atividade prendeu-

7
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se com o envolvimento e comprometimento das escolas no concurso de criação de laços azuis. A sua 

participação implicou momentos de pesquisa, reflexão, projeção no futuro, consciencialização, por 

parte do pessoal docente e não docente, mas sobretudo por parte dos alunos, resultando ainda num 

impacto positivo em algumas famílias, que não só tiveram conhecimento da atividade e da 

problemática associada, como também participaram de forma ativa na idealização de projetos 

remetidos a concurso.  

 

Constrangimento 

 

A execução de um conjunto de atividades como as que ocorrem no mês da prevenção dos maus 

tratos na infância exige um planeamento rigoroso e atempado. A consulta aos(às) técnicos(as) da 

CPCJ permitiu apurar algumas dificuldades na sua realização, em resultado de um planeamento 

menos conseguido da atividade, mormente no que respeita à indecisão observada quanto à 

realização da exposição. 

 

Sugestão 

 

Cientes da importância da sensibilização da comunidade em geral para uma área tão 

delicada com esta, parece-nos que a promoção de atividades no âmbito da comemoração 

do mês da prevenção de maus tratos na infância representa uma boa prática que deverá ter 

continuidade nos próximos anos. Salientamos o interesse de uma planificação adequada, 

para que possam ser evitados riscos desnecessários. 

 

 

A ação respeitante às mesas redondas com o tema “Prevenção e Proteção de Crianças em Risco” 

correspondeu à continuidade do trabalho iniciado anteriormente. Estas sessões têm o objetivo de 

sensibilizar a comunidade educativa para as situações de perigo, bem como melhorar e promover a 

qualidade da relação parental. Resultaram numa grande interação entre o painel de oradores e os 

pais/encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não docente. Considerando que não foram 

realizadas sessões em todos os agrupamentos e escolas não agrupadas, as mesmas deverão continuar 

a acontecer em 2016. 

 

No que toca à reunião para definição de estratégias para prevenção do abandono escolar 

precoce da comunidade cigana do concelho, foi definida a necessidade de sensibilizar os diretores 

de turma dos alunos de etnia cigana e o mediador educativo do agrupamento de escolas Tomaz 

Pelayo, no sentido de se definirem estratégias de intervenção, numa fase posterior. 
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Sugestão 

 

Sem negarmos a importância nuclear de espaços de diálogo entre players e parceiros da RS, 

pois é a partir da concertação que se promove o verdadeiro desenvolvimento social de uma 

comunidade, é importante que as reuniões programadas com um determinado objetivo 

tenham a devida e esperada consequência e, se possível, sejam conclusivas, sob pena do(s) 

problema(s) se manterem indefinidamente e de se promover, ainda que 

inconscientemente, o descrédito da uma intervenção integrada nos parceiros envolvidos. 

 

 

Realce ainda para a realização do diagnóstico de suporte à criação de um apartamento de 

autonomia. Após a análise do documento e com dados de 2014, constata-se que o número de jovens 

acompanhados(as) pela CPCJ com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, mas também os 

que têm entre 15 e 17 anos, que se encontram na medida “acolhimento em instituição”, sustentam a 

necessidade de criação de um apartamento de autonomia, resposta que, a existir, poderia constituir 

a alternativa mais adequada à transição para a vida adulta destes(as) jovens. A corroborar esta 

carência encontramos exposta no diagnóstico a distribuição daquela valência por apenas cinco 

concelhos do país, sendo que cerca de 73% encontram-se localizados no distrito de Lisboa, enquanto 

no distrito do Porto apenas existem 3 apartamentos de autonomia. 

 

Quanto aos desvios, constatou-se que não foi realizada a reunião para definição de estratégias de 

redução dos consumos nos jovens. Tal não significa, porém, que não existam já estratégias 

definidas e ativas com este objetivo; de facto, o Centro de Respostas Integradas (CRI) do Porto 

Ocidental tem vindo a promove-las, no âmbito da consulta descentralizada que opera em Santo Tirso. 

Trata-se, antes, de não se ter encontrado as sinergias necessárias à concertação dessas mesmas 

estratégias com um parceiro nuclear nesta área, como é a CPCJ. Sabemos, todavia, que a ação 

transitou para o PA de 2016, por decisão do CLAS assente nas prioridades previamente definidas 

pelos(as) técnicos(as) de intervenção social, o que aconteceu com base na avaliação on-going do PA 

de 2015. 
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Tabela 1: Área Estratégica: Crianças e Jovens – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Projeto CASA CAFAP 
1 Projeto finalizado durante 2015; 1 
candidatura apresentada durante o 
ano de 2015 

ASAS Realizada 

1 Projeto elaborado e apresentado ao CLAS; 
 

1 Parecer técnico favorável de 90,4 pontos 
emitido pelo CLAS 

Ações no âmbito do mês da 
prevenção de maus tratos na 
infância 

100% das escolas do concelho 
participam no concurso; 5000 
crachás distribuídos pela 
comunidade em geral; 1 exposição a 
definir. 

CPCJ Realizada 
26 Escolas participaram no concurso; 
 

3 000 Crachás distribuídos. 

Mesas redondas com a 
comunidade educativa 

1 Sessão por escola em pelo menos 1 
agrupamento de escolas (exceto o 
agrupamento Tomaz Pelayo) 

CPCJ Realizada 

6 Sessões realizadas 
 

199 Presenças 
 

5 Escolas envolvidas 
 

5 Membros da CPCJ, 3 mediadores 
educativos, 36 professores, 30 auxiliares, 83 
pais e 42 outras pessoas participaram nas 
sessões 

Definição de estratégias para 
prevenção do abandono escolar 
precoce da comunidade cigana 
do concelho 

1 Reunião realizada até ao final de 
março de 2015; 1 estratégia definida 
até junho de 2015 

CPCJ Realizada 

1 Sessão de sensibilização realizada 
 

8 Parceiros envolvidos (Tribunal, Ministério 
Público, CPCJ, DGEstE, CMST, EMAT, EAPN, 
ESOM) 
 

29 Pais/mães envolvidos 
 

11 Menores envolvidos 

Definição de estratégias de 
redução dos consumos nos 
jovens 

1 Reunião realizada até ao final de 
março de 2015; 1 estratégia definida 
até junho de 2015 

CPCJ Não Realizada Não se aplica 

Diagnóstico de suporte à 
criação de um apartamento de 
autonomia 

1 Diagnóstico elaborado até maio de 
2015; 1 modelo socioeducativo de 
intervenção definido até maio de 
2015 

ASAS Realizada 

1 Diagnóstico elaborado 
 

1 Proposta de modelo socioeducativo em 
fase de apreciação pelos parceiros da CPCJ 

Qualificação do espaço físico do 
CAT "Renascer" 

Qualificação do edifício concretizada 
até final de 2015 

ASAS 
Parcialmente 
realizada 

Projeto elaborado. Não abriram 
candidaturas. 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

No último momento de avaliação do plano definido para a área das crianças e jovens (abril de 

2014), especificamente no que respeita à CPCJ, constatamos a necessidade de se definirem 

estratégias que motivassem um maior envolvimento da comissão alargada na prevenção dos 

maus-tratos, de forma a não sobrecarregar o trabalho de acompanhamento de processos 

desenvolvido pela comissão restrita. Apesar da sugestão, a situação e a necessidade mantêm-se 

inalteráveis, segundo o que pudemos constatar pela consulta aos(às) técnicos(as) da referida 

comissão. Neste sentido, os parceiros que compõem este órgão deverão, em nossa opinião, refletir 

sobre esta necessidade, para que a mesma possa ser suprimida com a maior brevidade possível. 
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2. Área estratégica: deficiência 

 

 

No domínio da deficiência apenas metade das ações previstas foi executada, o que impõe, à partida, 

alguma preocupação com o âmbito do plano e com a consequente (in)capacidade para o executar. 

Recorde-se, de resto, que na última avaliação que fizemos, o grau de execução do plano na área da 

deficiência foi de 100%. Ora, refletir sobre o que acabamos de dizer parece-nos, no mínimo, sensato, 

sobretudo se considerarmos que a deficiência representa uma inegável prioridade em termos de 

intervenção. Mas vejamos em pormenor os resultados desta área em concreto. 

 

Gráfico 2: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘deficiência’, em 2015 

 

 

 

Uma das ações que foi concretizada e que representa uma necessidade concelhia de há muitos anos 

diz respeito ao alargamento do número de lugares em Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO). A proposta da Casa de Acolhimento Sol Nascente (CASL) apontava para 15 novos lugares, 

tendo resultado num acordo de cooperação com a Segurança Social para 14. As necessidades 

observadas no concelho e as restantes ações propostas (e não concretizadas) neste domínio, que 

retomaremos alguns parágrafos mais à frente, mostram-nos que com a realização desta ação do plano 

o problema não fica resolvido, mas o seu impacto é agora menor. 

 

8

4

4
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Outra necessidade na esfera da deficiência prende-se com a ausência de retaguarda familiar de 

algumas pessoas, para o que foi planeado elaborar-se candidaturas para novas respostas 

residenciais. Duas das três entidades envolvidas e referidas na tabela 2 apresentaram candidaturas 

a fundos comunitários do anterior quadro de apoio em regime de overbooking1. A Irmandade e Santa 

Casa da Misericórdia de Santo Tirso (ISCMST) chegou, no entanto, a apresentar o projeto ao CLAS, o 

qual, juntamente com o projeto da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente (CAID), obteve 

um parecer técnico favorável (no caso do Lar Residencial da CASL esse parecer já havia sido dado em 

outro momento). Neste cenário, apenas a CASL conseguiu que a sua candidatura fosse aprovada2. No 

entanto, as exigências do regulamento das candidaturas promovidas neste regime e as dificuldades 

da instituição em cumpri-las conduziram à desistência da mesma. A este nível, mantêm-se, portanto, 

as necessidades inscritas no plano de 2015, já transferidas para o plano de 2016. 

 

A necessidade de se criarem centros de ocupação de tempos livres de alunos com necessidades 

educativas especiais foi também equacionada no momento de elaboração do plano de 2015. Para que 

a potencial criação desta resposta fosse devidamente fundamentada, definiu-se que o levantamento 

de necessidades para a criação de um ATL deveria ser uma das ações a concretizar ao longo do 

ano, de responsabilidade da CAID. O estudo efetuado envolveu a consulta a alguns parceiros mas não 

foi efetuada uma consulta às mães e aos pais de jovens deficientes. Não obstante a inexistência de um 

suporte escrito deste levantamento, foi possível concluir a necessidade de ser criado um espaço para 

ocupação de tempos livres para os referidos jovens, o que, de resto, já se encontra inscrito no PA de 

2016. 

 

Sugestão 

 

As propostas de levantamentos ou estudos de diagnóstico levadas a cabo pela RS devem 

resultar em documentos escritos, preferencialmente em forma de relatório. Só dessa forma 

conseguiremos efetuar uma avaliação rigorosa das conclusões aí apresentadas.  

 

 

A última das ações previstas e realizadas remete-nos para a criação de um grupo de trabalho com 

vista à sensibilização das escolas para importância da deficiência. A este propósito, estamos em 

condições de afirmar que foi criado em fevereiro de 2015 um protocolo de cooperação com o 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, com vista à prossecução dos seguintes objetivos: 

                                                           
1 As entidades que apresentaram candidatura no domínio da deficiência foram a CAID e a CASL. A Irmandade e Santa Casa da 
Misericórdia de Santo Tirso apresentou também uma candidatura, mas direcionada para a Unidade de Cuidados Continuados, 
a qual, pese embora toda a sua importância e relevância, não se enquadra no planeamento da área estratégica da deficiência. 
2 A candidatura da ISCMST referida na nota de rodapé anterior também foi aprovada e, no momento da redação deste relatório 
(janeiro de 2016), encontra-se em fase de apreciação final. Contudo, pela razão já apresentada, a mesma não é considerada 
nesta avaliação. 
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 Estimular a prática da atividade desportiva dos alunos do Agrupamento e utilizadores da 

CAID, criando condições para que a mesma seja, também, um fator impulsionador do sucesso 

escolar e educativo; 

 Consciencializar a comunidade educativa para inclusão de pessoas com deficiências e 

incapacidades; 

 Fomentar a aquisição de competências relacionadas com a prática de atividade desportiva, 

nomeante na modalidade Ténis de Mesa; 

 Promover padrões de interação adequados; 

 Potenciar a utilização das instalações desportivas dos signatários em benefício das crianças 

e jovens; 

 Articular a realização da formação em contexto de trabalho para os alunos dos cursos 

profissionais e de educação e formação do Agrupamento de Escolas D. Dinis; 

 Desenvolver respostas no âmbito da mobilidade, terapia ocupacional e fisioterapia dos 

alunos do ensino especial do Agrupamento. 

 

A operacionalização destes objetivos tem resultado num impacto positivo junto da comunidade 

educativa, no que à sensibilização para esta temática diz respeito. Importa agora conferir-lhe 

continuidade, para que a integração de deficientes esteja presente de forma constante e não apenas 

em momentos espaçados de sensibilização. 

 

No que concerne às ações não realizadas, deparamo-nos com: 

 

 a elaboração de um documento em nome do CLAS que evidencie a necessidade de 

desburocratizar e aumentar as respostas de proximidade; 

 a criação de novos CAO; 

 a celebração de acordo de cooperação com a Segurança Social para 1 Centro de 

Atendimento, Acompanhamento e Animação da Pessoa com Deficiência (CAAAPD); 

 a plataforma de entendimento com vista à sensibilização para a importância da 

integração profissional de pessoas com deficiência. 

 

Há, no entanto, que dividir estas ações em dois grupos. Por um lado, os novos CAO e o CAAAPD 

representam iniciativas que dependem de acordos de cooperação com a Segurança Social e/ou com 

financiamento comunitário. O mesmo é dizer que apesar de todos os esforços que, porventura, as 

entidades com responsabilidade nestas ações possam envidar, a sua concretização estará sempre 

sujeita à interferência de outros organismos e de decisão de âmbito nacional. Este facto releva para 

um plano menos gravoso, em nossa opinião, a não realização das referidas ações. 
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Já no que toca às duas outras ações, importa referir que todos os casos relacionados com respostas 

de proximidade foram resolvidos, havendo claras melhorias em relação às necessidades 

diagnosticadas em 2014. O mesmo é dizer que a elaboração de um documento que enuncie estas 

necessidades deixa de fazer sentido no quadro atual, não motivando, por conseguinte, a sua 

transposição para o plano de 2016. 

 

A plataforma de entendimento, por sua vez, deverá seguir o caminho contrário, sendo uma das ações 

a concretizar em 2016, tal é a importância que a mesma pode assumir na integração de pessoas com 

deficiência. 

 

Sugestão 

 

Sem menosprezarmos as demais áreas estratégicas que compõem o PA do CLAS de Santo 

Tirso, a deficiência representa um campo em que cada passo dado pode considerar-se uma 

vitória para os seus beneficiários mais diretos. Neste sentido, para além de um 

planeamento rigoroso que não defraude expectativas, urge sensibilizar as entidades 

responsáveis pela execução das ações para a importância de o fazerem de uma forma 

efetiva, como é o caso da plataforma de entendimento supramencionada, ao mesmo tempo 

que devem documentar-se devidamente face aos resultados obtidos. 
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Tabela 2: Área Estratégica: Deficiência – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Elaboração de um documento 
em nome do CLAS que 
evidencie a necessidade de 
desburocratizar e aumentar as 
respostas de proximidade 
(produtos de apoio) 

1 Documento elaborado, até final 
junho de 2015, a remeter à PTSCGP 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Alargamento de acordos de 
cooperação 

1 Acordo de cooperação alargado, 
para 15 novas vagas em CAO, até 
final de 2015 

CASL Realizada 

1 Pedido de alargamento de acordo 
apresentado à Segurança Social 
 

15 Novas vagas propostas em acordo de 
cooperação 
 

1 Acordo celebrado 
 

14 Novas vagas criadas 
 

14 Novas vagas preenchidas 

Criação de novos CAO 3 Novos CAO até final de 2015; CASL; CAID; CSSR Não realizada Não se aplica 

Candidaturas para novas 
respostas residenciais 

3 Candidaturas elaboradas até final 
de 2015; 

CAID; CASL; 
ISCMST 

Realizada 

1 Período de candidaturas aberto (QREN 
2007-2013 - ON.2 - Overbooking) durante 1 
mês 
 

3 (CAID - Requalificação da RA; CASL - Lar 
Residencial; ISCMST - Unidade especializada 
em demências (com unidade residencial de 
convalescença) 
 

2 Pareceres técnicos emitidos pelo CLAS 
(CAID – Favorável – 100 pontos; ISCMST – 
Favorável, 96,4 pontos) 
 

1 Projeto (CASL) aprovado com 
financiamento comunitário, mas com 
desistência por falta de condições 

Celebração de acordo de 
cooperação com a Segurança 
Social para 1 CAAAPD 

1 Acordo celebrado até final de 
2015; 1 CAAAPD implementado até 
final de 2015 

CASL Não realizada Não se aplica 

Plataforma de entendimento 
com vista à sensibilização para 
a importância da integração 
profissional de pessoas com 
deficiência 

1 Plataforma criada até final de 
setembro de 2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Levantamento de necessidades 
para a criação de um ATL 

1 Levantamento elaborado e 
apresentado em CLAS até final de 
2015 

CAID Realizada 

1 Levantamento efetuado 
 

4 Entidades auscultadas e envolvidas no 
levantamento 
 

Nenhuma família de deficientes auscultada 

Grupo de trabalho com vista à 
sensibilização das escolas para 
a importância da deficiência, 
envolvendo ainda os pais 

1 Grupo de trabalho criado até final 
de março de 2015; 1 sessão de 
sensibilização com todos os 
diretores de agrupamentos até final 
de agosto de 2015 

CAID Realizada 

2 Reuniões realizadas 
 

1 Parceiros envolvidos no grupo de trabalho 
 

Foi criado em fevereiro de 2015 protocolo 
de cooperação com o Agrupamento de 
Escolas D. Dinis. 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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Destaque – a Rede Social em prática 

 

Na avaliação do PA de 2013 concluímos que a Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso 

(ACIST) deveria ser impulsionada à sensibilização do tecido empresarial para a importância da 

integração de pessoas com deficiência. Uma consulta aos responsáveis técnicos da CAID permitiu 

aferir que ao longo dos planos de ação de 2014 e 2015 foram estabelecidos contactos com aquela 

entidade. Todavia, os resultados práticos correspondentes à integração de pessoas com deficiência 

ainda não se fizeram sentir. A criação de uma plataforma de entendimento com vista a este mesmo 

objetivo assente num modus operandi próprio e dinâmico, plataforma essa já planeada em 2014 e 

que deverá contar com a participação da ACIST, poderá dar um novo impulso à desejada 

integração profissional de deficientes no tecido empresarial concelhio. 
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3. Área estratégica: violência doméstica 

 

 

A área da violência doméstica contemplou quatro ações, com um grau de concretização que se cifra 

nos 25%. Tal como referimos no ponto anterior, esta percentagem deve lançar algum alerta aos 

parceiros do CLAS, sobretudo no momento do planeamento, face à definição do âmbito proposto. 

Vale a pena recordar que o plano de 2013 contou com uma execução na ordem dos 66,7%, bastante 

superior à que agora é observada para 2015. 

 

Gráfico 3: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘violência doméstica’, em 2015 

 

 

 

A única ação executada corresponde à formação nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico. 

Neste âmbito, a primeira nota vai para a impossibilidade de aferir o cumprimento de uma das metas 

propostas, dado que não foi contabilizado o número de participantes. Não obstante, conseguimos 

apurar que foi realizada uma sessão de formação por cada turma, em todas as escolas da área de 

influência da UCC Provida de Negrelos. Tal significa que, ainda que sem a avaliação do número de 

alunos envolvidos, o âmbito da atividade foi claramente alcançado. Para isso contribuíram os 

conteúdos ministrados no âmbito das relações interpessoais, que passamos a enumerar: i) noção de 

família, valorização da família e suas funções de suporte afetivo; ii) noção de género e papel de 

4

1

3
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género; iii) proteção do corpo e noção de limites, dizendo não às aproximações abusivas; iv) 

valorização de afetos e da expressão de sentimentos. 

 

Sugestão 

 

Para que a avaliação de ações que envolvem públicos específicos seja efetiva e de forma a 

medirmos o impacto que as mesmas têm nesses públicos, é fundamental proceder-se ao seu 

controlo, o que poderá ser feito, por exemplo, através de uma folha de presenças. O recurso 

aos indicadores de medida por parte das entidades responsáveis pela realização das ações 

afigura-se imprescindível para uma avaliação eficaz, pelo sugerimos vivamente que este 

procedimento se torne uma (boa) prática no seio da RS. 

 

 

Entre as ações não realizadas, temos em primeiro lugar a resposta especializada na área da 

violência doméstica. Apesar de a entidade responsável ter encetado esforços no sentido da sua 

concretização, nomeadamente a elaboração de um projeto que apresentou ao Núcleo Executivo da 

RS, as condições das candidaturas entretanto abertas definiam os concelhos elegíveis, sem que Santo 

Tirso figurasse na respetiva listagem. 

 

Seguem-se a formação nas escolas do pré-escolar, dirigidas às crianças e o plano estratégico de 

intervenção na violência doméstica. No primeiro caso, a ausência de avisos de abertura que 

possibilitassem uma candidatura e o consequente financiamento impediu que a mesma se 

concretizasse. Embora não seja uma situação desejada, este acaba por ser um resultado, senão 

esperado, pelo menos consciente por parte dos parceiros que concertadamente definiram a ação. Já 

no que respeita ao segundo caso, a sua não realização afigura-se mais alarmante. Sabemos, porém, 

que a sua necessidade se mantém e foi já inscrita no PA de 2016, com os mesmos contornos. 
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Tabela 3: Área Estratégica: Violência doméstica – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Resposta especializada na área 
da violência doméstica através 
da RLIS 

1 Projeto para intervenção nas 
vítimas de violência doméstica 
elaborado até final de 2015; 1 
candidatura apresentada à 
segurança social (RLIS) até final de 
2015. 

ISCMST Não realizada 

1 Período de candidaturas aberto durante 1 
mês com predefinição dos concelhos que se 
podiam candidatar 
 

1 Projeto elaborado 
 

1 Parecer técnico solicitado ao Núcleo 
Executivo 

Formação nas escolas do 
primeiro ciclo do ensino básico, 
dirigidas às crianças 

1 Sessão em cada turma, até final de 
2015; 90% das crianças que 
frequentam o ensino básico nas 
escolas do concelho obtiveram 
formação, até final de 2015. 

ACES-UCC Realizada 

1 Sessão de formação realizada por cada 
turma de todas as escolas da área de 
influência da UCC Provida de Negrelos 
 

Conteúdos ministrados: 
Relações interpessoais, designadamente: 
- Noção de família, valorização da família e 
suas funções de suporte afetivo 
- Noção de género e papel de género 
- Proteção do corpo e noção de limites, 
dizendo não às aproximações abusivas 
- Valorização de afetos e da expressão de 
sentimentos 

Formação nas escolas do pré-
escolar, dirigidas às crianças 
(em caso de financiamento) 

1 Projeto elaborado até final de 
2015; 1 candidatura apresentada até 
final de 2015. Outras metas a definir, 
de acordo com a candidatura a 
elaborar 

ISCMST Não realizada Não se aplica 

Plano estratégico de 
intervenção na violência 
doméstica 

1 Grupo de trabalho criado até 
fevereiro de 2015, com um plano de 
trabalho definido; 1 plano 
estratégico elaborado e apresentado 
ao CLAS até final de 2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

A sugestão que deixamos na última avaliação remete-nos para uma ação de reciclagem à ação de 

formação já efetuada a técnicos de intervenção social do concelho, sobretudo no que diz respeito 

à metodologia e importância da sinalização de casos de violência doméstica. De acordo com o que 

conseguimos apurar, esta proposta não foi concretizada, pelo que não hesitamos em mantê-la, 

sobretudo considerando o fim do projeto IRIS, que fornecia ao concelho, através da ISCMST, uma 

resposta especializada neste domínio. 
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4. Área estratégica: idosos 

 

 

A área dos idosos representa uma das que mais investimento deve comportar, dada a estrutura 

demográfica da nossa população, bem patente nos dados dos últimos censos. O envelhecimento 

populacional observado deve constituir uma motivação para que sejam garantidas as respostas às 

necessidades desta faixa etária. É essa, de resto, a orientação clara das ações previstas para 2015: 

preparar a comunidade em diversas frentes, capacitando-as para aquelas mesmas necessidades. 

Duas em três ações (66,7%) foram concretizadas de acordo com o planeado. Na última avaliação, 

relativa ao plano de 2013, constatamos que a única ações proposta não tinha sido realizada. 

Atentemos na sua avaliação. 

 

Gráfico 4: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘idosos’, em 2015 

 

 

 

A primeira ação realizada que apresentamos na tabela 4 diz respeito ao fórum sobre famílias de 

acolhimento de idosos, no qual estava previsto formular um convite a algumas famílias de cada 

freguesia, com recurso às CSF/CSIF. Por sugestão da Segurança Social – entidade responsável pela 

dinamização do fórum – a opção recaiu apenas na divulgação junto do tecido institucional, em 

particular as instituições de solidariedade social e outros parceiros considerados relevantes neste 

domínio, ficando para uma fase ulterior a sua promoção junto das famílias. Com esta alteração está 

3
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justificado o incumprimento das metas formuladas inicialmente, mas não podemos deixar de realçar, 

pela consulta efetuada à Segurança Social e a alguns dos parceiros que marcaram presença no fórum, 

a forte adesão, participação e interesse manifestados pelos diversos parceiros, que consideraram a 

realização do fórum um verdadeiro sucesso.  

 

A título de curiosidade, podemos ainda afirmar que durante o fórum foi possível ter conhecimento 

de um total de 52 famílias de acolhimento para idosos e adultos dependentes (região Norte/Distrito 

do Porto – de Vila do Conde a Amarante) que se encontram sob a supervisão da segurança social, as 

quais acolhem 106 pessoas. Nesse mesmo momento o concelho de Santo Tirso tinha apenas uma 

família de acolhimento. 

 

Sugestão 

 

Sendo a lógica de trabalho da RS a de promoção do desenvolvimento social através de uma 

estratégia de planeamento sustentado e concertado, o fórum sobre famílias de acolhimento 

de idosos deverá agora ser complementado com ações direcionadas às famílias, como, aliás, 

é sugestão da própria entidade dinamizadora – Segurança Social. Ao termos conhecimento, 

no momento em que redigimos este relatório, que a sua sequência está já prevista no PA de 

2016, sugerimos que o seu acompanhamento seja efetuado de uma forma eficiente, para 

que possamos medir o impacto de uma ação que poderá revestir-se da maior importância 

para as pessoas idosos com baixas pensões e/ou isoladas. 

 

 

A outra ação totalmente realizada na área dos idosos remete-nos para a capacitação de técnicos e 

cuidadores informais no âmbito das demências, especificamente dos doentes de alzheimer e 

vítimas de AVC. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo em parceria com uma entidade externa ao 

concelho, que superou as metas previstas no que respeita às ações dirigidas a cuidadores informais, 

na medida em que estava previsto realizar-se uma única sessão, tendo sido efetivadas duas. O sucesso 

desta atividade, que contemplou ainda a formação de técnicos, motivou a planificação de mais duas 

ações de capacitação para cuidadores informais, a realizar em 2016. 

 

Por fim, de referir que não foi realizada qualquer atividade relacionada com a preparação do 

Conselho Municipal Sénior. Esta é uma ação que se reveste da maior importância, pois será, 

simultaneamente, o reflexo e o trampolim do trabalho em parceria nesta área. Considerando que em 

alguns momentos do trabalho em rede de 2015 esta necessidade foi ainda evidenciada ao nível dos 

adultos dependentes, a transposição da ação para 2016 inclui já esta vertente, alargando, assim, o 

âmbito do Conselho Municipal. Importa não adiar mais a sua concretização. 
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Tabela 4: Área Estratégica: Idosos – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Preparação do Conselho 
Municipal Sénior 

1 Reunião realizada até final de abril 
de 2015, com uma estratégia de 
trabalho definida ou com conclusões 
para a criação do Conselho Municipal 
Sénior, e com o envolvimento de 
60% das entidades convidadas 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Fórum sobre famílias de 
acolhimento de idosos 

1 Fórum realizado por cada 
CSF/CSIF, até final de 2015, 
abrangendo 70% dos parceiros das 
CSF/CSIF e a presença de pelo 
menos 1 família por freguesia 

CLAS (em 
articulação com 
os(as) 
facilitadores(as) 
das CSF/CSIF) 

Realizado 

1 Fórum realizado dirigido a algumas 
entidades do CLAS 
 
39 presenças 
 

23 em 96 entidades do CLAS (24%) 
participaram no fórum 
 

6 CSF/CSIF estiveram representadas no 
fórum pelos seus parceiros (CSF-ST: 10; CSF-
AR: 2; CSF-VA: 1; CSIF-ZN: 4; CSIF-VL: 3; 
CSIF-AV: 4) 
 

7 IPSS com valência de idosos em 12 (58,3%) 
+ 4 conferências vicentinas participaram no 
fórum 

Capacitação de técnicos e 
cuidadores informais no âmbito 
das demências, especificamente 
dos doentes de alzheimer e 
vítimas de AVC 

1 Sessão realizada para técnicos e 1 
sessão (10 momentos) realizada 
para cuidadores informais, até final 
de 2015, envolvendo, pelo menos, 5 
instituições do concelho e 10 
cuidadores informais. 

CMST Realizado 

1 Sessão para técnicos realizada 
 

2 Sessões para cuidadores informais 
 

1 Protocolo celebrado entre a CASTIIS e 
instituições do concelho de Santo Tirso 
 

8 Instituições envolvidas na parceria: CMST; 
ISCMST; CAID; ASHMC; ACES; CASATIR; 
CSPV; AISTN 
 

5 Instituições participaram na sessão de 
capacitação 
 

7 Técnicos(as) participaram da sessão de 
capacitação 
 

5 cuidadores envolvidos na 1.ª sessão de 
capacitação e 9 cuidadores envolvidos na 2.ª 
sessão de capacitação  

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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5. Área estratégica: saúde mental 

 

 

No quadro da avaliação do PA de 2015, a área da saúde mental é uma das que menor grau de 

cumprimento apresenta. Apenas uma em cinco ações (20%) foi concretizada, um valor bem abaixo 

dos 66,7% de execução do PA de 2013, o último em que se promoveram ações neste domínio.  

 

Gráfico 5: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘saúde mental’, em 2015 

 

 

 

A única ação concretizada diz respeito ao projeto para unidade especializada em demências, da 

responsabilidade da ISCMST. O projeto foi elaborado e apresentado ao CLAS, tendo obtido um 

parecer favorável de 96,4 pontos3. No entanto, apenas parte das metas foi cumprida, uma vez que 

não abriram quaisquer candidaturas a fundos comunitários para este tipo de equipamentos. 

 

As restantes ações, como já dissemos, não foram realizadas. Atentemos em cada uma delas. 

 

No que respeita à definição de orientações de intervenção da saúde mental, reportamo-nos a 

uma ação que é já uma intenção desde 2013. De facto, em diversos momentos que tivemos 

oportunidade de presenciar os(as) técnicos(as) da de intervenção social manifestaram a intenção de 

                                                           
3 É útil dizermos que esta ação estava também inscrita no plano da deficiência, como já tivemos oportunidade de constatar. 
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uniformizar a intervenção na saúde mental, alegando algumas dificuldades a este nível. Não tendo 

sido realizada, esta ação transitou para o ano de 2016, sendo que na data em que este relatório for 

aprovado a mesma já deverá ter ocorrido. A sua avaliação ficará, naturalmente, para o espaço 

adequado a esse efeito, a elaborar no próximo ano. 

 

Quanto aos planos de formação para técnicos(as) e cuidadores(as), da responsabilidade dos 

parceiros da saúde, também não ocorreu qualquer atividade. Durante a realização do focus-group de 

técnicos de intervenção social de preparação do PA de 2016, constatamos que as ações levadas a cabo 

no âmbito da saúde tocam, não raras vezes, nas necessidades das temáticas definidas no PDS. É o 

caso de algumas atividades formativas na esfera da saúde mental, que não resultaram de um plano 

previamente elaborado, conforme descrito na tabela 6, mas que vão colmatando as necessidades 

diagnosticadas. Com base nestas indicações e em sugestões dadas em paralelo pelos responsáveis da 

saúde, foi decidido que as ações realizadas pelo ACeS e pelo CHMA deixam de integrar o PA da RS, na 

medida em que são realizadas de forma independente deste último, salvaguardando-se os casos 

excecionais que se justifiquem. 

 

Por fim, no que toca às sessões de informação/sensibilização sobre saúde mental, que se previa 

realizarem-se nas sessões plenárias das CSF/CSIF, não houve disponibilidade por parte dos(as) 

técnicos(as) da saúde que iriam dinamizar as sessões, quer pelo respetivo número (seis), quer pelo 

horário das mesmas (pós-laboral). Considerando estes constrangimentos externos, foi promovida 

uma alteração à ação, que passou a ter um formato de jornadas, a organizar em 2016 e nas quais 

estarão ainda incluídas as áreas dos sem abrigo e das dependências, de que falaremos adiante. 

 

Tabela 5: Área Estratégica: Saúde mental – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Definição de orientações de 
intervenção da saúde mental 

1 Reunião até janeiro de 2015; 
Instruções/ orientações para 
intervenção na saúde mental 
definidas e aprovadas por todos os 
parceiros 

CMST Não realizada Não se aplica 

Projeto para unidade 
especializada em demências 

1 Projeto elaborado; 1 candidatura 
apresentada no próximo quadro 
comunitário de apoio 

ISCMST Realizado 

1 projeto elaborado 
 

1 projeto apresentado ao CLAS, com parecer 
favorável – 96,4 pontos 

Formação de técnicos de 
intervenção social e cuidadores 
formais 

1 Plano de formação elaborado até 
março de 2015; 1 plano de ações de 
formação implementado em técnicos 
de intervenção social e cuidadores 
formais 

CHMA (consulta de 
saúde mental) 

Não realizada Não se aplica 

Formação/intervenção de/com 
cuidadores informais 

1 Plano de formação elaborado até 
março de 2015; 1 plano de ações de 
formação e de intervenção 
implementadas em cuidadores 
informais 

ACES Não realizada Não se aplica 

Sessões de 
informação/sensibilização 
sobre saúde mental 

1 sessão por CSF/CSIF CLAS Não realizada Não se aplica 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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6. Área estratégica: dependências 

 

 

A operacionalização das estratégias definidas na área das dependências conta com a estreita 

colaboração do CRI do Porto Ocidental. Essa parceria tem-se revelado uma mais-valia para o 

concelho, na medida em que se trata de uma resposta de proximidade que vai dando corpo a uma das 

necessidades diagnosticadas pela RS já em 2004. O seu impacto está também patente nos 50% de 

ações executadas, que são da sua responsabilidade, ainda que partilhada com a Câmara Municipal de 

Santo Tirso (CMST). Comparando com o plano anterior, esta percentagem baixou dos 66,7%, pelo 

que importa percebermos as razões subjacentes a essa descida. 

 

Gráfico 6: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘dependências’, em 2015 

 

 

 

Como dissemos, as ações da responsabilidade partilhada da Câmara Municipal e do CRI do Porto 

Ocidental foram ambas concretizadas. No tocante à manutenção da parceria entre estas duas 

entidades, as operações têm mantido o sucesso a que já habituaram os parceiros do concelho e os 

beneficiários do serviço que prestam através das respostas de prevenção, tratamento e reinserção. 

Do mesmo modo, a reunião com os parceiros para definição de estratégia de planeamento e 

intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependência foi realizada, como 

habitualmente acontece todos os anos. Com a realização destas reuniões a intervenção levada a cabo 
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mantém uma linha de orientação estável, tendo em vista os interesses dos(as) seus(uas) 

destinatários(as). 

 

No que concerne às ações que não foram executadas, temos dois cenários distintos. Por um lado, a 

plataforma para a responsabilidade social, que visava a promoção de um entendimento entre 

vários parceiros com vista à reinserção dos(as) beneficiários(as) das respostas desta área 

estratégica, não foi concretizada. Não conseguimos apurar qualquer razão particular para que tal 

(não) acontecesse, pelo que nos parece, uma vez mais, que o âmbito do plano da RS, na sua 

globalidade, poderá ter interferência na não execução de algumas ações do plano. Não obstante, e 

porque a necessidade se mantêm, a criação da plataforma não ficou esquecida, tendo sido transposta 

para o PA de 2016. 

 

Já no caso da sensibilização das CSF/CSIF para a importância de se encontrar respostas locais, 

importa dizer que a realização da ação estava prevista nas sessões plenárias das comissões sociais, 

em simultâneo com as já mencionadas sessões de sensibilização na área da saúde mental. Assim, em 

consequência da impossibilidade, pelos motivos já expostos, de realização destas sessões, foi opção 

do CLAS transformar este conjunto de ações na realização de jornadas sobre inclusão social, 

juntamente com a temática da saúde mental e dos sem-abrigo. 

 

Tabela 6: Área Estratégica: Dependências – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Manutenção da parceria CMST-
ARS Norte/CRI do Porto 
Ocidental 

Núcleos Territoriais em 
funcionamento continuado durante 
2015; 1 resposta instalada na área da 
prevenção universal; 
1 resposta instalada nas áreas do 
tratamento e reinserção 

CMST/ARS 
Norte/CRI Porto 
Ocidental 

Realizada 

Núcleos Territoriais em funcionamento  
 

1 Resposta instalada na área da prevenção 
universal 
 

1 Resposta instalada nas áreas do 
tratamento e reinserção 

Plataforma para a 
responsabilidade social 

1 Plataforma criada com o 
envolvimento do CLAS, CRI, ACES, 
ACIST, CMST, Segurança Social e 
Emprego 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Sensibilização das CSF/CSIF 
para a importância de se 
encontrar respostas locais 

1 Sessão por CSF/CSIF até final de 
2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Definição de estratégia de 
planeamento e intervenção na 
área dos comportamentos 
aditivos e dependência 

1 Reunião realizada até abril de 
2015; Definição de 1 estratégia de 
intervenção 

CRI/CMST Realizada 
1 Reunião realizada 
 

Estratégia definida para 2016 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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Destaque – a Rede Social em prática 

 

No último momento de avaliação das ações relacionadas com as dependências, deixamos duas 

sugestões que importa agora avaliar. A primeira dessas sugestões passava pelo envolvimento da 

ACIST na sensibilização do tecido empresarial para as questões relacionadas com a integração de 

ex-toxicodependentes e ex-alcoólicos. Trata-se de uma sugestão enquadrada nos objetivos da 

plataforma a criar em 2016, que, é expectável, deverá iniciar funções neste mesmo ano. Até ao 

momento, porém, e desde o momento em que fizemos a sugestão (abril de 2014), não 

vislumbramos qualquer iniciativa a este respeito. A segunda sugestão leva-nos para a criação de 

mecanismos facilitadores da revitalização do grupo de autoajuda da Câmara Municipal, que, ao 

longo do tempo decorrido, terminou o seu funcionamento. 
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7. Área estratégica: sem-abrigo 

 

 

A área dos(as) sem-abrigo representa uma novidade no PDS de Santo Tirso. A aposta numa estratégia 

voltada para pessoas que se encontram nesta condição resultou da necessidade diagnosticada 

pelos(as) técnicos(as) de intervenção social do concelho, que têm constatado o aumento do número 

de casos, bem como a propensão conjuntural à emergência de novas situações. 

 

A tentativa de minimizar as consequências que esta condição provoca nas pessoas que não têm uma 

casa para morar ou que se encontram numa situação habitacional precária do ponto de vista da sua 

estabilidade futura (recordamos que muitos(as) dos(as) sem-abrigo têm problemas relacionados 

com as dependências ou de saúde mental), foram definidas quatro ações para 2015, das quais 2 foram 

totalmente executadas. 

 

Gráfico 7: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘sem-abrigo’, em 2015 

 

 

 

Uma das ações previstas passava pelo reforço alimentar dos(as) sem-abrigo. Entre as respostas 

existentes no concelho, a cantina social, medida da Segurança Social com gestão concelhia da 

Misericórdia de Santo Tirso, tem vindo dar apoio neste domínio. Não obstante, considerou-se que o 

projeto “Zero Desperdício”, promovido localmente pela Câmara Municipal, através de uma parceria 
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com a instituição “Dariacordar”, poderia acrescentar valor àquela resposta, através da distribuição 

de alimentos a pessoas com maiores dificuldades. Pela avaliação que pudemos fazer, todos(as) os(as) 

sem-abrigo sinalizados(as) à autarquia para este efeito obtiveram resposta do projeto, garantindo-

se, assim, o cumprimento da meta proposta. Tratando-se de garantir as necessidades básicas à 

sobrevivência humana, esta é uma ação que, na nossa perspetiva, deverá manter-se enquanto o 

projeto “Zero Desperdício” também se mantiver ativo. A exemplo do que acontece com outras ações, 

sabemos, no momento em que escrevemos estas páginas, que esta iniciativa se manterá em 2016. 

 

Outra das ações planeadas remete-nos para a sustentabilidade da lavandaria e balneário social. 

Trata-se de uma ação que podemos considerar realizada, o que faz com que ambas as respostas se 

mantenham em funcionamento, sob a supervisão da delegação de Santo Tirso da Cruz Vermelha 

Portuguesa (CVP). 

 

Em relação à sensibilização das CSF/CSIF para a importância de se encontrar respostas locais, 

repetimos o que já dissemos em pontos anteriores – a realização desta ação deveria ter lugar nas 

sessões plenárias das comissões sociais, em simultâneo com as sessões de sensibilização nas áreas 

da saúde mental e das dependências. Considerando que tal não chegou a acontecer, pelos motivos já 

apresentados, esta temática fará parte das jornadas sobre inclusão social, a realizar em 2016. 

 

A última das ações apresentadas na tabela 7 pretendia dar resposta habitacional a pelo menos 10 

pessoas que se encontrassem na condição de sem-abrigo. A estrutura residencial de apoio a sem 

abrigo dependia, porém, da cedência de duas ‘casas dos juízes’, da responsabilidade do Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, o que não veio a acontecer. A solução passará por 

encontrar alguma alternativa habitacional que permita diminuir o número de pessoas naquela 

condição e, por essa via, impulsionar o respetivo processo de reinserção social. Esta perspetiva foi já 

vertida no PA de 2016, sob a responsabilidade da Câmara Municipal. 

 

Tabela 7: Área Estratégica: Sem-abrigo – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Reforço alimentar 

100% dos sem-abrigo sinalizados 
pelas entidades de intervenção social 
apoiados pelo “movimento zero 
desperdício”, até final de 2015 

CMST Realizada 
100% dos(as) sem-abrigo sinalizados ao 
projeto receberam reforço alimentar 

Assegurar a sustentabilidade 
da lavandaria e balneário social 

Apresentar candidatura para 
contratação de técnico até final de 
2015 

CVP Realizada 
Lavandaria e balneário social a funcionar 
 

1 técnico contratado 

Sensibilização das CSF/CSIF 
para a importância de se 
encontrar respostas locais 

1 Sessão por CSF/CSIF, até final de 
2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Estrutura residencial de apoio 
a sem-abrigo 

1 Estrutura residencial para sem-
abrigo, com regulamento municipal 
aprovado, criada até final de 2015; 
Pelo menos 10 sem-abrigo ou 
potenciais sem-abrigo beneficiam da 
resposta residencial 

CMST Não realizada Não se aplica 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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8. Área estratégica: redes de cooperação 

 

 

As redes de cooperação representam, a par da deficiência, uma das duas áreas com maior número de 

ações previstas para o passado ano de 2015 – oito, no total. Embora os prazos estipulados não tenham 

sido, em alguns casos, cumpridos, dessas, 50% foram totalmente realizadas, uma (12,5%) 

parcialmente realizada e as restantes 3 (37,5%) não se chegaram a cumprir. Trata-se de um balanço 

positivo, mas que merece alguma reflexão acerca dos constrangimentos observados. 

 

Gráfico 8: Diferença observada entre o número de ações previstas e o número de atividades realizadas 

na área estratégica ‘redes de cooperação’, em 2015 

 

 

 

Começando pelas ações que foram totalmente realizadas, os primeiros apontamentos vão para a 

articulação com os(as) facilitadores(as) das CSF/CSIF para debater o seu funcionamento. 

Neste âmbito, foi realizada uma reunião com os(as) facilitadores(as) técnicos de intervenção social, 

para que pudesse ser injetada uma visão mais prática à atividade desenvolvida pelas comissões 

sociais. Entre as propostas concertadas nessa reunião, destaca-se a criação de grupos de discussão 

de casos e a realização de um concurso para renovação do logótipo da Rede Social a promover entre 

as seis CSF/CSIF. A primeira destas propostas chegou a ser apresentada e debatida em cada comissão 

social, ainda durante o ano de 2015, mas para a segunda não foi tomada qualquer diligência. Perante 

este cenário, poder-se-á concluir que a figura de facilitador(a) das CSF/CSIF, recentemente criada em 
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período experimental, tem produzido alguns resultados, visíveis no funcionamento de cada 

comissão, mas também na promoção da sua melhoria. 

 

A segunda ação que podemos considerar totalmente realizada diz respeito à base de dados de 

diagnóstico, que é composta pelos indicadores disponibilizados nos vários cadernos temáticos do 

diagnóstico social. Criada logo no início de 2015, a base foi sendo alimentada ao longo do ano, na 

expectativa de poder ser apresentada ao CLAS em dezembro de 2016, com a maior informação 

possível, de acordo com os objetivos específicos definidos no PDS 2015-2020. Esta é uma plataforma 

da maior importância, na medida em que, ao ser disponibilizada a todos os parceiros, proporciona 

uma consulta sistematizada e facilitada a uma parafernália de indicadores que permitem pintar o 

retrato real do concelho de Santo Tirso e, em alguns casos, compará-lo com os municípios vizinhos. 

 

Quanto à atualização de cadernos temáticos, podemos asseverar uma superação das metas 

propostas, na medida em que para além dos cadernos “vulnerabilidades e recursos sociais”, “recortes 

sociodemográficos” e “atividade económica, emprego e formação”, foi ainda atualizado o caderno 

“condições de habitabilidade”. A evidência destes registos reitera as potencialidades do atual formato 

do diagnóstico social, tornando-o um documento dinâmico e permanentemente atualizado. Com esta 

metodologia de trabalho o sistema de informação da RS sai também em vantagem. 

 

A última ação que consideramos totalmente realizada prende-se com a avaliação da RS. Para o efeito 

foi criado um questionário de avaliação da satisfação das entidades que enformam o CLAS de Santo 

Tirso, que permitirá, doravante, dar conta da perceção que os vários parceiros têm do trabalho em 

rede desenvolvido no concelho, bem como da sua evolução ao longo do tempo. Em 2015 o 

questionário foi aplicado em novembro e os resultados preliminares apresentados ao CLAS em 

dezembro revelaram algum espaço para melhoria em todos as dimensões analisadas, mas com 

particular incidência para as CSF/CSIF. Os resultados finais deverão ser apresentados ao CLAS e 

publicitados no seu espaço na internet durante o ano de 2016, aquando da sua primeira reunião 

plenária. 

 

Sugestão 

 

O processo de avaliação da RS resultará num relatório final a apresentar ao CLAS, 

previsivelmente, em março de 2016. Sendo a avaliação uma etapa fundamental para 

podermos continuar a caminhar com segurança e assertividade no difícil sistema de uma 

cultura de parceria, é imprescindível que os resultados evidenciados tenham a devida 

consequência na prática do trabalho em rede. 
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Na tabela 8 é também possível visualizar uma ação parcialmente realizada e que diz respeito aos 

novos cadernos temáticos. Entre os três previstos, apenas o da temática da saúde foi elaborado. 

Sabemos, no entanto, que os dois restantes, correspondentes às áreas das acessibilidades e do 

ambiente, transitaram para o PA de 2016, pelo que deverão ser concluídos até ao final do ano. Esta é 

uma ação da mais elementar importância, na medida em que confere ao diagnóstico social concelhio 

uma maior abrangência da realidade e possibilita, por conseguinte, um conhecimento mais profundo 

da mesma.  

 

Três ações não foram ainda realizadas. A primeira diz respeito aos grupos temáticos. Consideramos 

a ação não realizada, na medida em que nenhum grupo foi criado ao longo de 2015. No entanto, não 

devemos descurar a decisão do Núcleo Executivo em criar grupos nas seguintes áreas: ‘crianças e 

jovens’, ‘deficiência’, ‘violência doméstica’, ‘idosos’, ‘saúde mental’ e ‘dependências e sem-abrigo’. 

Trata-se de um conjunto de grupos temáticos que visa acompanhar o PA em cada uma das áreas bem 

como promover outras iniciativas capazes de favorecer os respetivos públicos-alvo. Esta decisão 

deverá agora ser operacionalizada em 2016, tendo já sido inscrita no respetivo PA. 

 

A segunda ação que não foi realizada diz respeito ao prémio de boas práticas das CSF/CSIF. Neste 

âmbito, importa também destacar o debate entretanto gerado no Núcleo Executivo, no CLAS e entre 

os(as) facilitadores(as) das comissões sociais. A ideia base é unanimemente aceite por todos(as), 

embora haja igualmente o reconhecimento da dificuldade em coloca-la em prática.  

 

Constrangimento 

 

O atual momento de funcionamento das CSF/CSIF não tem favorecido a execução das ações que 

diretamente lhes dizem respeito. Não se tem observado o desejado empenho por parte dos 

parceiros na elevação das comissões sociais a patamares que as projetem para a verdadeira 

promoção do desenvolvimento social concelhio e de proximidade e apoio às populações mais 

desfavorecidas. O desbravamento deste percurso continua a ser uma tarefa árdua e de difícil 

execução. 

 

 

Por último, a base de dados do CLAS também não foi conseguida. Apesar de todos os esforços do 

presidente do CLAS para levar a cabo esta ferramenta, considerada nuclear no serviço à comunidade 

tirsense, a complexidade da sua elaboração tem atrasado a decisão acerca do modo de a 

conseguirmos concretizar. Paralelamente, a emergência do novo quadro comunitário – Portugal 

2020 – afigura-se uma oportunidade para que a Área Metropolitana do Porto apresente uma 

candidatura comum aos seus vários municípios para a construção de uma ferramenta que responda 
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a estas mesmas necessidades. Todavia, esta oportunidade acaba por se revelar igualmente uma 

ameaça para o concelho de Santo Tirso, na medida que potencia uma inevitável hesitação perante a 

possibilidade de se obter financiamento para o efeito.  Considerando a importância da ação, embora 

com consciência de que dificilmente a mesma será concluída em 2016, os parceiros do CLAS apelaram 

a que a mesma se mantivesse inscrita no PA que já se encontra em vigor, como forma de motivar a 

sua execução. 

 

  Tabela 8: Área Estratégica: Redes de cooperação – resultados observados em dezembro de 2015* 

Ação Meta Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Grupos temáticos 
1 Grupo temático criado por cada 
área até maio de 2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Articulação com os(as) 
facilitadores(as) das CSF/CSIF 
para debater o seu 
funcionamento 

1 Reunião realizada até fevereiro de 
2015; 1 documento com conclusões 
apresentado no CLAS até março de 
2015 

CLAS Realizada 

1 Reunião realizada com a presença de 
facilitadoras de 4 comissões sociais, todas 
técnicas de intervenção social, em março de 
2015 

Prémio de boas práticas das 
CSF/CSIF 

1 Regulamento aprovado em CLAS 
até final de 2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Base de dados – CLAS 
1 Base de dados criada até final de 
2015 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Base de dados – indicadores de 
diagnóstico 

1 Base de dados criada até final de 
2015 

CLAS Realizada 
1 Base de dados criada em janeiro de 2015 e 
alimentada ao longo do ano 

Novos cadernos temáticos: 
acessibilidades, ambiente, 
saúde 

1 Caderno por área temática 
aprovado em CLAS até final de 2015 

CLAS 
Parcialmente 
realizada 

1 Caderno temático aprovado em dezembro 
de 2015 – Determinantes de saúde 

Atualização dos cadernos 
temáticos já elaborados 

3 Cadernos temáticos atualizados até 
final de 2015 

CLAS Realizada 

4 cadernos temáticos atualizados em 
dezembro de 2015 – Vulnerabilidades e 
recursos sociais; recortes sociodemográficos; 
condições de habitabilidade; Atividade 
económica, emprego e formação 

Avaliação da Rede Social 

1 Instrumento de avaliação criado 
até abril de 2015; aplicação do 
instrumento de avaliação ao CLAS 
até junho de 2015; relatório com 
resultados apresentado ao CLAS até 
final de 2015 

CLAS Realizada 
1 Questionário de avaliação da satisfação 
elaborado em outubro de 2015; conclusões 
apresentadas ao CLAS em dezembro de 2015 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela encontram-se descritos na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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PISTAS PARA O FUTURO 

 

 

A avaliação que agora concluímos diz respeito ao primeiro PA anual do PDS 2015-2020. Não obstante, 

a sua interpretação não deve ser feita de forma isolada; antes, o plano é por si só uma consequência 

do PDS anterior e a sua avaliação deve igualmente ser enquadrada num plano longitudinal do 

desenvolvimento social concelhio, para o qual contribuem sucessiva e articuladamente os vários 

instrumentos de planeamento elaborados e desenvolvidos ao longo dos anos. É dessa forma que a RS 

vai construindo o seu percurso, redefinido objetivos que permitem alcançar os resultados desejados 

por relação às necessidades diagnosticadas. 

 

O gráfico que se segue evidencia o grau de execução global do plano de 2015. Embora constituam 

exceção as áreas dos ‘sem-abrigo’ e das ‘redes de cooperação’, que pela primeira vez integram a 

estratégia do CLAS – facto que não nos permite estabelecer uma comparação rigorosa com o plano 

anterior –, pensamos que é interessante referirmos que em 2015 o grau de execução plena (51%) 

sofreu uma forte redução face a 2013, ano em que essa percentagem se cifrou nos 71%. 

 

Gráfico 9: Grau de execução do PA 2015 

 

 

 

Com efeito, os primeiros apontamentos que deixamos neste último ponto do relatório vão para essa 

análise comparativa com o momento anterior de planeamento, no que diz respeito ao grau de 

21; 51%

2; 5%

18; 44%

Ações totalmente realizadas Ações parcialmente realizadas Ações não realizadas



34 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2015  Relatório de Avaliação ex-post 

execução de cada área estratégica. Assim, importa dizer que apenas a área dos ‘idosos’ revelou um 

aumento do nível de execução digno de destaque; em quase todos os outros casos a execução das 

ações previstas diminuiu em relação ao plano de 2013, dado que não pode ser descurado pelos 

parceiros que compõem a RS. Pensamos, com efeito, que o âmbito do plano, quer geral, quer setorial, 

deve ser repensado a cada ano, em função das respetivas avaliações on-going e ex-post efetuadas.  

 

A segunda nota vai para as exigências da planificação das ações previstas. Ao constatarmos que em 

determinadas ações essa planificação não foi a mais ajustada, dando origem a alguns 

constrangimentos, e que em outras ações não foram tidos em conta os indicadores de medida 

necessários para uma avaliação eficaz, pensamos que é importante deixar bem evidente a 

necessidade de se planear e monitorizar as ações com extremo rigor, para que a sua avaliação 

permita adaptar a intervenção subsequente. 

 

Outra questão que se prende diretamente com as ações planeadas diz respeito à consequência das 

reuniões, que se afiguram nucleares para uma intervenção que se pretende sustentada e concertada. 

A avaliação que fizemos permitiu-nos aferir alguma inconsequência de alguns momentos de debate, 

com claras implicações nas suas conclusões, que também não chegam a ser formuladas. Ora, é da 

mais elementar importância consciencializar os parceiros envolvidos nos diferentes momentos de 

reunião para a necessidade de lhe dar consequência, em vez de se transformar a sua execução num 

mero cumprimento formal do plano. As reuniões são importantes; mas igualmente importantes são 

as necessidades que as promovem e o impacto que delas se espera, já que está em causa o combate à 

pobreza e à exclusão social. 

 

Similarmente ao que acabamos de dizer, apuramos a necessidade de documentar os estudos 

realizados. Só dessa forma conseguimos proceder a uma rigorosa avaliação dos seus resultados e 

catapultá-los para a prática, sempre numa lógica de investigação-ação. Não se trata de subvalorizar 

os conhecimentos técnicos e até a informação obtida pela concretização de determinado diagnóstico 

ou levantamento, trata-se, antes, de injetar a cientificidade necessária às propostas que daí possam 

resultar, para que as mesmas não sejam de algum modo questionadas. 

 

Por último e mantendo esta linha de pensamento, os parceiros do CLAS devem ter igualmente em 

conta as sugestões que decorrem da avaliação final de cada PA, na medida em que elas resultam 

precisamente da avaliação que é efetuada, e não de qualquer juízo de valor. O espaço ‘a Rede Social 

em prática’ que criamos neste relatório evidencia a concretização de algumas sugestões, não tendo 

sido dada sequência às restantes. Pese embora o facto de se tratarem de sugestões, pensamos que o 

seu seguimento pode resultar num acrescento de valor à execução do PA do ano seguinte, que o 

tornará mais eficiente. 
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