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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 
 

 

 
NLI 

 

Núcleo Local de Inserção 
 

 

 
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 2016, 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 outubro de 2017 e aprovada pelo CLAS em março de 2018. 

 

Sendo um plano um conjunto de intenções que pretende 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(as) seus(uas) destinatários(as). 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. 
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1. Área estratégica: crianças e jovens 

 

 

Iniciando a avaliação dos resultados pelas crianças e jovens, importa destacar o facto de uma boa 

parte do plano coincidir com o plano da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), tal como 

definido em sede de CLAS. Outro aspeto a ter em consideração prende-se com a redução da 

percentagem de ações totalmente realizadas (3 em 8), que se cifra nos 37,5%, menos 33,7% do que 

no plano anterior (CLAS, 2016: 6). Esta é uma situação provocada, em grande medida, pelas 

características de algumas ações representarem projetos de natureza física (3 – 37,5% do total) e 

dependerem de financiamento público nacional e/ou comunitário, que durante o ano de 2016 não 

chegou a existir. 

 

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

na área estratégica ‘crianças e jovens’, em 2016 

 

 

 

Para além da informação 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, concretamente, à avaliação qualitativa que foi feita pelos(as) responsáveis das 

atividades, que tivemos oportunidade de consultar para levar a cabo a presente avaliação. 

 

8

3

1

4

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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No caso da CPCJ e no que respeita ao mês da prevenção de maus tratos na infância, e ainda que 

conscientes de que só a médio e/ou longo prazo o conseguiríamos com recurso a outras ferramentas, 

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

pudemos apurar, observou-se uma diminuição dos processos entrados na Comissão após a realização 

desta iniciativa – laço humano e caminhada solidária. Naturalmente, não podemos estabelecer uma 

relação direta entre uma coisa e outra, mas pareceu-nos oportuno parafrasear a opinião proferida 

por alguns membros da CPCJ no momento em que procedemos à avaliação da atividade, no sentido 

de evidenciar a coincidência entre a promoção de ações de sensibilização e a diminuição de 

sinalizações. 

 

Conseguimos igualmente apurar a constatação de rasgados elogios oriundos de outras CPCJ do país 

ao laço humano. A consideração de uma atividade enquanto boa prática aos olhos dos pares de outros 

territórios merece também uma nota de destaque, dado que pode contribuir para a alavancagem de 

outras iniciativas que visem a sensibilização da população em geral para a problemática dos maus-

tratos na infância. 

 

A estes indicadores de natureza qualitativa, acrescem alguns números ilustrados na tabela 1, 

nomeadamente o elevado número de participantes, de comentários positivos e de “gosto” nas redes 

sociais, que em qualquer dos casos superou as melhores expectativas. Há, portanto, a garantia de que 

a mensagem alcançou um elevado número de pessoas, que passam, assim, a estar mais 

consciencializadas para a importância da promoção do bem-estar de todas as crianças e de todos os 

jovens. 

 

 

Constrangimento 

 

A antecipação do horário previsto fez com que algumas pessoas não conseguissem estar presentes 

desde o início da caminhada solidária, originando alguns relatos de insatisfação.  

 

Sugestão 

 

As atividades promovidas ao ar livre comportam sempre uma elevada dose de risco, porque 

dependem de fatores que não são controláveis. Apesar de a alteração de horário da 

caminhada solidária resultar de uma decisão de última hora motivada pelas más condições 

climatéricas e mesmo considerando que este tipo de atividades não pode ter um “plano B”, 

deverá haver a preocupação com a criação de um mecanismo que permita alertar 

previamente os participantes para potenciais alterações. 
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Sugestão  

 

Para sabermos qual o público-alvo que é diretamente implicado na sensibilização das 

iniciativas inscritas nas comemorações do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, 

parece-nos importante o conhecimento das instituições representadas, bem como a 

formação e a profissão dos participantes, que poderão constituir um indicador a considerar 

na sua avaliação. Desta forma, e em função do alcance das atividades (pessoas e/ou 

instituições diretamente implicadas), poderão ser definidas estratégias direcionadas para 

outras camadas sociais, abrangendo-se, assim, um maior número de destinatários(as). 

 

 

A ação respeitante às mesas redondas com a comunidade educativa, promovida com o objetivo 

de alertar para a importância da sinalização de situações de perigo, detetadas em meio escolar, 

correspondeu à continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido de chegar a 

todas as escolas do concelho.  Ao contrário do que observamos na avaliação do plano anterior, desta 

feita não se observou um elevado (e desejado) nível de interação entre o painel de oradores(as) e os 

pais/mães/encarregados(as) de educação, pessoal docente e pessoal não docente. De referir que 

entre as seis escolas envolvidas participaram 66 membros da comunidade educativa, quando em 

2015 com cinco escolas estiveram presentes 199. Em pormenor, conseguimos apurar uma presença 

de três membros daquela comunidade numa sessão dinamizada para quatro escolas. Ora, a perceção 

dos(as) técnicos(as) da CPCJ, por comparação aos anos anteriores, aponta para um erro de estratégia, 

que passou pela decisão, por parte do agrupamento, de juntar várias escolas numa só sessão, em 

paralelo a uma clara falta de mobilização da respetiva comunidade educativa. Mas 

independentemente desta constatação, do ponto de vista da execução da atividade, as metas 

previstas foram alcançadas. 

 

Sugestão 

 

Ao constatarmos, pela experiência acumulada, que o nível de participação nas mesas 

redondas é superior quando as mesmas são realizadas em cada escola de forma isolada, 

somos favoráveis a que doravante esse seja o modo de operar. 

 

 

Os fóruns “construção de autonomia” e o “encontro nacional sobre autonomização de jovens” 

revelaram-se momentos de grande adesão e participação, num trabalho que deverá ter continuidade 

nos próximos anos.  A par das mesas redondas e das comemorações do mês da prevenção dos maus-
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tratos na infância, estes espaços de partilha e discussão visam contribuir para uma crescente 

sensibilização da problemática dos menores em perigo. Neste caso, porém, os resultados alcançados 

foram ainda mais estimulantes, na medida que foi elaborada uma proposta de regulamentação para 

apartamentos de autonomização, entretanto remetida às entidades competentes. A informação 

disponibilizada na tabela 1 complementa a avaliação desta atividade. 

 

Apenas uma atividade teve uma realização parcial e prende-se com o projeto CASA CAFAP. Trata-se 

de uma atividade que depende de financiamento nacional/comunitário, pelo que a sua execução 

nunca depende apenas da vontade institucional. Com efeito, foi elaborada e apresentada à RS uma 

proposta de projeto, mas a ausência de avisos de abertura para candidaturas em que este fosse 

enquadrável não permitiu dar a ação como concluída, remetendo-a para um futuro alargamento 

desta rede de equipamentos sociais. 

 

Continuando na senda das ações dependentes de financiamento, mas desta feita em relação aos 

principais desvios observados, isto é, às ações não realizadas, somos remetidos para a qualificação 

do espaço físico do CAT Renascer e do CAT Raízes e para a criação de um apartamento de 

autonomização. A ausência de avisos de abertura de candidaturas e a inexistência de cabimento 

orçamental no orçamento programa do Instituto da Segurança Social, I. P. para a realização de novos 

acordos de cooperação, estão, respetivamente, na base da não realização de ambas as ações. 

 

A definição de estratégias de redução dos consumos nos jovens, uma ação planeada com a 

participação da CPCJ, não foi concretizada. Sabemos que o Centro de Respostas Integradas (CRI) do 

Porto Ocidental tem promovido um trabalho de parceria a este nível com o envolvimento de vários 

parceiros. Todavia, estamos a falar de uma ação específica, relacionada com uma estratégia 

partilhada com a CPCJ, no sentido da prevenção e proteção das crianças e jovens em risco 

acompanhadas no âmbito do respetivo trabalho. 

 

Por último, a definição de estratégias para prevenção do abandono escolar precoce da 

comunidade cigana, que tinha como meta definir a referida estratégia de forma concertada entre os 

parceiros envolvidos até junho de 2016, também não foi realizada. Sendo esta uma ação resultante 

de uma outra que a antecedeu no plano de 2015, parece-nos fundamental que a mesma seja realizada 

em 2017, sob pena de descredibilizar o trabalho já iniciado e de se incorrer no incumprimento de 

uma das sugestões enunciadas no último momento de avaliação – dar sequência às reuniões 

programadas (CLAS, 2016: 8). 
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Tabela 1: Área Estratégica: Crianças e Jovens – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Projeto CASA CAFAP 
1 Candidatura apresentada a 
financiamento comunitário ou 
nacional durante o ano de 2016 

ASAS 
Parcialmente 
realizada 

Foi elaborada proposta de projeto e a mesma apresentada 
à Rede Social para votação 
 

Não abriram candidaturas em que o projeto fosse 
enquadrável 

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

1 000 Participantes efetivos(as) 
na atividade; Sensibilizar pelo 
menos 1 000 pessoas no âmbito 
dos maus tratos na infância 

CPCJ Realizada 

Laço Humano e Caminha Solidária (dois momentos 
integrados de uma mesma atividade) 
 

Mais de 1 600 inscrições efetuadas através da plataforma 
on line disponibilizada para o efeito 
 

Cerca de 1 300 presenças no laço humano e na caminhada 
 

6 Parceiros, 85,7% da Comissão Restrita presentes 
 

Sendo uma atividade de sensibilização, o facto de ter 
atingido mais de 1600 pessoas pode ser considerado um 
fator de impacto na comunidade 
 

Em 2 dias, após a realização da atividade, estavam 
registados mais de 1 150 ‘gosto’, 337 partilhas e 2 365 
visualizações de posts no facebook do município. Os 
comentários à atividade registados na mesma página 
foram globalmente muito positivos e com fortes elogios 

Mesas redondas com a 
comunidade educativa 

Concluir a sensibilização em 
100% das escolas do 
agrupamento D. Dinis e realizar 
uma sessão na Escola da Ponte, 
até ao final do ano letivo 
2015/16 

CPCJ Realizada 

3 Sessões realizadas – Escola da Ponte; EB1/JI Água 
Longa e EB1/JI Campinhos; EB1/JI Igreja (Guimarei), EB1 
S. José (Refojos), EB1/JI Cantim (Reguenga); EB1/JI 
Parada (Carreira) 
 

Presenças: 1.ª sessão – 31; 2.ª sessão – 25; 3.ª sessão – 10. 
Total de presenças: 66 
 

7 Escolas envolvidas 
 

Participação: 3 Membros da CPCJ por sessão; 2 
Mediadores(as) educativos(as)/psicólogos(as) por 
sessão; 6 Professores(as) no total das 3 sessões; 45 
Participantes da comunidade educativa 

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

1 Estratégia definida e 
concertada pelos parceiros 
envolvidos até junho de 2016 

CPCJ Não Realizada Não se aplica 

Definição de estratégias de 
redução dos consumos nos 
jovens 

Dar continuidade às estratégias 
de redução de consumos nos 
jovens coordenada pelo CRI 

CMST Não Realizada Não se aplica 

Fóruns "construção de 
autonomia" 

1 Fórum realizado em 2016; 5.º 
Encontro nacional realizado em 
2016 

ASAS Realizada 

1 Fórum realizado em maio 
 

15 Participantes 
 

1 Proposta de Regulamentação para Apartamentos de 
Autonomização, enviada às entidades competentes 
 

1 Encontro nacional sobre Autonomização de Jovens 
 

130 Participantes 
Qualificação do espaço 
físico do CAT Renascer e do 
CAT Raízes 

Qualificação dos edifícios 
concretizada até final de 2016 

ASAS Não Realizada Não se aplica 

Criação de um 
apartamento de 
autonomização 

1 Apartamento de 
autonomização criado até final 
de 2016 

ASAS Não Realizada Não se aplica 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2016  Relatório de Avaliação ex-post 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

Desde 2014 que tem vindo a ser enunciada a necessidade sentida pelos(as) técnicos(as) da CPCJ 

de se definirem estratégias para um maior envolvimento da comissão alargada na prevenção dos 

maus-tratos. Conseguimos apurar que, em sede de reunião, chegou a pensar-se num grupo de 

trabalho, mas na prática nenhuma medida foi concretizada. Mantemos, portanto, a sugestão de 

uma reflexão por parte das partes interessadas, de forma a potenciar o trabalho de todos, de cada 

um e, mais importante, o bem-estar das crianças e jovens em perigo. 

 

Outra sugestão dada no ano anterior (CLAS, 2016: 7) prende-se com um maior rigor na 

planificação das atividades. Segundo a informação recolhida, esta sugestão foi considerada e não 

se observou qualquer anomalia digna de registo deste ponto de vista, não obstante a já 

mencionada necessidade de se acautelar potenciais alterações das atividades ao ar livre em 

resultado das condições climatéricas. 

 

A última sugestão desta área que demos no último relatório de avaliação (Idem: 8) diz respeito à 

consequência que as reuniões devem ter, atribuindo crédito ao trabalho integrado que a RS 

promove. A não realização da atividade “Definição de estratégias para prevenção do abandono 

escolar precoce da comunidade cigana”, que está diretamente relacionada com uma reunião 

prévia, representa a constatação de que esta sugestão não obteve o efeito pretendido, reiterando-

se, assim, a importância da mesma.  
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2. Área estratégica: deficiência 

 

 

No domínio da deficiência apenas uma (16,7%) das quatro ações previstas foi executada, reforçando 

a preocupação já manifestada no ano transato com o âmbito do plano e com a consequente 

(in)capacidade para o executar. Tal como vimos na área das crianças e jovens, também aqui se 

observa uma redução da execução do plano face a 2016, e se considerarmos que na penúltima 

avaliação que fizemos o grau de execução do plano na área da deficiência foi de 100%, 

inevitavelmente somos confrontados com a necessidade de uma revisão do seu âmbito. 

 

 

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

na área estratégica ‘deficiência’, em 2016 

 

 

 

Entre as necessidades observadas no campo da deficiência, a ausência de retaguarda familiar de 

algumas pessoas motivou a previsão de candidaturas para novas respostas residenciais. A CASL 

apresentou uma candidatura ao ‘BPI Capacitar’ com vista à angariação de fundos para a construção 

do seu projeto de Lar Residencial. Ainda não estão, no entanto, reunidas as condições para que este 

protejo alcance o resultado desejado. A CAID, por seu lado, avançou com as obras de reestruturação 

da Residência Autónoma com recurso a financiamento próprio, dada a inexistência de candidaturas 

6

1

5

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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para o efeito, alargando para mais 4 lugares a sua capacidade, que passou a ser de 10 no total. Quanto 

à ISCMST, não foi obtido o financiamento necessário para concretização do projeto definido. 

 

As ações não realizadas foram as seguintes: 

 

 Criação de novos CAO; 

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

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

 Plataforma de entendimento para integração profissional de pessoas com deficiência; 

 Criação de um ATL/Centro de Respostas Especializadas; 

 Grupo de trabalho para sensibilização das escolas no âmbito da deficiência. 

 

Os motivos que estão na base da sua não realização diferem entre si.  

 

O alargamento do número de lugares em Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) não foi 

possível dado que não abriram candidaturas a financiamento público para realização das obras 

necessárias à construção das infraestruturas necessárias ou mesmo para alargamento dos acordos 

de cooperação existentes na CAID e na CASL. 

 

No que respeita ao acordo para um CAAAPD, a sua dependência da Segurança Social tem impedido 

que a ação seja realizada desde que tem sido incluída no planeamento do CLAS. De facto, está é uma 

vontade já de há muito manifestada pela entidade proponente, mas que, pelo motivo apresentado, 

poderá deixar de estar representada no plano de ação anual, passando, em alternativa, a constar nas 

prioridades do planeamento estratégico definidas no PDS.  

 

 

Sugestão 

 

Considerando o grau de incumprimento na área da deficiência relativamente a ações 

dependentes de financiamento público, afigura-se importante rever a inscrição de ações 

com estas características no plano de ação anual, já que em alternativa as mesmas podem 

constar numa lista de prioridades definidas no PDS. 

 

 

A plataforma de entendimento não foi criada pelo segundo ano consecutivo, por dificuldades de 

agenda, que por sua vez está relacionada com o elevado âmbito do plano. Tal como no ano anterior, 

esta ação deverá ser transposta para 2017. 



14 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2016  Relatório de Avaliação ex-post 

 

Em relação à criação de um ATL/Centro de Respostas Especializadas, cuja necessidade resulta de um 

levantamento efetuado em 20151, as mudanças observadas ao longo do ano levaram a que essa 

necessidade fosse suprida, pelo que a sua concretização deixou de fazer sentido. 

 

Por fim, o grupo de trabalho não se manteve em funcionamento, prevendo-se a sua dinamização para 

20172. Apesar da importância reconhecida desta ação, conseguimos apurar junto da CAID que não 

foi possível dar cumprimento ao planeado por questões relacionados com o elevado volume de 

trabalho, que impossibilita os(as) técnicos(as) de responder a todas as necessidades. 

 

Tabela 2: Área Estratégica: Deficiência – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Criação de novos CAO 
3 Novos CAO criados até final de 
2016 

CASL; CAID; CSSR Não realizada Não se aplica 

Candidaturas para novas 
respostas residenciais 

3 Candidaturas apresentadas a 
financiamento comunitário ou 
nacional até final de 2016 

CAID; CASL; 
ISCMST 

Realizada 
CASL – Realizada candidatura ao BPI capacitar; CAID – 
Realizou as obras necessárias com recurso a 
financiamento próprio. 

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

1 Acordo celebrado até final de 
2016; 1 CAAAPD implementado 
até final de 2016 

CASL Não realizada Não se aplica 

Plataforma de 
entendimento para 
integração profissional de 
pessoas com deficiência 

1 Plataforma criada até setembro 
de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Criação de um ATL/Centro 
de Respostas 
Especializadas 

1 ATL criado até final de 2016 CAID Não realizada Não se aplica 

Grupo de trabalho para 
sensibilização das escolas 
no âmbito da deficiência 

1 Grupo de trabalho mantém-se 
em funcionamento em 2016; 
Ações de sensibilização com todos 
os diretores de agrupamentos 
realizadas até agosto de 2016 

CAID Não realizada Não se aplica 

 

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

 

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

O facto de se manter em sede de plano de ação a criação de uma plataforma de entendimento entre 

vários parceiros sem que a mesma seja efetivada, condiciona a sensibilização do tecido 

empresarial, já abordada neste mesmo espaço da avaliação anterior (CLAS, 2016: 15). Esta é, 

portanto, uma ação que urge concretizar, como, de resto, já demonstramos em forma de sugestão 

do relatório de 2016 (Idem: 13; 15). 

 

                                                           
1 No relatório de avaliação anterior chamamos a atenção para a necessidade de documentar estudos como o que agora 
referimos (CLAS, 2016: 11). 
2 Recordamos, a este propósito, que no momento anterior de avaliação foram identificados os objetivos de um protocolo 
estabelecido entre a CAID e o Agrupamento de Escolas D. Dinis, aos quais importa dar seguimento (CLAS, 2016: 11-12). 
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3. Área estratégica: violência doméstica 

 

 

A área da violência doméstica contemplou três ações, com um grau de concretização total nulo, dado 

que nenhuma das três ações previstas foi executada (ainda que algumas metas tenham sido 

alcançadas). Considerando que em 2013 a percentagem de execução rondou os 67% e que em 2015 

baixou para os 25%, esta observação deverá constituir uma séria preocupação para os parceiros da 

RS, sob pena de esta ser uma área onde os avanços são muito reduzidos ou mesmo inexistentes, se 

considerarmos a perspetiva do trabalho em parceria desenvolvido pelo CLAS. 

 

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

na área estratégica ‘violência doméstica’, em 2016 

 

 

 

As duas ações parcialmente realizadas (atendimento especializado na área da violência 

doméstica e formação nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, dirigidas às crianças) 

atingiram as metas propostas – foi apresentada uma candidatura que reuniu um conjunto de 

intervenções que respondem ao que foi planeado, ainda que a população-alvo de algumas delas seja 

as crianças em idade pré-escolar e não as que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico. Não 

obstante o cumprimento das metas propostas, não estamos em condições de afirmar que a ações 

foram executadas, dado que nenhuma delas se encontra em funcionamento efetivo. 

 

3

2

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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No tocante ao plano estratégico de intervenção na violência doméstica, não chegou a ser criado 

o grupo de trabalho que seria responsável pela elaboração de uma proposta concertada de plano. 

 

Sugestão 

 

O decréscimo do grau de execução do plano de ação na área da violência doméstica ao longo 

dos últimos anos é, em grande medida, o reflexo de duas razões principais: i) a dependência 

de financiamento público; ii) a promoção de ações concertadas que não chegam a realizar-

se. Com efeito, parece-nos que o planeamento neste domínio deverá merecer a melhor 

atenção dos parceiros do CLAS e um esforço conjunto para que, em parceria, seja desenhado 

o documento orientador que é por todos considerado da mais elementar importância para 

o combate a este flagelo social. 

 

 

Tabela 3: Área Estratégica: Violência doméstica – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Atendimento especializado na 
área da violência doméstica 

1 Candidatura apresentada a 
financiamento comunitário ou 
nacional até final de 2016 

ISCMST 
Parcialmente 
realizada 

Apresentada candidatura a financiamento 
comunitário (Portugal2020; POISE-36-2015-
21) em 06/04/2016 que aguarda aprovação. 
O Projeto "Foco: Igualdade" congrega as 
duas ações da rede, concretizando-se em 5 
atividades: 1) Sensibilização a pessoal 
docente e não docente do pré-escolar 
(qualificação de profissionais em Igualdade 
de Género); 2) Plano de Promoção da IG 
(crianças do pré-escolar); 3) Atendimento a 
Vítimas de Violência Doméstica; 4) Fóruns 
de divulgação (disseminação de informação 
e resultados à comunidade educativa); 5) 
Booklet (publicação para profissionais da 
Educação de Infância) 

Formação nas escolas do 
primeiro ciclo do ensino básico, 
dirigidas às crianças (em caso 
de financiamento) 

1 Projeto elaborado até final de 
2016; 1 Candidatura apresentada até 
final de 2016. Outras metas a definir, 
de acordo com a candidatura a 
elaborar 

ISCMST 
Parcialmente 
realizada 

Plano estratégico de 
intervenção na violência 
doméstica 

1 Grupo de trabalho criado até junho 
de 2016, com um plano de trabalho 
definido; 1 Plano estratégico 
elaborado e apresentado ao CLAS até 
final de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

 

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

 

A avaliação eficaz das ações desenvolvidas (CLAS, 2016: 17), incluindo o elementar recurso a uma 

folha de presenças para controle do número de destinatários, não se colocou nesta área estratégica 

durante o ano de 2016, na medida em que, como vimos, nenhuma ação foi totalmente realizada. 

Esta é, porém, uma forma de proceder que se mantém inalterável e que deverá estar sempre 

presente ao longo da execução de todo o plano. 

 

Quanto à reciclagem da formação de técnicos de intervenção social (Idem: 18), não foi executada 

qualquer iniciativa, pelo que a mesma deverá estar presente nos próximos momentos de 

planeamento, podendo, por exemplo, integrar a estratégia de um plano que se prevê desenhar. 
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4. Área estratégica: idosos 

 

 

Conscientes de que a área dos idosos representa uma das mais importantes do plano, dada a variação 

demográfica a que temos assistido, os parceiros do CLAS definiram um plano curto em quantidade, 

mas ambicioso em qualidade, com uma especial incidência da criação de um conselho municipal. O 

que foi observado em 2016, no que à execução do plano diz respeito, mostra-nos, todavia, que, apesar 

de terem sido encetados alguns esforços em cada uma das ações, apenas uma foi realizada, 

remetendo a respetiva taxa de execução para 33,3%, quando no ano anterior tinha sido de 66,7% 

(CLAS, 2016: 19). 

 

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

na área estratégica ‘idosos’, em 2016 

 

 

 

A única ação realizada diz respeito à capacitação de cuidadores(as) informais no âmbito das 

demências, com particular incidência nos doentes de alzheimer e vítimas de AVC. Como é 

visível na tabela 4, nem todas as metas foram atingidas, com destaque para o número de grupos 

realizados e para o número de participantes. Tal fica a dever-se, na opinião dos responsáveis pela 

atividade, à dificuldade observada na sinalização de cuidadores por parte do tecido institucional, 

sendo que o parceiro “saúde” se afigura nuclear na assunção desse papel. De resto, foi possível apurar 

um elevado grau de satisfação com a formação por parte dos seus beneficiários, que chegaram 

3

1

2
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AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS
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mesmo a apelar à sua continuidade. A criação de um grupo de autoajuda entre si foi a solução 

encontrada para esta proposta e encontra-se em vigor. 

 

Como dissemos, as outras duas ações não foram realizadas. 

 

A primeira reporta ao Conselho Municipal Sénior e de Adultos Dependentes. Apesar de a sua 

criação não ter sido conseguida durante o ano de 2016, foi elaborada uma proposta de regulamento 

sobre o seu modo de funcionar com apresentação em sede de sessão plenária do CLAS. Tal só 

aconteceu no mês de dezembro, pelo que a sua criação efetiva é esperada para o ano de 2017. De 

referir ainda que este é já o resultado de uma reunião prévia de trabalho (outubro de 2016) em que 

estiveram envolvidos 14 parceiros (25 participantes) que trabalham com idosos e deficientes, 

incluindo as forças de segurança.  

 

A segunda prende-se com a divulgação das famílias de acolhimento de idosos pela comunidade 

em geral, que por sua vez é o reflexo de um fórum sobre o mesmo tema realizado em 2015. Apesar 

de terem sido levado a cabo alguns esforços pelos responsáveis desta ação na sua concretização, 

nomeadamente através de reuniões de concertação e consulta ao Centro Distrital de Segurança Social 

do Porto para definição e validação dos conteúdos a divulgar, o material previsto não chegou a ser 

editado.  

 

Sugestão 

 

É reconhecido por todos os parceiros da RS a importância da intervenção com a população 

idosa, em função da evolução demográfica constatada nos últimos anos e previsível para os 

próximos. No que ao PA de 2016 diz respeito, essa importância não tem sido acompanhada 

pelo grau de execução observado, com consequências diretas nos idosos, que ficam 

privados de uma ação concertada em prol do seu bem-estar. Sugerimos, por conseguinte, 

uma especial atenção na execução do plano proposto para 2017 nesta área estratégica, 

elevando os seus índices de realização. 
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Tabela 4: Área Estratégica: Idosos – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Criação do Conselho Municipal 
Sénior e de Adultos 
Dependentes 

1 Conselho Municipal Sénior e de 
Adultos Dependentes criado até final 
de 2016, e com o parceria formal de 
60% das entidades convidadas 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Divulgação das famílias de 
acolhimento de idosos pela 
comunidade em geral 

1 Folheto informativo elaborado até 
março de 2016; Distribuição do 
folheto por 100% das freguesias do 
concelho durante 2016 

Segurança Social e 
CMST 

Não realizada Não se aplica 

Capacitação de cuidadores(as) 
informais no âmbito das 
demências, com particular 
incidência nos doentes de 
alzheimer e vítimas de AVC 

2 sessões (10 momentos) realizadas 
para cuidadores(as) informais, até 
final de 2016, envolvendo, pelo 
menos, 5 instituições do concelho e 
10 cuidadores(as) informais 

CMST Realizado 

1 Sessão/Grupo realizada/o 
 

10 Momentos 
 

7 Participantes 
 

Média de presenças nas sessões: 5 
 

Foi efetuada avaliação da satisfação dos(as) 
formandos(as) dos seguintes pontos: 
utilidade; qualidade dos oradores; interesse 
das intervenções; troca de ideias e 
esclarecimentos entre os participantes; 
qualidades das instalações e condições 
ambientais; coordenação e organização; 
adequação dos meios e logística; 
cumprimento das expectativas. A média das 
classificações atribuídas pelos(as) 
formandos(as) foi de 5 (nota máxima – muito 
bom). Apelou-se à maior divulgação da 
iniciativa e à sua continuidade, o que veio a 
acontecer através de um grupo de autoajuda 
entre os participantes 

 

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

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

Na avaliação anterior sugerimos um acompanhamento eficiente das ações subsequentes ao fórum 

sobre famílias de acolhimento de idosos, o que, como já tivemos oportunidade de verificar, não 

veio a acontecer. Em 2017 a sua concretização afigura-se indispensável, correndo-se o risco, no 

caso de tal não acontecer, de se perder o impacto positivo que o referido fórum teve junto dos 

diversos parceiros e contribuindo para o descrédito das ações da RS, já por nós abordada na 

avaliação anterior, a propósito de outro assunto (CLAS, 2016: 8). 
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5. Área estratégica: saúde mental 

 

 

O domínio da saúde mental constitui uma das preocupações mais veementes dos(as) técnicos(as) de 

intervenção social nos momentos de planeamento que se têm sucedido ao longo dos anos da RS. E 

são várias as preocupações manifestadas, incluindo a de potenciar a articulação entre técnicos(as) 

de saúde e de ação social, descrita em sede de diagnóstico social (CLAS, 2016a: 73). Em 2016 o grau 

de execução do planeamento desta área foi de 33,3%, correspondentes à realização de uma única 

ação, num quadro total de três. Ainda que em termos relativos tenha subido em relação ao ano 

anterior, não deixa de ser, tal como em 2015, apenas uma ação realizada, que espelha uma taxa de 

execução reduzida, que importa melhorar. 

 

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

na área estratégica ‘saúde mental’, em 2016 

 

 

 

A única ação concretizada diz respeito à definição de orientações de intervenção da saúde 

mental, uma ação com o envolvimento de vários parceiros e cuja responsabilidade de facilitação 

coube à Câmara Municipal. Trata-se de uma preocupação que se tem arrastado há vários anos nos 

diferentes documentos de planeamento produzidos pelo CLAS e que agora vê o seu resultado 

alcançado. O envolvimento de vários parceiros, enunciados na tabela 5, nos quais estão incluídos os 

representantes da saúde, constitui o reflexo do esforço que foi levado a cabo para que todos saíssem 
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satisfeitos de uma ação que gerou um debate deveras aceso, como se pretende numa RS que se quer 

participada. O documento elaborado, aprovado e do conhecimento de todos os paceiros, encontra-se 

em vigor por um período experimental de 1 ano, após o qual deverá ser avaliado em termos de 

eficácia. 

 

Sugestão 

 

A elaboração de um documento concertado para intervenção na esfera da saúde mental 

constitui um considerável avanço dos esforços que muitos(as) técnicos(as) foram 

encetando ao longo dos últimos anos. É, agora, essencial que se proceda a uma avaliação 

participada, cujos resultados deverão produzir efeitos e conferir, por essa via, a desejada 

credibilidade ao trabalho iniciado. 

 

 

As outras duas ações não foram realizadas. 

 

No que respeita ao projeto para a unidade especializada em demências (integrada com Centro 

de Dia, SAD e internamento temporário), sendo uma ação que depende diretamente de 

financiamento público, não foi concretizada por não se observar qualquer desenvolvimento no 

quadro comunitário a este respeito. 

 

Por fim, no que toca às jornadas para a inclusão social, que representam uma alternativa às sessões 

de informação/sensibilização sobre saúde mental anteriormente planeadas e que pressupunha a 

colaboração das CSF/CSIF, motivos relacionados com dificuldades de agenda não permitiram a sua 

concretização, prevendo-se que tal aconteça em 2017. 
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Tabela 5: Área Estratégica: Saúde mental – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Definição de orientações de 
intervenção da saúde mental 

1 Reunião realizada até final de 
fevereiro de 2016; 
Instruções/orientações para 
intervenção na saúde mental 
definidas, aprovadas e divulgadas 
por todos os parceiros 

CMST Realizado 

2 Reuniões realizadas (17/02/2016 + 
21/09/2016) 
 

20 Presenças e 9 parceiros + 7 presenças e 4 
parceiros 
 

Parceiros envolvidos: CMST; ACES; CHMA; 
Seg. Social; CRI; PSP; GNR; ISCMST; CAID 
 

17/02/16 – Principais conclusões: 
necessidade de reunir com o Ministério 
Público e com a administração do CHMA 
para aumentar a eficácia da intervenção em 
situações de maior gravidade. Entretanto, 
os(as) técnicos(as) de intervenção social do 
concelho articulam com o serviço social do 
ACES, que por sua vez promove a necessária 
articulação com os(as) médicos(as) de 
família das pessoas sinalizadas, os(as) quais 
poderão efetuar uma visita domiciliária para 
averiguar a gravidade da situação, e, em 
último caso, a unidade de saúde pública 
poderá intervir, dirigindo-se também ao 
terreno 
 

21/09/16 – Principais conclusões: foram 
definidas orientações e distribuídas aos 
parceiros intervenientes, por correio 
eletrónico. Essas orientações constam na ata 
da reunião 

Projeto para a unidade 
especializada em demências 
(integrada com Centro de Dia, 
SAD e internamento 
temporário) 

1 Candidatura apresentada a 
financiamento comunitário ou 
nacional 

ISCMST Não realizada Não se aplica 

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema da saúde mental, realizadas 
até junho de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

 

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

 

 

A área estratégica das dependências contou, como já é habitual, com a estreita colaboração do CRI do 

Porto Ocidental, uma parceria que vai garantindo a proximidade de uma resposta cuja necessidade 

foi diagnosticada pela RS em 2004. Em 2016, o grau de execução das atividades planeadas subiu de 

50% (valor observado em 2015) para 60%, mas ainda aquém dos desejados 100%. 

 

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

na área estratégica ‘dependências’, em 2016 

 

 

 

Começando pela manutenção da parceria entre estas duas entidades, conseguimos apurar que a 

realidade se mantém, quer ao nível da prevenção, quer do tratamento, quer, ainda, da reinserção. 

Também a reunião com CRI, UCC, CMST (ação social e educação), Segurança Social, forças de 

segurança e AMCHR, foi realizada, como acontece anualmente, o que permite manter uma linha de 

orientação estável, tendo em vista os interesses dos(as) seus(uas) destinatários(as). 

 

Toda esta estratégia foi coadjuvada, em 2016, por uma sessão de sensibilização sobre os critérios 

de tratamento e reinserção em comportamento aditivos e dependências, dirigida 

especificamente aos parceiros do NLI. Todavia, apesar de ter sido prevista a presença de outros(as) 

técnicos, tal acabou por não acontecer. 
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No que concerne às ações que não foram executadas, temos dois cenários distintos. Por um lado, a 

plataforma para a responsabilidade social, que uma vez mais não foi executada sem que 

conseguíssemos apurar um motivo que o justifique. A sua importância leva-nos a afirmar que deverá 

ser transposta para o PA de 2017, sendo que esse será já o terceiro ano em que a sua 

operacionalização estará prevista. 

 

No que diz respeito às jornadas para a inclusão social, que representam uma alternativa às sessões 

de informação/sensibilização sobre dependências anteriormente em articulação com as CSF/CSIF, 

motivos relacionados com dificuldades de agenda não permitiram a sua concretização, prevendo-se 

que tal aconteça em 2017. 

 

Tabela 6: Área Estratégica: Dependências – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Manutenção da parceria CMST-
ARS Norte/CRI do Porto 
Ocidental e de todas as 
respostas instaladas 

Núcleos Territoriais em 
funcionamento continuado durante 
2016; 100% das respostas instaladas 
em 2015 mantêm o seu 
funcionamento. 

CMST/ARS 
Norte/CRI Porto 
Ocidental 

Realizada 

Núcleos Territoriais em funcionamento  
 

Tem sido mantida a parceria e todas as 
respostas instaladas 

Plataforma para a 
responsabilidade social 

1 Plataforma criada com o 
envolvimento do CLAS, CRI, ACES, 
ACIST, CMST, Segurança Social e 
Emprego, até final de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema das dependências, realizada 
até junho de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Reunião com CRI, UCC, CMST 
(ação social e educação), 
Segurança Social, forças de 
segurança 

1 Reunião realizada até abril de 
2016; Definição de 1 estratégia de 
intervenção ou manutenção da 
estratégia definida em 2015 

CRI Porto 
Ocidental/CMST 

Realizada 

1 Reunião no Núcleo Territorial realizada 
 

Manutenção da consulta e das respostas 
instaladas 

Sensibilização sobre os 
critérios de tratamento e 
reinserção em 
comportamentos aditivos e 
dependências 

1 Sessão realizada até final de janeiro 
de 2016 

CRI Porto Ocidental  Realizada 
1 Sessão realizada (09/06/2016) 
 

10 técnicos do NLI presentes (8 parceiros) 

 

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

 

 

Sugestão 

 

Depois da alteração do formato das várias sessões de sensibilização a realizar nas CSF/CSIF para 

uma única iniciativa, através das jornadas para a inclusão social, não seria de esperar um novo 

adiamento. Pensamos que é impreterível que as mesmas se realizem em 2017, sob pena de esta se 

transformar num contributo para a descredibilização do diagnóstico e planeamento da RS. O 

mesmo acontece com a plataforma para responsabilidade social, que deverá, no mínimo, dar os 

primeiros passados com vista à sua constituição. 
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7. Área estratégica: sem-abrigo 

 

 

Sendo a área dos(as) sem-abrigo uma novidade no PDS de Santo Tirso, a atual avaliação constitui o 

primeiro momento de acompanhamento, após a primeira avaliação efetuada em 2016, altura em que 

observamos uma taxa de execução de 50% das ações planeadas em 2015 – quatro. Neste documento, 

tendo em conta as ações de 2016, verificamos que essa percentagem baixou para os 33,3%, com 

apenas uma ação a ser totalmente realizada. 

 

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

na área estratégica ‘sem-abrigo’, em 2016 

 

 

 

A única ação totalmente executada diz respeito ao reforço alimentar dos(as) sem-abrigo, através 

do projeto “Zero Desperdício”. Uma vez mais, todos(as) os(as) sem-abrigo sinalizados(as) à Câmara 

Municipal para este efeito obtiveram a resposta desejada, garantindo-se, assim, o cumprimento da 

meta proposta. Reiteramos o comentário efetuado no relatório de avaliação anterior, no sentido da 

importância de manter esta resposta enquanto o referido projeto se mantiver em funcionamento. 

 

Quanto às jornadas para a inclusão social, que, a exemplo do que acontece com a saúde mental e 

com as dependências, representam uma alternativa às sessões de informação/sensibilização sobre 

3

1

2

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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sem-abrigo a realizar no âmbito das CSF/CSIF, os mesmos motivos relacionados com dificuldades de 

agenda não permitiram a sua concretização, prevendo-se que tal aconteça em 2017. 

 

A última das ações apresentadas na tabela 7 visava dar resposta habitacional a pelo menos 6 pessoas 

que se encontrassem na condição de sem-abrigo. Pelo que conseguimos apurar, previa-se que a 

estrutura residencial de apoio a sem abrigo fosse criada numa casa propriedade do município que 

acabou por ser destinada ao acolhimento de refugiados. Neste momento, aguarda-se a reabilitação 

de outra habitação que possa dar cumprimento à meta traçada nesta ação. 

 

Tabela 7: Área Estratégica: Sem-abrigo – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) 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 

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema dos sem-abrigo, realizada até 
junho de 2016 

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 2016; 
Pelo menos 6 sem-abrigo ou 
potenciais sem-abrigo beneficiam da 
resposta residencial 

CMST Não realizada Não se aplica 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2016  Relatório de Avaliação ex-post 

8. Área estratégica: redes de cooperação 

 

 

No ano de 2015, a percentagem de execução nesta área estratégica foi de 50%, entre oito ações 

planeadas. Em 2016 o grau de execução baixou para os 40%, num contexto de menor número de 

ações – cinco. 

 

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

na área estratégica ‘redes de cooperação’, em 2016 

 

 

 

A primeira 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 tem vindo a ser alimentada e foi apresentada 

ao CLAS em dezembro de 2016. Recordamos que esta é uma plataforma da maior importância, na 

medida em que permite uma consulta sistematizada e facilitada a uma parafernália de indicadores. 

 

Quanto à atualização de cadernos temáticos, foram criadas novas versões dos cadernos 

“vulnerabilidades e recursos sociais” e “atividade económica, emprego e formação”. 

 

Os grupos temáticos continuam por ser constituídos, mas desta feita ocorreram já novos 

desenvolvimentos, relacionados com a criação da Comissão Municipal de Apoio a Idosos e Adultos 

5
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1

2
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dependentes, na medida em que foi definido que os grupos temáticos das áreas ‘idosos’ e ‘deficiência’ 

seriam integrados nesta comissão. 

 

Sugestão 

 

O papel dos grupos temáticos no acompanhamento e no planeamento das respetivas áreas 

estratégicas seria suficiente para reiterarmos a sua importância e a necessidade de os 

mesmos serem constituídos. Mas a esta observação acresce a proximidade da preparação 

de um novo ciclo de desenvolvimento social, através de um novo plano, para o que em muito 

podem contribuir os grupos de trabalho de cada uma das áreas. Com efeito. A sua 

organização afigura-se cada vez mais premente, sendo decisivo que a mesma ocorra em 

2017. 

 

 

Por último, entras as ações não realizadas, contam-se a base de dados do CLAS e a elaboração de 

novos cadernos temáticos: acessibilidades; ambiente.  

 

No primeiro caso, continua-se a aguardar a possibilidade de a base ser construída no âmbito das 

sinergias da Área Metropolitana do Porto, através das quais se pondera elaborar uma base de dados 

comum aos seus municípios. 

 

No segundo, o NE e o CLAS consideraram que a sua redação constituiria uma duplicação de esforços, 

já que na Câmara Municipal de Santo Tirso existem unidades orgânicas que detêm a mesma 

informação, de forma detalhada e sistematizada. 

 

  Tabela 8: Área Estratégica: Redes de cooperação – resultados observados em dezembro de 2016* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de execução Indicadores de resultado 

Grupos temáticos 
1 Grupo temático criado por cada 
área até maio de 2016 

CLAS 
Parcialmente 
realizado 

Foi tomada a decisão de incluir os grupos 
temáticos dos idosos e da deficiência na 
comissão municipal de proteção de idosos e 
adultos dependentes, em reunião de 
13/10/2016. 

Base de dados – CLAS 
1 Base de dados criada até final de 
2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Base de dados – indicadores de 
diagnóstico 

1 Base de dados criada até final de 
2016 

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

Novos cadernos temáticos: 
acessibilidades; ambiente 

1 Caderno por temática aprovado em 
CLAS até final de 2016 

CLAS Não realizada Não se aplica 

Atualização dos cadernos 
temáticos já elaborados 

2 Cadernos temáticos atualizados até 
final de 2016 

CLAS Realizada 

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

 

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

 

 

A avaliação que aqui finalizamos é alusiva ao segundo PA anual do PDS 2015-2020 e dá continuidade 

ao ciclo avaliativo que temos vindo a instalar na RS de Santo Tirso.  

 

O gráfico que se segue evidencia o grau de execução global do plano de 2016, que é de 33%, no que 

às ações totalmente realizadas diz respeito. Mesmo que tenhamos em linha de conta o facto de uma 

grande parte das ações não ter sido realizada por depender de financiamento público, trata-se, em 

nossa opinião, de um dado preocupante, na medida em que representa o valor mais baixo das últimas 

três avaliações. Se comparado com o do ano anterior, obtemos uma queda dos 51 pontos percentuais 

para os referidos 33, um valor demasiado baixo para uma RS que foi recentemente apresentada num 

espaço de debate internacional como uma das que melhor desempenho tem no domínio do 

planeamento. 

 

Gráfico 9: Grau de execução do PA 2016 

 

 

 

Urge, portanto, inverter o rumo.  

 

No último relatório escrevemos que era necessário repensar o âmbito do plano a cada momento de 

avaliação (CLAS, 2016: 34). Não negamos que tenha sido levado a cabo um esforço nesse sentido, mas 

12 (33%)

4 (11%)

20 (56%)

Ações totalmente realizadas Ações parcialmente realizadas Ações não realizadas
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consideramos que a diminuição do referido âmbito deve ser ainda mais acentuada, transpondo para 

o PDS todas as ações que comportam financiamento para equipamentos/respostas sociais. 

 

Acresce que se afigura da maior importância definir de modo mais concreto a responsabilidade das 

ações. Pudemos constatar, pela leitura das tabelas apresentadas, que muitas dessas ações indicam o 

CLAS como responsável pela sua execução; sendo o CLAS o conjunto de parceiros, a responsabilidade 

a que nos referimos acaba por ficar difusa e ilibar qualquer uma das entidades da sua não execução. 

No fundo, trata-se de ir ao encontro do que referimos na avaliação anterior, relativamente à 

necessidade de se planear e monitorizar as ações com extremo rigor (Ibidem). 

 

Um apontamento, para referir que este relatório revela algumas ações que se arrastam no tempo sem 

qualquer grau de execução, como são disso exemplo as plataformas de entendimento. Seria 

importante que o CLAS repensasse a sua estratégia, ou planeando apenas o que se propõe 

efetivamente concretizar, ou concretizando aquilo a que se propõe. 

 

Por último, mantemos a sugestão dada em 2016, segundo a qual os parceiros do CLAS devem ter em 

conta as sugestões que decorrem da avaliação final de cada PA e o acompanhamento que é 

apresentado no espaço ‘a Rede Social em prática’ (Ibidem). 
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