
 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 

(Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020) 

 
 

RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO EX-POST 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso | março de 2019 

 



1 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2018  Relatório de Avaliação ex-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

Título Plano de ação 2018. Relatório de avaliação ex-post 

Autor Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso 

Data março de 2019 

Edição Câmara Municipal de Santo Tirso 

Divisão de Ação Social 

Rua Dr. José Cardoso Miranda, n.º 18 

4780-451 Santo Tirso 

Telefone: 252 860 340 

E-mail: redesocial@cm-stirso.pt 

 

mailto:redesocial@cm-stirso.pt


2 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2018  Relatório de Avaliação ex-post 

ÍNDICE 

 
 
 

3  Siglas e Acrónimos 
   

6  Nota de apresentação 
       

7  1. Área estratégica: crianças e jovens 
   

11  2. Área estratégica: deficiência 
   

14  3. Área estratégica: violência doméstica 
   

17  4. Área estratégica: idosos 
   

21  5. Área estratégica: saúde mental 
   

24  6. Área estratégica: dependências 
   

26  7. Área estratégica: sem-abrigo 
   

28  8. Área estratégica: redes de cooperação 
       

31  Pistas para o futuro 
   

33  Referências bibliográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2018  Relatório de Avaliação ex-post 

SIGLAS E ACRÓNIMOS  

 
 
 

AA  Alcoólicos Anónimos 
   

ACeS  Agrupamento de Centros de Saúde 
   

AMP  Área Metropolitana do Porto 
   

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 
   

CMPIAD  Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes 
   

CLAS  Conselho Local de Ação Social 
   

CMST  Câmara Municipal de Santo Tirso 
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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 
   

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) 
   

ELI  Equipa Local de Intervenção 
   

EMAT  Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais 
   

ESOM  Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos 
   

GT  Grupo Temático 
   

GT-ID  Grupo Temático Idosos e Deficiência 
   

GT-SMDSA  Grupo Temático da Saúde Mental, Dependências e Sem-Abrigo 
   

GT-VD  Grupo Temático da Violência Doméstica 
   

IEFP  Instituto do Emprego  Formação Profissional 
   

IPSS  Instituição Particular de Solidariedade Social 
   

ISCMST  Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 
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NA  Narcóticos Anónimos 
   

NACJR  Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 
   

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 
   

RSI  Rendimento Social de Inserção 
   

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 2018, previsto no Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 

2015-2020, 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 e aprovada pelo CLAS em março de 2019. 

 

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

sua execução depende de diferentes circunstâncias, de maior ou menor controlo das 

entidades 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 área estratégica ou 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, sempre que tal se afigure pertinente. 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 

 

 

Ao longo dos últimos anos o PA da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Santo Tirso tem integrado o PA da RS, sendo normal a presença de várias atividades da 

responsabilidade daquela Comissão. Contudo, uma das melhorias propostas e 

recentemente adotadas pelo CLAS passa por uma definição mais precisa das 

responsabilidades atribuídas em cada uma das ações do plano, facto que resulta na 

alteração das responsabilidades enumeradas na tabela 1, por comparação ao(s) ano(s) 

anterior(es).  

 

Relativamente às ações planeadas, o gráfico 1 mostra-nos uma percentagem de execução de 

atividades totalmente realizadas de 62,5%, exatamente igual à de 2017. Sendo a área 

estratégica com maior número de ações em todos os PA, importa refletir sobre a sua 

exequibilidade, uma vez que estamos ainda distantes dos desejáveis 100%. 

 

Gráfico 1 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘crianças e jovens’, em 2018 
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No que respeita às ações no âmbito do mês da prevenção de maus tratos na infância, o 

destaque vai para a criação de um hino para a CPCJ, cantado ao vivo pelo próprio autor e 

compositor no final da caminhada “ao som dos afetos”. Sabemos a importância que a música 

e algumas das suas letras assumem nas nossas vidas, sendo por esse motivo que 

consideramos esta ação com elevado mérito e potencial de replicabilidade noutros 

concelhos. Quanto à caminhada propriamente dita, manteve-se o sucesso de outros anos. 

Não tivemos acesso a dados estatísticos das partilhas e comentários das redes sociais, mas 

ao consultarmos alguns dos técnicos que estiveram na organização da iniciativa 

conseguimos aferir uma satisfação globalmente positiva, assente nos comentários 

proferidos por alguns dos seus participantes.  

 

A ação ‘V Encontro sobre Maus-tratos, Negligência e Risco na Infância e Adolescência; 

lançamento de e-books’, apenas foi concretizada do ponto de vista do encontro. 

Conseguimos apurar que os e-books estão concluídos, porém o seu lançamento ainda não 

foi operacionalizado. Esta ação foi considerada realizada precisamente porque este 

lançamento estava já previsto no plano do ano anterior e porque apesar de ainda não terem 

sido lançados, observou-se o avanço da elaboração dos e-books. 

 

Já em relação à consulta jovem, mantém-se o sucesso a que já fomos habituados, sabendo 

que o sucesso na área das dependências só poderá ser avaliado a prazo. Não obstante, a 

adesão à consulta afigura-se um excelente pronúncio para as melhorias do estado de saúde 

dos seus beneficiários. 

 

Por sua vez, a realização de tertúlias foi efetuada, mas apenas acerca de um dos quatro 

temas previstos. Ficaram por debater os temas ‘viver on-line’, ‘deficiência, incapacidade e 

ambientes inclusivos’, e ‘jovens, consumos e identidades’. 

 

Os mecanismos de articulação entre a ELI e o tecido institucional local motivaram a 

realização de uma reunião de trabalho entre vários parceiros. A este respeito, se por um 

lado conseguimos um espaço de debate e partilha de conhecimentos, dúvidas, angústias e 

reflexões, por outro parece-nos importante referir a ausência de algumas instituições na 

reunião, que acabaram por desperdiçar uma excelente oportunidade para esclarecer todas 

as dúvidas. Sendo esta uma ação diagnosticada como necessária e concertada pela RS, 

alertamos para o risco da emergência de dúvidas durante a preparação dos próximos 
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momentos de planeamento, que podiam ter sido dissipadas (ou pelo menos minimizadas) 

com a referida reunião. 

 

O ensaio do projeto piloto na área da Autonomia em Meio Natural de Vida’ foi 

parcialmente realizado, na medida em que foi dado início ao trabalho técnico de suporte à 

atividade. Ao consultarmos a entidade responsável pela ação no âmbito da presente 

avaliação, conseguimos apurar que está a decorrer o processo de seleção dos jovens. 

 

Entre as duas ações não realizadas conta-se a formação da comunidade educativa, devido 

a impedimentos de força maior por parte dos técnicos responsáveis pela sua dinamização. 

 

A outra prende-se com a divulgação do NACJR, que foi já transposta para o PA de 2019. 

Nesse plano, para além do núcleo do ACeS, está também associada a divulgação do 

equivalente núcleo hospitalar. 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

Apesar das recomendações, o perfil do público-alvo implicado nas comemorações do mês 

da prevenção dos maus-tratos na infância não foi identificado. Esta constatação não 

diminui, em nossa opinião, a importância de este levantamento ser efetuado em ações 

futuras, para que possam ser desenhadas estratégias de apelo a novos públicos, que não 

têm o hábito de participar em iniciativas deste género. 
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Tabela 1 

Área Estratégica: Crianças e Jovens – resultados observados em 2018* 

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

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

Comemorações do 
mês da prevenção 
dos maus-tratos na 
infância realizadas 

CPCJ Realizada 

1 Caminhada noturna “Ao som dos afetos”, a 24 de 
abril 
 
1 150 pessoas inscritas na caminhada 
 
1 Hino especialmente criado para a CPCJ pelo cantor 
Daniel Alves 
 
Opinião globalmente satisfatória pela sensibilização da 
causa 

V Encontro sobre Maus-
tratos, Negligência e 
Risco na Infância e 
Adolescência; 
lançamento de e-books 

1 Encontro realizado; 
E-books lançados; 
Metas concretizadas 
até final de 2018 

ASAS Realizada 

V Encontro realizado em março no Terminal de 
Leixões 
 
250 Pessoas estiveram presente no encontro 
 
E-books concluídos mas não lançados 

Consulta jovem 

Manter a consulta em 
funcionamento ao 
longo de todo o ano 
de 2018 

CRI Porto 
Ocidental 

Realizada 
Consulta jovem em funcionamento ao longo de todo o 
ano 

Formação da 
comunidade educativa 

1 Sessão de formação 
realizada até final de 
junho de 2018 

CRI Porto 
Ocidental (parceria 
com a CPCJ) 

Não realizada Não se aplica 

Tertúlias 
4 Tertúlias  
realizadas durante o 
ano de 2018 

ASAS Realizada 

1 Tertúlia realizada sob o tema ‘os filhos do divórcio’ 
no Café do Rio 
 
19 Pessoas presentes 

Mecanismos de 
articulação entre a ELI 
e o tecido institucional 
local 

1 Reunião de 
trabalho realizada 
até final de 218 

CMST Realizada 

1 Reunião de trabalho realizada em 21 de fevereiro 
 
16 Pessoas presentes, numa sessão dinamizada pela 
coordenadora da ELI Santo Tirso/Trofa 
 
10 Instituições representadas (entre públicas e 
privadas) 
 
Foram prestados esclarecimentos sobre o 
funcionamento da ELI 

Divulgação do NACJR 
1 Ação de informação 
realizada até final de 
outubro de 2018 

ACeS Não realizada Não se aplica 

Ensaio do projeto piloto 
na área da Autonomia 
em Meio Natural de 
Vida 

1 Ensaio de projeto 
piloto realizado até 
final de 2018 

ASAS 
Parcialmente 
realizada 

Iniciado o trabalho técnico 

 

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

 

 

No domínio da deficiência, duas das três ações previstas (66,7%) foram executadas na sua 

totalidade, mantendo a percentagem observada no ano anterior. Esta tendência ilustra um 

ganho significativo, uma vez que há dois anos a percentagem se situava abaixo dos 20% 

(CLAS, 2018a: 11). Importa, doravante, tentar atingir o grau de execução pleno. 

 

Gráfico 2 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘deficiência’, em 2018 

 

 

O Autism Rocks, uma iniciativa da Associação Vencer o Autismo, em colaboração com a 

câmara municipal, destacou-se por um elevado nível de adesão, interesse e participação. O 

nível de satisfação médio observado no questionário administrado no final da sessão de 

sensibilização é disso exemplo. Como podemos ler na tabela seguinte, a ação foi considerada 

realizada. Não obstante, o início da tutoria – uma das metas definidas inicialmente – não foi 

concretizado, tendo sido adiado para 2019. 

 

Quanto à sensibilização no âmbito da deficiência, apenas uma nota metodológica, para 

realçar o facto de não ter sido a câmara municipal, como estaria definido a priori, a 

3

2

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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desempenhar o papel de facilitadora na articulação entre a CAID e a CASL. Os resultados 

apresentados na tabela que se segue são a evidência indesmentível de que esse 

procedimento se revelou desnecessário, dado que as duas instituições, isoladamente ou em 

parceria, encetaram um vasto conjunto de ações de sensibilização, que vai muito para além 

das metas propostas. 

 

A única ação não concretizada foi a sensibilização sobre a deficiência junto do comércio 

local, uma iniciativa que se encontra separada da que acabamos de analisar pelo facto de se 

revestir de contornos muito específicos. No momento em que fechamos este relatório, 

sabemos que esta iniciativa está inscrita no plano de ação de 2019, encontrando-se já em 

fase de preparação. 

 

Ainda no plano da deficiência, uma informação que acaba por enriquecer este plano do 

ponto de vista da sensibilização do tema e da inclusão social e que diz respeito à criação de 

um bolsa de serviços na CAID e à integração profissional de 4 pessoas com deficiência no 

parque industrial concelhio. Uma constatação que deveria servir de exemplo ao tecido 

empresarial e até institucional do concelho. E, por que não, uma boa prática que deveria ter 

escalabilidade e replicabilidade no nosso país. 
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Tabela 2 

Área Estratégica: Deficiência – resultados observados em 2018* 

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

Autism rocks 

1 Ação de 
sensibilização até 
final de 
fevereiro; 1 Ação 
de formação até 
final de março; 
Início da 
implementação 
da tutoria nos 
últimos três 
trimestres de 
2018 

CMST Realizada 

1 Ação de sensibilização a 18 de janeiro 
 
205 Pessoas inscritas na ação de sensibilização 
 
44% dos inscritos pertencem a jardins-de-infância, escolas ou 
colégios, 22% a hospitais e clínicas, 25% a IPSS e misericórdias e 
9% a outras entidades 
 
Avaliação de satisfação média de 4,54 (escala de 0 a 5) 
 
1 Ação de formação a 23 e 24 de fevereiro 
 
Tutoria não iniciada em 2018 

Sensibilização no 
âmbito da 
deficiência 

Pelo menos 2 
ações de 
sensibilização 
realizadas até 
final de outubro 
de 2018 

CMST Realizada 

Adapt@ horta – instalada com a participação da comunidade e 
abertas ao público – março – CAID 
 
1.º Encontro de desporto adaptado – junho – (CAID-CASL-CMST) 
 
Participação na 1.ª mostra de educação e formação da CMST – 
abril – CAID 
  
Diversas atuações de dança – ao longo do ano – CAID 
 
Ações de rua no âmbito das comemorações do dia internacional 
da pessoa com deficiência – dezembro – CAID 
 
Ações de voluntariado empresarial – novembro – CAID 
 
Flash mob no Pão de Açúcar de Santo Tirso – dezembro – CAID 
 
Diversas iniciativas no desporto com envolvimento de alunos 
das escolas – ao longo do ano – CAID 
 
Comemoração de dias festivos (Poesia, Idoso, Criança, Dança, 
Deficiência) – CASL 
 
Festa de Natal – CASL 
 
Cantata de Reis – CASL 
 
Participação em desfiles (Carnaval, Associações) – CASL 
 
Festas de S. Bento – CASL 
 
Apanha de flores para a festa de Sta. Luzia e Valinhas – CASL 
 
Free Trail Solidário Vale do Leça – CASL 

Sensibilização 
sobre a 
deficiência junto 
do comércio local 

1 Ação de 
sensibilização até 
final de 2018 

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. 
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3. ÁREA ESTRATÉGICA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

Como vimos no relatório anterior (CLAS, 2018a: 14), o ano de 2017 não se revelou 

proveitoso na área da violência doméstica. Nenhuma das ações previstas foi realizada. Em 

2018 realizou-se uma ação, correspondente a uma taxa de execução de 50%. Destaque ainda 

para o Grupo Temático (GT), cuja constituição e funcionamento se tem revelado uma mais-

valia neste plano. 

 

Gráfico 3 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘violência doméstica’, em 2018 

 

 

No que respeita à ação de informação sobre violência doméstica, observou-se uma 

participação maciça e ativa face ao número de pessoas expectável. Contudo, não foi atingida 

a meta de envolver 80% das entidades parceiras que integram o grupo focal de técnicos de 

intervenção social. Mas esta constatação não diminui a importância e o sucesso da iniciativa, 

bem patente nos resultados da avaliação levada a cabo no seu final. 

 

Já em relação às sessões de formação para professores do primeiro ciclo do ensino 

básico, consideramos a ação parcialmente realizada pelo facto de depender da articulação 

2

1

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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com o ACeS, com a PSP e com a GNR. Efetivamente, cumprindo a lógica do trabalho em rede 

e os princípios da RS, a operacionalização desta ação pressupunha, a jusante, a verificação 

das iniciativas já existentes no concelho, sob pena de se sobreporem ações dirigidas aos 

mesmos públicos, sobre os mesmos temas. Ao longo do ano foram realizados alguns 

momentos de reunião com esse objetivo, porém insuficientes para que a ação prevista em 

plano fosse concretizada. O ano de 2019 deverá ser determinante a este respeito. 

 

Tabela 3 

Área Estratégica: Violência doméstica – resultados observados em 2018* 

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

Ação de informação 
sobre violência 
doméstica 

1 Sessão realizada durante o 
primeiro semestre de 2018 com a 
presença de pelo menos 80% das 
entidades parceiras que constituem 
o grupo focal de técnicos de 
intervenção social 

CMST Realizada 

1 Sessão realizada a 20 de março 
 
Satisfação global avaliada pelos 
participantes em 4,6 (escala de 1 a 5) 
 
Elaborado documento com resultados 
da avaliação e distribuído a todos os 
presentes 
 
34 Pessoas presentes + dinamizador 
 
68% das entidades que constituem o 
grupo focal de técnicos de intervenção 
social estiveram presentes 

Sessões de 
formação para 
professores do 
primeiro ciclo do 
ensino básico 

1 Proposta de ação de formação 
apresentada ao grupo temático da 
violência doméstica na primeira 
reunião de 218 (janeiro). Aplicação 
de uma experiência-piloto, com uma 
ação de formação sobre violência 
doméstica dirigida aos professores 
do 1.º ciclo do ensino básico, 
durante o ano de 2018 

ISCMST 
Parcialmente 
realizada 

Realizadas reuniões parcelares de 
preparação das sessões ou para 
definição de outras estratégias, em 
função do trabalho que tem vindo a ser 
realizado por alguns dos parceiros da 
RS 

 

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

 

Um apontamento para referir o desafio lançado pela Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Santo Tirso ao Grupo Temático da Violência Doméstica (GT-VD), com vista 

à organização das comemorações do Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra 

as Mulheres. Embora não estivessem no plano, foram concretizadas diferentes iniciativas 

que acabaram por enriquecer o PA de 2018 neste domínio. Referimo-nos, concretamente, à 

realização de uma peça de Teatro no Auditório Eng.º Eurico de Melo, intitulada “Femina” e 

alusiva ao papel da mulher no nosso quotidiano, à realização de apontamentos de teatro 

improvisado sobre violência contra as mulheres e no namoro em algumas escolas 

secundárias do concelho (ambas as atividades desempenhadas pelo Grupo de Teatro 

Aviscena) e à realização de uma exposição da ilustradora portuguesa Rosário Pinheiro, 

intitulada “Uma menina não”, que esteve aberta ao público em geral no Tribunal de Santo 
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Tirso, que desse modo se associou a estas comemorações promovidas pela RS. Não podemos 

deixar de sublinhar a importância deste último aspeto, na medida em que não há o hábito 

enraizado de abertura do Tribunal a iniciativas deste género. A associação do Ministério 

Público a estas comemorações e a abertura do Tribunal ao público em geral para visita a 

uma exposição constituem, por conseguinte e em nossa opinião, motivos de regozijo para a 

RS. O conjunto das atividades promovidas permitiu, assim, alcançar uma sensibilização a 

uma escala considerável, chegando a alunos, professores, auxiliares de educação, 

assistentes operacionais, técnicos de diferentes áreas, magistrados do Ministério Público, 

famílias, etc.. 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

No relatório anterior de avaliação do plano de ação de 2018 sugerimos que o GT-VD 

desempenhasse as duas funções no âmbito do planeamento e do acompanhamento das 

necessidades observadas. Um ano volvido, a prática já mostrou que o trabalho deste 

grupo despoleta nos parceiros que o integram altos níveis de motivação, que os levaram 

inclusivamente a organizar atividades não previstas no plano de ação. 
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4. ÁREA ESTRATÉGIA: IDOSOS 

 

 

O plano na área dos idosos apresenta uma taxa de 25%. Seria despropositado e excessivo 

dizer que esta situação compromete os objetivos traçados no PDS 2015-2020. No entanto, 

não deixa de significar um alerta para os anos que faltam ainda completar no atual ciclo de 

planeamento, de forma a que a percentagem de execução seja incomparavelmente superior 

nos próximos PA. Mas sempre sem colocar de parte a necessária dose de realismo quanto à 

ambição desejada. 

 

Gráfico 4 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘idosos’, em 2018 

 

 

Iniciamos a análise das ações previstas pela Criação da Comissão Municipal de Proteção 

de Idosos e Adultos Dependentes (CMPIAD). A sessão de tomada de posse teve lugar em 

março, tendo ocorrido também uma sessão plenária em novembro. Em paralelo, o Núcleo 

Operacional da Comissão tem assumido um papel extremamente ativo, tentando resolver 

casos complexos de idosos em situação de vulnerabilidade, em articulação com vários 

parceiros, incluindo o Ministério Público. Foi também definido que a constituição do Grupo 

Temático ‘Idosos e Deficiência’ (GT-ID) – integrado na CMPIAD – deve ser debatida em 

4

1

1

2
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AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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reunião própria, dado que a integração de todas as entidades pode tornar o GT 

inoperacional. 

 

O relato da atividade desenvolvida pela CMPIAD evidencia um organismo ativo e com 

elevado potencial de crescimento, como é disso exemplo a necessidade sentida pelo grupo 

de técnicos de ser promovida uma sessão de esclarecimento com todos os presidentes de 

junta de freguesia e até com a unidade de saúde pública sobre o modo de operar da 

comissão. Todavia, parece-nos precoce estarmos a avaliar resultados do seu funcionamento, 

na medida em que o seu tempo de vida é ainda muito curto. Estamos igualmente certos de 

que em futuros momentos avaliativos já estaremos em condições de nos pronunciarmos a 

este nível. 

 

Quanto ao grupo de estimulação neurocognitiva para idosos com demência, 

consideramos a ação parcialmente realizada pelo facto de o grupo não ter sido criado, mas 

terem ocorrido algumas atividades preparatórias nesse sentido, estando a RS a aguardar 

desenvolvimento que dependem de uma entidade exterior ao concelho. A concretização da 

ação é esperada em 2019, estando por isso mesmo inscrita no respetivo PA. A tabela que se 

segue ilustra os indicadores de resultados obtidos neste âmbito.  

 

Entre as ações que não foram executadas, encontramos uma vez mais a divulgação das 

famílias de acolhimento de idosos pela comunidade em geral. Apesar da recomendação 

que deixamos no relatório de avaliação do plano de ação de 2017, apenas foram 

acrescentadas novas tentativas por parte do serviço local de segurança social de Santo Tirso 

junto do Centro Distrital do Porto, para que fosse dada autorização da inclusão do logótipo 

deste organismo dos materiais de divulgação. A ausência de resposta perante a insistência 

observada induz-nos a concluir que não há grande interesse na divulgação desta medida, 

promovida precisamente pela segurança social. 

 

O 2.º seminário sobre gerontologia não chegou a ser concretizado por três motivos 

principais, a saber: i) dificuldades de agenda; ii) dificuldades de espaço; iii) 

indisponibilidade, por motivos de diversa ordem, de alguns dos recursos humanos 

envolvidos, quer na organização, quer na execução. Por se tratar de uma iniciativa que 

alcançou elevado sucesso, a sua não execução em 2018 não constituiu fator de 



19 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2018  Relatório de Avaliação ex-post 

desmotivação; pelo contrário, foi configurada no PA de 2019 e deverá ser concretizada no 

mês de junho. 

 

Tabela 4 

Área Estratégica: Idosos – resultados observados em 2018* 

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

Criação da Comissão 
Municipal de Proteção 
de Idosos e Adultos 
Dependentes 

CMPIAD em funcionamento; 
Reunião de constituição 
realizada até final de fevereiro 
de 2018. Pelo menos uma 
reunião de trabalho realizada 
até outubro de 2018 

CMST Realizada 

Reunião de constituição da CMPIAD 
realizada em 6 de março 
 
Presença de 93,5% das entidades na 
sessão de tomada de posse 
 
1 Sessão plenária realizada a 6 de 
novembro 
 
23 Pessoas presentes na sessão 
plenária, em representação de 17 
instituições + 4 freguesias (idosos) 
 
Presença de 67,7% dos parceiros da 
CMPIAD na sessão plenária 
 
5 Reunião do NO 
 
5 Processos instaurados 
 
Definição de reunião para constituição 
do Grupo Temático ‘Idosos e 
Deficiência’ 

Divulgação das famílias 
de acolhimento de 
idosos pela 
comunidade em geral 

Materiais de divulgação 
editados até março de 2017; 
Distribuição dos materiais por 
100% das freguesias do 
concelho durante 2017 

Segurança Social e 
CMST 

Não realizada Não se aplica 

2.º Seminário sobre 
gerontologia 

1 Seminário realizado até final 
de 2017 

CMST Não realizada Não se aplica 

Grupo de estimulação 
neurocognitiva para 
idosos com demência  

1 Grupo criado até final de 
2018 

ASHMC 
Parcialmente 
realizada 

1 reunião realizada em 16 de janeiro, 
com a presença do Centro de 
Atendimento 50+ 
 
18 Pessoas presentes 
 
11 Instituições representadas 
 
Apresentação do projeto Mentha no 
grupo focal de avaliação on going do 
PDS 2015-2020, realizado a 5 de junho 

 

* 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 

 

Em 2018 voltamos a sugerir que fosse dada especial atenção à iniciativa de divulgação 

das famílias de acolhimento. Do ponto de vista endógeno, tudo o que estava previsto foi 

realizado, desde o primeiro passo com uma sessão de divulgação efetuada já há alguns 

anos, até à conclusão dos materiais de divulgação. O aparente desinteresse por parte da 

segurança social distrital leva-nos a concluir que esta é uma área em que esgotamos o 

investimento concelhio, motivando-nos a uma reflexão sobre o planeamento de ações que 

não dependem exclusivamente dos parceiros da RS. 
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5. ÁREA ESTRATÉGICA: SAÚDE MENTAL 

 

 

Os resultados de 2017 evidenciaram uma melhoria substancial no grau de execução do 

plano da saúde mental, subindo de 33,3% para 75% nos anos anteriores (CLAS, 2018a: 19). 

Em 2018, por seu lado, o grau de execução baixou para os 50%, como podemos ver na figura 

que se segue, mas não podemos descurar o facto de terem sido previstas apenas duas ações. 

Paralelamente, uma dessas ações – a que foi realizada – representa, em grande medida, o 

trabalho de terreno que é efetuado por técnicos de intervenção social e de saúde, facto que 

minimiza o nível de gravidade da descida observada. 

 

Gráfico 5 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘saúde mental’, em 2018 

 

 

A primeira ação alvo da nossa análise remete-nos para a avaliação da implementação das 

orientações de intervenção da saúde mental. Pelo segundo ano consecutivo procedeu-se 

a esta avaliação através de um inquérito por questionário enviado por correio eletrónico e 

de uma reunião do Núcleo Local de Inserção (NLI) do Rendimento Social de Inserção (RSI). 

Os resultados foram uma vez mais favoráveis e apontam para a sua continuidade, pelo que 

as orientações deverão permanecer no próximo ano. No entanto, foram dados alguns alertas 
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alusivos às dificuldades sentidas, nomeadamente pela menor disponibilidade da Unidade 

de Saúde Pública na resolução de problemas complexos e pelas imposições do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados, que dificultam sobremaneira a articulação entre parceiros, 

sobretudo quando é importante aceder a informação clínica com vista a uma atuação mais 

assertiva na ótica social. Ainda que, vale a pena referir, tenha sido esclarecido nos trabalhos 

do grupo focal que há casos em que os relatórios clínicos com informação muito detalhada 

podem tornar-se mais prejudiciais à intervenção do que nos relatórios que não entram em 

pormenores. 

 

Quanto à formação sobre a temática da saúde mental dirigida a técnicos das IPSS, não 

houve qualquer desenvolvimento, mas estamos em condições de afirmar que a mesma ação 

se encontra já inscrita no PA de 2019, esperando-se a sua concretização com o envolvimento 

dos seus beneficiários na definição das primeiras sub-temáticas a abordar. 

 

Tabela 5 

Área Estratégica: Saúde mental – resultados observados em 2018* 

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

Implementação das 
orientações de intervenção 
da saúde mental 

1 Documento produzido 
com o acompanhamento da 
intervenção efetuada no 
campo da saúde mental e 
distribuído por todos os 
parceiros 

CMST Realizada 

Avaliação efetuada através de um 
questionário remetido por correio 
eletrónico e através de uma reunião do 
NLI; 
 
Participaram na avaliação por 
questionário 3 instituições 
 
Participaram na avaliação por reunião 
de NLI 9 instituições 
 
Avaliação favorável, mas com 
indicação do aumento das 
dificuldades, nomeadamente em 
resultado do novo Regulamento Geral 
Sobre a Proteção de Dados, por um 
lado, e da menor disponibilidade da 
Unidade de Saúde Pública, por outro 
 
Sugestão de potenciar o Grupo 
Temático da ‘saúde mental, 
dependências e sem-abrigo’ 
 
Elaborado relatório de avaliação e 
distribuído por todos os parceiros 

Formação sobre a temática 
da saúde mental dirigida a 
técnicos das IPSS 

1 Ação de formação 
realizada até final de 2018 

CHMA – consulta 
de saúde mental 

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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Sugestão 

 

Foi ainda considerado pelos técnicos que participam no grupo focal que a 

elaboração de um plano para as demências poderia constituir uma opção válida de 

concertação estratégica, que por sua vez evitasse a duplicação de respostas, como 

aconteceu com o programa “Cuidar de quem cuida”. Deixamos a observação para 

reflexão do grupo temático desta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2018  Relatório de Avaliação ex-post 

6. ÁREA ESTRATÉGICA: DEPENDÊNCIAS 

 

 

O plano para o ano de 2018 no campo das dependências era composto por duas ações, uma 

das quais foi executada em pleno, ficando a outra por realizar. Estamos perante uma 

percentagem de 50%, inferior aos 66,7% de 2017 (CLAS, 2018a: 23). Importa referir que a 

ação prevista e não executada em nada belisca o meritório trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido no concelho, que se afigura, aliás, uma mais-valia para a coesão social 

concelhia. 

 

Gráfico 6 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘dependências’, em 2018 

 

 

Relativamente à parceria CMST-ARS Norte/CRI do Porto Ocidental e de todas as 

respostas instaladas, a normalidade observada representa o melhor cenário que 

poderíamos desejar, na medida em que todas as respostas instaladas no ano anterior se 

mantiveram em funcionamento pleno, incluindo o trabalho desenvolvido pelo do Núcleo 

Territorial. Isto apesar das dificuldades referidas em sede de grupo focal respeitantes à falta 

de técnicos do CRI, que pode comprometer o funcionamento deste núcleo. 
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Ainda no âmbito do debate resultante do grupo focal de técnicos de intervenção social, foi 

possível apurar a previsão de alargamento da consulta descentralizada do CRI do Porto 

Ocidental para mais um dia por semana, estando essa possibilidade a ser avaliada pela 

Administração Regional de Saúde do Norte. 

 

No tocante ao grupo de narcóticos/alcoólicos anónimos, como já fizemos referência as 

metas previstas não foram cumpridas. Sabemos, no entanto, que o PA de 2019 contempla 

novamente esta iniciativa, estando mesmo definidos alguns procedimentos em concreto 

para a sua operacionalização. 

 
Tabela 6 

Área Estratégica: Dependências – resultados observados em 2018* 

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

Parceria CMST-ARS 
Norte/CRI do Porto 
Ocidental 

Núcleos Territoriais em 
funcionamento continuado 
durante 2018; 100% das 
respostas instaladas em 2017 
mantêm o seu funcionamento. 

CMST/ARS 
Norte/CRI Porto 
Ocidental 

Realizada 

Núcleos Territoriais em 
funcionamento 
 
Tem sido mantida a parceria e 100% 
das respostas instaladas 

Grupo de 
narcóticos/alcoólicos 
anónimos 

1 Grupo de NA/AA criado até final 
de 2018 (ou evidências 
justificativas da sua não criação) 

CRI Porto 
Ocidental 

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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7. ÁREA ESTRATÉGICA: SEM-ABRIGO 

 

 

A área dos sem-abrigo foi a primeira a atingir os 100% de execução plena, o que aconteceu 

em 2017 (CLAS, 2018a: 26). Nessa altura, manifestamos a importância em manter esta 

percentagem, na medida em que a mesma funcionaria como um fator de motivação para os 

parceiros do CLAS. Os dados de 2018 mostram uma taxa de 50% de concretização plena, 

ainda que estejamos a falar apenas de duas ações.  

 

Gráfico 7 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘sem-abrigo’, em 2018 

 

 

O reforço alimentar, através do projeto “Zero Desperdício” e do banco alimentar, garantiu 

que todos(as) os(as) sem-abrigo sinalizados(as) às instituições responsáveis pela ação 

obtivessem a resposta desejada. Indispensável à sobrevivência e ao garante de patamares 

mínimos de bem-estar de muitas pessoas, esta resposta deverá manter-se em 2019. 

 

Quanto ao diagnóstico dos sem-abrigo, consideramos a ação parcialmente realizada, na 

medida em que foram encetados vários esforços no sentido de o mesmo estar concluído 

atempadamente. No entanto, várias insistências não foram suficientes para que a maior 
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parte das instituições inquiridas enviasse os dados solicitados. O efeito fez-se sentir na 

necessidade de se adiar a data limite para a sua conclusão, sob pena de o concelho ficar com 

um diagnóstico desfasado da realidade e com fracos contributos para a Estratégia Nacional 

para a Inclusão de Pessoas em Situação de Sem-abrigo 2017-2023. Pensamos, por isso, que 

a sua conclusão não deverá ultrapassar o primeiro trimestre de 2019. 

 

Tabela 7 

Área Estratégica: Sem-abrigo – resultados observados em 2018* 

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

Reforço alimentar 

100% dos(as) sem-abrigo 
sinalizados(as) pelas entidades de 
intervenção social apoiados pelo 
projeto “zero desperdício” e pelo 
banco alimentar, até final de 2018 

CMST; CVP; 
AMCHR 

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

Diagnóstico dos 
sem-abrigo 

1 Diagnóstico elaborado e 
apresentado ao grupo temático da 
‘saúde mental, dependências e sem-
abrigo’ 

CMST 
Parcialmente 
realizada 

Foi iniciado o levantamento da 
informação existente. No entanto, a 
ausência de resposta por parte da 
maioria das instituições inquiridas 
forçou o adiamento do prazo limite 
inicialmente previsto. 

 

* Todas as siglas e acrónimos utilizados nesta tabela constam na listagem respetiva, apresentada nas páginas 3 e 4 deste relatório. 
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8. ÁREA ESTRATÉGICA: REDES DE COOPERAÇÃO 

 

 

Resta falar das redes de cooperação. Em 2017, com um total de quatro ações planeadas, o 

grau de execução foi de 75% (havia sido de 40% em 2016) (CLAS, 2018a: 28). No plano que 

agora se avalia, todas as ações previstas foram executadas. Atingir o pleno não deve 

significar, no entanto, uma desaceleração de investimento nesta área; pelo contrário, deve 

ser feito um esforço adicional no sentido de manter os níveis máximos de cumprimento das 

ações programadas. 

 

Gráfico 8 

Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘redes de cooperação’, em 2018 

 

 

Entre as ações realizadas, o primeiro comentário vai para os grupos temáticos. O exemplo 

do GT da violência doméstica ao longo do ano mostra-nos que este deve ser o caminho a 

seguir, numa lógica de subsidiariedade. Ao reunir apenas as entidades com intervenção 

direta neste campo, o trabalho torna-se mais profícuo e, concomitantemente, mais 

motivador para os parceiros que o constituem. Este GT revela-se, em nossa opinião, um 

exemplo paradigmático do que é esperado destes fóruns, com a definição de necessidades, 

discussão de prioridades, preparação, monitorização e avaliação do plano de ação e até com 
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a organização de iniciativas não previstas no plano inicial, mas que engrossam os 

contributos a dar para o cumprimento dos objetivos propostos em sede de PDS. Neste caso 

referimo-nos à organização de um conjunto de atividades concertadas em rede e articuladas 

com alguns parceiros do concelho no âmbito das comemorações do Dia Internacional Pela 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com oportunamente referimos no ponto 

dedicado a este tema. 

 

Paralelamente, foi criado um GT ‘saúde mental, dependências e sem-abrigo’ (GT-SMDSA), 

que deverá potenciar o seu funcionamento, limitado apenas à reunião da sua constituição. 

 

O terceiro GT remete-nos para as áreas dos idosos e da deficiência (GT-ID). Por concertação 

entre os parceiros do CLAS, foi entendimento unânime que este grupo deveria integrar a 

CMPIAD, de forma a evitar a sobreposição de trabalho e um excessivo número de reuniões 

paralelas. No final de 2018 estava ainda por definir a sua constituição, uma vez que o 

elevado número de instituições representadas pode tornar o grupo menos funcional. O 

sistema de representatividade pode ser uma das soluções a ter em conta e de que daremos 

nota no próximo momento avaliativo. 

 

Sugestão 

 

Não foi criado o GT das crianças e jovens. Sendo uma área em parte abrangida pela 

CPCJ, sugerimos que a sua criação seja debatida em sede de Núcleo Executivo da RS.  

 

Quanto à base de dados de diagnóstico, que é composta pelos indicadores 

disponibilizados nos vários cadernos temáticos do diagnóstico social, a sua atualização tem 

sido uma constante ao longo dos meses, sempre que a emergência de novas informações 

estatísticas o justifica.  

 

Por fim, a atualização de cadernos temáticos foi uma vez mais operacionalizada através 

de novas versões dos cadernos “vulnerabilidades e recursos sociais” e “atividade 

económica, emprego e formação”. 
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Tabela 8 

Área Estratégica: Redes de cooperação – resultados observados em 2018* 

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

Grupos temáticos 

2 Grupos (‘violência doméstica’ e 
‘saúde mental’) em funcionamento 
efetivo; 2 Grupos (‘idosos’ e 
deficiência’) com trabalho iniciado; 2 
Grupos (‘crianças e jovens’ e 
‘dependências e sem-abrigo’) criados. 
Todas as metas até final de 2018. 

CLAS – CMST Realizada 

GT-VD em funcionamento 
 
GT-SMDSA criado 
 
GT-ID integrado na CMPIAD 

Base de dados – 
indicadores de 
diagnóstico 

1 Base de dados alimentada durante o 
ano de 2018 

CLAS – CMST Realizada 

1 Base de dados alimentada com dados 
atualizados em 2018, nomeadamente 
na área do emprego, vulnerabilidades 
sociais, determinantes de saúde e 
demografia. 

Atualização dos 
cadernos 
temáticos já 
elaborados 

2 Cadernos temáticos atualizados até 
final de 2018 

CLAS – CMST Realizada 

2 Cadernos temáticos atualizados em 
dezembro de 2018 – Vulnerabilidades e 
recursos sociais; 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. 

 

Antes de passarmos ao encerramento do relatório de avaliação, e ainda a propósito desta 

área, parece-nos importante referir uma boa prática a estimular e intensificar no futuro e 

que passa pela divulgação das iniciativas do concelho em plataformas digitais distritais, 

regionais ou nacionais. A título ilustrativo, em 2018 foram divulgadas duas atividades na 

newsletter da Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto – caminhada “Ao som 

dos afetos”, da CPCJ, e as comemorações do Dia Internacional Pela Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres. Trata-se de um meio de transmissão de informação com enorme 

potencial, chegando a todas as Redes Sociais do Grande Porto e do Tâmega e Sousa, que por 

sua vez multiplicam essa divulgação por todos os parceiros que as integram.  

 

Sugestão 

 

A RS deve apostar numa maior divulgação supraconcelhia das suas atividades, 

recorrendo para isso aos meios digitais que tem à sua disposição, nomeadamente 

através da Plataforma Territorial Supraconcelhia e da Área Metropolitana do 

Porto.  
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PISTAS PARA O FUTURO 

 

 

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

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

 

O gráfico seguinte mostra o grau de execução global do plano de 2018, que é de 58%, no que 

às ações totalmente realizadas diz respeito (15 em 26 previstas), inferior ao resultado 

obtido em 2017, que foi de 66%. Não sendo propriamente um motivo de preocupação 

desmesurada, parece-nos que os parceiros do CLAS devem ficar em alerta, para que esta 

diminuição não resulte numa espiral de desmotivação e falta de empenho por parte dos 

diversos. 

 

Gráfico 9 

Grau de execução do PA 2018 

 

 

Os resultados obtidos e a análise efetuada aos mesmos impelem-nos a tecer as seguintes 

considerações, em jeito de pistas para o futuro: 

 

15; 58%

4; 15%

7; 27%

Ações totalmente realizadas Ações parcialmente realizadas Ações não realizadas
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o É importante que os parceiros da RS participem de forma sólida nas atividades 

promovidas, particularmente naqueles que resultam da concertação efetuada nos 

diferentes grupos de trabalho. Não faz sentido diagnosticar necessidade, promover 

ações que as visam minimizar ou eliminar e no momento da sua execução não se 

observar a disponibilidade dos técnicos para as frequentar. 

 

o O exemplo da integração profissional de pessoas com deficiência e a criação da bolsa 

de serviços da CAID deve constituir motivo de partilha com outras entidades de 

outros municípios. Trata-se de uma boa prática que não deve ficar circunscrita ao 

concelho, na medida em que a sensibilização e a potencial inclusão que daí decorre 

constituem fatores que podem ser decisivos na vida de muitas pessoas.  

 

o Os grupos temáticos têm-se revelado uma aposta acertada na promoção do 

desenvolvimento social concelhio. O exemplo do GT-VD, sendo o que tem um 

funcionamento mais assíduo e com resultados mais visíveis, deverá ser seguido 

pelas restantes áreas temáticas. 

 

o A criação da CMPIAD mostra que os responsáveis políticos e técnicos do concelho 

estão dispostos a apostar num dos estratos populacionais que maior crescimento 

tem tido nos últimos anos. As estatísticas oficiais estimam e levam-nos a acreditar 

que a população será cada vez mais envelhecida, num futuro nada distante. Esta 

comissão, a par de muitas outras medidas complementares e de promoção do bem-

estar e da saúde física e mental das pessoas com mais idade, deve ser levada ao seu 

expoente máximo, sobretudo no que concerne à resolução de problemas complexos. 

Mas para que isso aconteça, é essencial que todos dominem o seu funcionamento, 

pelo que deverão ser envidados todos os esforços para que esta condição seja 

satisfeita. 

 

Por último, voltamos a destacar a importância de serem tidas 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’. Julgamos tratar-se de uma boa prática que tenderá a conduzir a 

melhores resultados nos planos ulteriores. 
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