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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 
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CMPIAD  Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos 

Dependentes 
   

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 
   

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 
   

DICAD  Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências 

   
EAPN  European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-

Pobreza) 
   

ELI  Equipa Local de Intervenção 
   

EMAT  Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais 
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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 

   
IRS  Instituto de Reinserção Social 

   
ISCMST  Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 

   
ISS  Instituto da Segurança Social 

   
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 2019, 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 em março de 2020 e aprovada pelo CLAS em julho do mesmo ano. 

 

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 

 

 

Começando pela área estratégica das crianças e jovens, e relativamente às ações 

planeadas, o gráfico 1 mostra-nos uma percentagem de execução de atividades 

totalmente realizadas de 60%, inferior à de 2018, que se cifrou nos 62,5%. Desta 

feita, porém, o número de ações previstas diminuiu, naquela que tinha sido, até 

agora, a área com maior número de ações em todos os PA. Não obstante, 

continuamos distantes dos desejáveis 100%. 

 

Gráfico 1 

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

estratégica ‘crianças e jovens’, em 2019 

 

 

No que respeita às ações no âmbito do mês da prevenção de maus tratos na 

infância, a opção de 2019 recaiu na criação de um calendário dos afetos, editado em 

dois formatos: um, de tamanho gigante, colocado à entrada do edifício principal da 

câmara municipal; outro, de formato pequeno, distribuído às crianças do ensino pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Este calendário continha mensagens 

5

3

2

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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relacionadas com a promoção do bem-estar das crianças, numa lógica de prevenção 

de comportamentos de risco. 

  

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

sabendo que o sucesso na área das dependências só poderá ser avaliado a longo 

prazo. A adesão à consulta afigura-se um excelente pronúncio para as melhorias do 

estado de saúde dos/as seus/suas beneficiários/as. Durante as já habituais sessões 

de trabalho de técnicos/as de intervenção social, foi possível apurar que esta 

consulta foi alargada, em função da ampliação dos recursos humanos do Centro de 

Respostas Integradas do Porto Ocidental, que passou a disponibilizar um/a 

pedopsiquiatra para apoio aos/às jovens. 

 

Em termos futuros, as instalações onde decorrem as consultas deverão mudar, dado 

ser contraproducente juntar jovens e outros/as dependentes adultos/as no mesmo 

espaço de tratamento. Paralelamente, foi manifestado o interesse em alargar a 

consulta descentralizada para jovens com comportamentos de risco, sem que 

tenham, necessariamente, consumos associados. 

 

O projeto GruA – Grupos para a Autonomia é um projeto de promoção de 

competências a partir da arte e da educação não-formal, que emerge da necessidade 

de apoiar jovens em situação de vulnerabilidade social, no processo de transição 

para a vida adulta. Com a duração de 18 meses, o projeto pretende promover a 

autonomização, transição para a vida adulta de forma positiva de jovens, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 24 anos, usando a arte como ferramenta 

privilegiada de inclusão. Apesar de distantes do final previsto para dezembro de 

2020, a equipa técnica do projeto conseguiu já identificar alguns resultados no 

grupo de jovens, a saber: i) aumento da motivação para a adesão às atividades 

propostas;; ii) maior responsabilidade e proatividade na participação e assiduidade; 

iii) aumento da qualidade das relações dentro do grupo de jovens; iv) maior 

disponibilidade para a realização das atividades propostas, nomeadamente as de 

cariz artístico que envolvem alguma exposição física; v) grande impacto do 
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Bootcamp (atividade intensiva) no estreitamento dos laços entre jovens e com a 

equipa técnica; vi) desenvolvimento de competências pessoais e sociais promotoras 

de uma integração positiva no grupo de pares; vii) diminuição do tempo de 

exposição a ecrãs e isolamento social. 

 
Entre as duas ações não realizadas conta-se divulgação do NACJR, que foi já 

transposta para o PA de 2020. Nesse plano, para além do núcleo do ACeS, está 

também associada a divulgação do equivalente núcleo hospitalar.  

 

A outra não realizada prende-se com as ações de sensibilização “educar direito”, 

devido à ausência de financiamento para a sua execução. 
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Tabela 1 

Área Estratégica: Crianças e Jovens – resultados observados em 2019* 

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 Calendário dos Afetos em formato gigante 
criado e exposto à entrada da câmara municipal 
 
5 000 calendários dos afetos em formato 
pequeno distribuídos às crianças do ensino pré-
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 

Divulgação do 
NACJR/NHACJR  

1 Ação de informação realizada até 
final de março de 2019 

ACeS e CHMA 
Não 
realizada 

Não se aplica 

Ações de sensibilização 
“educar direito” 

6 Ações de sensibilização realizadas 
ao longo do ano de 2019 

CPCJ e CMST 
Não 
realizada 

Não se aplica 

Consulta de jovens 
Manter a consulta em 
funcionamento ao longo de todo o 
ano de 2019 

CRI Porto 
Ocidental 

Realizada 

Consulta jovem em funcionamento ao longo de 
todo o ano 
 
41 Processo ativos, entre os quais 23 são novos 
 
218 Consultas realizadas 
 
Escolaridade dos jovens – 1.º ciclo do ensino 
básico: 4; 2.º ciclo do ensino básico: 11; 3.º ciclo 
do ensino básico: 19; ensino secundário: 7 
 
Fontes de referência: Auto-
referenciado/Iniciativa própria: 8; CPCJ: 9; 
Comissão Dissuasão da Toxicodependência: 3; 
Família/Amigos: 7; Instituição de Saúde/outro 
profissional: 3; Instituição Escolar: 2; Instituição 
Judicial/IRS: 2; ISS: 1; Médico de 
Família/Cuidados Saúde Primários: 1; Outra 
unidade especializada (Adicção): 1; Outros: 3; 
Unidade Especializada (IDT): 1 

Projeto GruA – Grupos 
para a Autonomia 

Implementação do projeto durante 
o ano de 2019 

ASAS Realizada 

Parceria: FACES – Financiamento e Apoio para o 
Combate à Exclusão Social, desenvolvido pela 
Fundação Montepio  
 
Projeto iniciado em 05/11/2018 
 
Oficinas com os jovens iniciadas em 
17/04/2019 
 
Data Final do Projeto: 31/12/2020 
 
Nº de jovens inicial: 23 jovens (10 jovens em 
Meio Natural de Vida; 10 jovens em Acolhimento 
Residencial; 3 jovens em Apartamento de 
Autonomia) 
 
N.º de oficinas realizadas: 21  
 
N.º de oficinas artísticas realizadas: 12 
 
N.º de oficinas de promoção de competências 
realizadas: 9 
 
N.º de visitas realizadas: 2  

 

* 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, as duas três ações previstas foram concretizadas, 

alcançando-se, assim, os desejados 100% de execução. Se recuarmos ao plano de 

ação de 2017, verificamos que a percentagem de execução de cifrava abaixo dos 

20%, facto que faz do atual cenário um resultado excecional, revelador do 

amadurecimento do trabalho em rede do concelho, designadamente, mas não só, no 

domínio da deficiência. 

 

Gráfico 2 

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

estratégica ‘deficiência’, em 2019 

 

 

O estabelecimento de parceria entre a CAID e a CASL no âmbito do desporto 

adaptado tem tido resultados muito positivos, que podemos verificar na tabela que 

se segue. E se tivermos em conta que um dos parceiros da iniciativa tinha já tido uma 

experiência idêntica que se revelou menos positiva, com efeitos reversos face ao 

esperado, falar em resultados positivos adquire ainda maior significado, na medida 

2

2

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS
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em que traduz, de um determinado ponto de vista, uma aprendizagem relativamente 

ao passado. Segundo o que pudemos apurar, esta iniciativa tem tido uma excelente 

colaboração triangular entre a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Santo 

Tirso, a CAID e a CASL, que será mantida em 2020. 

 

De acordo com os/as técnicos/as das respetivas entidades, esta iniciativa tem 

gerado interesse, empenho e motivação dos seus beneficiários, ao mesmo tempo que 

traz claros benefícios nesta população, nomeadamente a estimulação da memória a 

curto e longo prazo, a coordenação motora global, e o equilíbrio estático e dinâmico. 

Acresce a tudo isto a disponibilidade do professor em repor as aulas semanais que 

não pode dar, revelando-se ainda muito prestável e muito sensível às questões 

relacionadas com esta população e muito competente no que toca a adaptar cada 

exercício a cada pessoa e a cada dificuldade. 

 

Um único constrangimento foi referido, que se prende com algumas situações 

pontuais que requerem alteração das atividades quotidianas da instituição, 

tornando-se necessário cancelar a atividade do Karaté. 

 

A sensibilização sobre a deficiência junto do comércio local constitui 

igualmente uma iniciativa de extremo sucesso, sendo um exemplo paradigmático 

daquilo que é o trabalho em rede. A iniciativa contou com uma excelente divulgação 

promovida pela câmara municipal, como ponto de partida, a par da elevada 

recetividade da Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso (ACIST), que 

também a difundiu junto dos/as seus/suas associados/as. O resultado foi uma 

adesão do comércio local superior às melhores expectativas inicialmente criadas. 

Foi igualmente demonstrada uma forte capacidade organizadora da CAID e da CASL 

em todo o processo de integração de pessoas com deficiência, para o que contribuiu 

a concentração das entidades no centro da cidade. 

 

Os resultados imediatos foram evidentes:  
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 Fortíssima motivação das pessoas com deficiência a integrar em estágio; 

 Nível de satisfação elevadíssimo manifestado pelas pessoas com deficiência 

integradas em estágio; 

 Elevada aceitação por parte da população em geral, expressa através do 

facebook, em conversas com os/as técnicos/as das duas IPSS e em contactos 

pessoais com os/as próprios/as estagiários/as; 

 Motivação da maioria das entidades aderentes para continuarem envolvidas 

no projeto, nomeadamente nos níveis superiores da hierarquia dos selos. 

 

Entre os principais constrangimentos observados, conta-se a dificuldade de 

articular os horários solicitados pelas entidades aderentes, com consequências 

diretas na organização da iniciativa, nomeadamente em relação ao transporte 

dos/as estagiários/as. 

 

Já em termos futuros, a desejada expansão do projeto para zonas periféricas da 

cidade e até para as restantes freguesias do concelho pode resultar numa dificuldade 

acrescida de transporte dos/as estagiários/as, sobretudo os/as mais dependentes, 

implicando ainda outro tipo de disponibilidade por parte das IPSS no que aos 

recursos humanos a afetar diz respeito. 
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Tabela 2 

Área Estratégica: Deficiência – resultados observados em 2019* 

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

Estabelecimento de 
parceria entre a 
CAID e a CASL no 
âmbito do desporto 
adaptado 

Parceria 
dinamizada 
ao longo de 
2019 

CAID e CASL Realizada 

- 1 sessão por semana de karaté adaptado, com exceção 
do período de férias 
 
- 27 pessoas com deficiência (15 pessoas (CASL) + 12 
(CAID)) beneficiaram da atividade 

Sensibilização sobre 
a deficiência junto do 
comércio local 

1 Ação de 
sensibilização 
até final de 
2019 

CAID, CASL e CMST Realizada 

Normas da atividade elaboradas e aprovadas 
 
Ação realizada entre 26/11 e 6/12 de 2019 (integrada 
nas comemorações do dia internacional das pessoas com 
deficiência – 3 de dezembro) 
 
Entidades responsáveis pela integração de pessoas com 
deficiência: CAID e CASL 
 
N.º de entidades aderentes: 17 
 
N.º de pessoas com deficiência integradas em estágio: 19 
  
N.º de selos atribuídos: 17 
 
Tipologia dos selos atribuídos: Bronze 

 

* 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 

 

 

O ano de 2018 representou um aumento considerável face a 2017, no que respeita 

à execução do plano na área da violência doméstica. Em 2019 o cenário teria sido de 

um crescimento ainda mais acentuado, caso tivesse sido aprovada a candidatura 

apresentada pela câmara municipal no âmbito dos fundos comunitários. Ora, tendo 

em conta que tal não se verificou e que a concretização de duas das ações propostas 

neste ano dependia de tal facto, a execução do plano cifou-se nos 33,3%. Mantemos 

o destaque dado no relatório anterior ao Grupo Temático (GT), cujo funcionamento 

continua a ser primordial para o desenvolvimento desta área estratégica. 

 

Gráfico 3 

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

estratégica ‘violência doméstica’, em 2019 

 

 

No que respeita à comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, a opção 

recaiu, por decisão do GT da Violência Doméstica (GT-VD), na realização de sessões 

de sensibilização nos jardins-de-infância da rede solidária. Estas sessões tiveram 

6

2

4

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS



16 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2019  Relatório de Avaliação ex-post 

como ponto de partida a ilustração de um conto infantil relacionado com o tema da 

igualdade de género e contou com a participação ativa, mormente no que concerne 

à dinamização das mesmas, da Divisão de Educação da câmara municipal, que havia 

já implementado esta iniciativa nos jardins-de-infância da rede pública. A satisfação 

dos/as técnicos/as das IPSS foi visível em todas as sessões, bem como nos contactos 

previamente estabelecidos e nos diálogos observados após a operacionalização da 

ação, como é disso exemplo o grupo focal de técnicos/as de intervenção social. De 

salientar ainda a cooperação entre serviços da câmara municipal (Divisão de Ação 

Social, através da RS e respetivo GT, e Divisão de Educação), bem como a satisfação 

manifestada pela dinamizadora relativamente ao facto de a ação temática ter sido 

desenvolvida em idade pré-escolar. Do lado dos constrangimentos, importa referir 

o facto de a atividade ser concertada e promovida pela RS sem que se tivesse 

observado o desejado acompanhamento no terreno. 

 

Esta ação prevista no plano foi enriquecida com uma sessão formativa realizada no 

Centro Comunitário de Geão, que incitou à reflexão sobre questões de género, 

igualdade e cidadania. Esta sessão foi dirigida a técnicos/as de intervenção social do 

concelho, tendo sido realizada no âmbito do Programa da Semana pelo Combate à 

Pobreza e Exclusão Social, promovida pela Rede Europeia Anti-Pobreza – Portugal, 

com a colaboração da Associação Plano i, que a dinamizou. No final da sessão a 

satisfação de todos/as os/as participantes foi globalmente elevada, sobressaindo a 

necessidade de mais tempo para debater o tema em questão. 

 

Relativamente à comemoração dos Dia Internacional Pela Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, o GT-VD sugeriu a realização de uma marcha pelas 

ruas da cidade, com o envolvimento dos parceiros da RS e da CPCJ de Santo Tirso, 

exibindo mensagens de sensibilização através de uma t-shirt comum a todos/as 

os/as participantes. A proposta do GT-VD foi coadjuvada com a realização de um 

minuto de silêncio nos edifícios da câmara municipal, com participação dos/as 

seus/suas funcionários/as. Embora a participação na marcha pudesse ter sido mais 

robusta, do ponto de vista do número de parceiros presentes, a mesma não deixou 
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de ter o sucesso desejado, ao passar pelos serviços do Tribunal de Santo Tirso e ao 

alcançar a feira semanal, onde se ouviram alguns comentários preocupantes e 

reveladores de que esta é ainda uma problemática escondida e envergonhada. A 

distribuição de mil panfletos pelos transeuntes mostra-nos que esta sensibilização 

chegou aproximadamente a um igual número de pessoas, constatação fundamental 

para o árduo trabalho que há ainda a desenvolver no âmbito das questões da 

igualdade de género e violência doméstica, em particular contra as mulheres. 

 

Como induzimos no início deste ponto, há uma percentagem significativa de ações que não 

foram concretizadas. No entanto, é forçoso associarmos tal constatação à decisão de não 

aprovação da candidatura submetida pela câmara municipal aos fundos comunitários para 

criação de um gabinete de apoio à vítima e elaboração do plano municipal para a igualdade 

e a não discriminação. Esta decisão, justificada por insuficiência de dotação financeira, 

motivará a autarquia a realizar as duas ações em 2020, sem apoio do referido financiamento 

e porventura com menores recursos disponíveis1; por outro lado, a sua comunicação tardia 

foi adiando, ao longo de todo o ano de 2019, a sua execução, na expectativa de que a 

candidatura pudesse ser aprovada. 

 

Já no que respeita às outras duas ações – levantamento de toda a informação existente pelos 

vários parceiros na área da violência doméstica dirigida à comunidade escolar e 

concertação da intervenção em situações de violência doméstica – a falta de oportunidade 

em termos de agenda, daquele que é, porventura, o grupo temático que mais ativo ao longo 

do ano – terá estado na base da sua não execução.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Antes do fecho deste relatório, tivemos conhecimento da abertura de um novo aviso para 
candidaturas destinadas à criação de estruturas de atendimento, acompanhamento e apoio 
especializado, novidade que traduz uma nova janela de oportunidade para um eventual 
financiamento. 
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Tabela 3 

Área Estratégica: Violência doméstica – resultados observados em 2019* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de 
execução 

Indicadores de resultado 

Levantamento de toda a 
informação existente pelos 
vários parceiros na área da 
violência doméstica dirigida à 
comunidade escolar  

1 Reunião 
realizada no 
primeiro trimestre 
de 2019 

GTVD 
Não 
realizada 

Não se aplica 

Criar uma resposta especializada 
de acompanhamento às vítimas 

1 GAV criado até 
final de 2019 

ISCMST ou CMST 
Não 
realizada 

Não se aplica 

Plano Municipal para a Igualdade 

Elaboração do 
plano iniciada até 
ao primeiro 
semestre de 2019 

CMST 
Não 
realizada 

Não se aplica 

Comemoração do Dia Municipal 
para a Igualdade 

1 Iniciativa 
realizada no 
âmbito das 
comemorações do 
Dia Municipal para 
a Igualdade 

GTVD Realizada 

Sessões de sensibilização nos jardins-de-infância 
da rede solidária, através de um conto infantil 
 
6 IPSS envolvidas 
 
202 crianças assistiram à sessão 
 
Distribuição de folheto informativo pelas IPSS, 
para cópia e distribuição pelas crianças (para 
entregarem aos/às pais/mães) 
 
1 Sessão formativa realizada no Centro 
Comunitário de Geão, dirigida a técnicos/as de 
intervenção social, sobre género, igualdade e 
cidadania  
 
25 Técnicos/as presentes na sessão, em 
representação do NLI, da CPCJ, do GT-VD, da 
EMAT e da equipa técnica da Casa Abrigo. 

Comemoração dos Dia 
Internacional Pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres 

1 Iniciativa 
realizada no 
âmbito das 
comemorações do 
Dia Internacional 
Pela Eliminação da 
Violência Contra as 
Mulheres 

GTVD Realizada 

Realização de 1 minuto de silêncio em 
homenagem às mulheres vítimas de violência, nos 
vários edifícios da câmara municipal 
 
No edifício principal, participaram cerca de 120 
pessoas (cerca de 100 funcionários/as da câmara 
municipal e 20 parceiros/as da RS e CPCJ) 
 
Realização de uma marcha com parceiros/as da 
RS e da CPCJ pelas ruas da cidade, entre a praça 
do município e o mercado municipal, com 
passagem pelo Tribunal de Santo Tirso 
 
1 000 Panfletos criados e distribuídos pela 
população em geral, durante a marcha 
 
500 T-shirts distribuídas por todos/as os/as 
funcionários/as da câmara municipal, e pelos/as 
parceiros/as da RS e da CPCJ que participaram na 
marcha 
 
1 Filme exibido na biblioteca municipal (cerca de 
100 alunos/as, 4 turmas, 4 professores/as, 3 
escolas, 8 técnicos/as) 

Concertação da intervenção em 
situações de violência doméstica 

1 Reunião 
realizada até final 
de janeiro de 2019 

GTVD 
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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4. ÁREA ESTRATÉGIA: IDOSOS 

 

 

A área dos idosos apresenta uma subida considerável na taxa de execução, passando 

de 25% para 66,7%. Face ao alerta deixado no relatório de avaliação do ano anterior, 

parece-nos ajustado afirmar que a área dos idosos tem vindo a trabalhar no sentido 

de encontrar os trilhos que desencadeiam o respetivo sucesso, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento social. Esta constatação ganha maior relevo se 

tivermos em conta que as duas ações não realizadas têm na sua base fatores 

externos que nem sempre se conseguem controlar, como veremos adiante. 

 

Gráfico 4 

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

estratégica ‘idosos’, em 2019 

 

 

Vejamos, em primeiro lugar, a aplicação do conceito de isolamento social à 

intervenção da CMPIAD. A inscrição desta ação no plano de 2019 está relacionada 

com a observância de diferentes interpretações de situações de isolamento social, 

sendo por vezes considerado isolamento o caso de pessoas idosas que se encontram 

6

4

2

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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sozinhas em casa, mas que têm uma rede social à sua volta capaz de responder às 

suas necessidades, como são disso exemplo a família, os vizinhos ou amigos. Nestes 

casos, a sinalização poderá desencadear todo um processo de intervenção social em 

rede que, em potência, poderá ser desnecessário. Acresce o risco de situações 

idênticas engrossarem as estatísticas oficiais, tornando-as pouco fidedignas, pelo 

menos do ponto de vista da intervenção social, em particular da intervenção levada 

a cabo pela Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes 

(CMPIAD) e pelo seu Núcleo Operacional. A definição de um conceito comum, 

aprovado e inscrito no diagnóstico social, tem o objetivo de uniformizar perceções 

e procedimentos, pelo menos em relação à intervenção social concelhia. Sugerimos, 

doravante, a maior atenção possível, a fim de se perceber se a sua aplicação 

cumprirá os objetivos propostos. 

 

A Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes manteve 

o seu funcionamento, de acordo com o previsto no respetivo regulamento municipal. 

Assim, foram realizadas quatro sessões plenárias e cinco reuniões do Núcleo 

Operacional. De referir o início da descentralização das reuniões plenárias na última 

reunião do ano e que se estenderá ao longo de 2020, facto que permite, em 

simultâneo à realização das reuniões, visitas institucionais e, em concomitância, um 

maior e melhor conhecimento da realidade de cada instituição. Foram igualmente 

realizadas três reuniões do Grupo Temático ‘Idosos e Deficiência’, que tem o 

principal objetivo de trabalhar as questões relacionadas com o desenvolvimento 

social de ambas as áreas temáticas, nomeadamente no que respeita ao diagnóstico 

social e o plano de ação. Durante 2019 foram sinalizadas seis situações de idosos/as 

ou adultos/as dependentes em risco, que obtiveram o acompanhamento necessário 

por parte da Comissão. 

 

O levantamento do voluntariado e do apoio informal dirigido a idosos foi 

realizado em articulação como o programa VOAHR – Voluntariado Organizado para 

uma Ação Humanitária de Referência, desenvolvido pela escola de voluntariado 

Pista Mágica, em sintonia com catorze municípios da Área Metropolitana do Porto. 
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Aproveitando a coincidência de datas, a RS e o Serviço de Juventude e Voluntariado 

da câmara municipal auscultaram várias entidades do concelho, tendo sido possível 

decifrar quais as que prestam algum tipo de apoio e de entre essas quais as que o 

direcionam para pessoas idosas, o que se veio a constatar em dez das trinta e quatro 

respostas obtidas. 

 

O 2.º seminário sobre gerontologia, adiado em 2018, foi concretizado dentro do 

previsto. A alteração da estrutura dos trabalhos face ao primeiro seminário resultou 

em elevados índices de satisfação e deixou os/as participantes com vontade de 

continuar o debate e partilha de alguns temas abordados, que por limitações de 

tempo tiveram de ser balizados dentro dos horários previstos. Em complemento à 

informação disponibilizada na tabela que se segue, vale a pena destacar a 

diversidade de profissões representadas e o alcance do evento, que trouxe a Santo 

Tirso pessoas de diferentes concelhos. Esta parece-nos ser uma iniciativa de elevado 

sucesso – bem patente no relatório de avaliação da satisfação dos/as participantes 

que dela resultou –, que deverá, em nossa opinião, ter continuidade nos próximos 

anos, tal é a importância de um tema que, inevitavelmente, nos transporta para o 

aumento da longevidade humana e, consequentemente, do número de pessoas 

idosas, por contraponto ao baixo número de nascimentos observados. 

 

Quanto à formação nas IPSS sobre demências, bem como em relação ao grupo de 

estimulação neurocognitiva para idosos com demência, a sua dependência de 

entidades externas não permitiu a sua execução em 2019. Não obstante, foi possível 

apurar que ambas deverão ser concretizadas em 2020, pelo que contamos proceder 

à sua avaliação no próximo relatório. 
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Tabela 4 

Área Estratégica: Idosos – resultados observados em 2019* 

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

Aplicação do conceito 
de isolamento social à 
intervenção da CMPIAD 

Conceito de isolamento social 
definido em concertação até 
final de março de 2019 

CMPIAD-NO (com 
trabalho 
exploratório da 
CMST) 

Realizada 

Conceito definido e apresentado ao GT-ID, 
à CMPIAD, ao Núcleo Executivo e ao CLAS 
 
Conceito aprovado em reunião plenária do 
CLAS de 11 de dezembro 
 
Conceito integrado no caderno temático 
do Diagnóstico Social “Vulnerabilidades e 
recursos sociais” 

Comissão Municipal de 
Proteção de Idosos e 
Adultos Dependentes 

Reuniões plenárias, reuniões 
do NO, acompanhamento de 
processos e grupo temático 
em funcionamento, ao longo 
de 2019 

CMST 
(dinamização) 

Realizada 

4 Reuniões plenárias 
 
5 Reuniões do Núcleo Operacional 
 
3 Reuniões do GT-ID 
 
6 Sinalizações de idosos/as ou adultos/as 
dependentes, todas elas com o respetivo 
acompanhamento 

Formação nas IPSS 
sobre demências 

1 Ação de formação realizada 
até final de 2019, abrangendo 
pelo menos 60% das IPSS 
com valências de idosos 

CMST Não realizada Não se aplica 

Levantamento do 
voluntariado e do apoio 
informal dirigido a 
idosos 

1 Levantamento efetuado até 
final de janeiro de 2019 

CMST Realizada 

1 Levantamento efetuado e concluído em 
fevereiro de 2019 
 
34 Respostas obtidas em articulação com 
o Serviço de Juventude da câmara 
municipal, 25 das quais em resposta à 
solicitação da RS 
 
10 Instituições referiram ter voluntariado 
ou apoio informal dirigido a idosos/as 

2.º Seminário sobre 
gerontologia 

1 Seminário realizado até 
final de 2019 

CMST e CMPIAD-
NO/Rede Social 

Realizada 

1 Seminário realizado em junho 
 
Mais de 20 profissões representadas entre 
os/as participantes, acrescidas de jovens 
estudantes 
 
198 Inscrições obtidas 
 
168 Presenças efetivas (84,8% das 
inscrições) 
 
Satisfação média global de 4,6, numa 
escala crescente de satisfação 
compreendida entre 1 e 5 
 
Satisfação mínima setorial de 4,2 e 
máxima de 4,8 

Grupo de estimulação 
neurocognitiva para 
idosos com demência  

1 Grupo criado até final de 
2019 

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. 
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5. ÁREA ESTRATÉGICA: SAÚDE MENTAL 

 

 

O cenário de 2019 na área da saúde mental é semelhante ao observado em 2018, 

com uma ação realizada e outra por realizar. Tratando-se das mesmas ações do ano 

anterior, reforçamos a nota da importância que uma delas assume – a que foi 

realizada –, uma vez que se trata da monitorização do trabalho de campo efetuado 

pelos/as técnicos/as da «primeira linha». 

 

Gráfico 5 

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

estratégica ‘saúde mental’, em 2019 

 

 

Com efeito, a avaliação da implementação das orientações de intervenção da 

saúde mental realizou-se pelo terceiro ano consecutivo, com recurso a um 

inquérito por questionário enviado por correio eletrónico às instituições com 

potencial intervenção nesta área e a uma reunião do Núcleo Local de Inserção (NLI) 

do Rendimento Social de Inserção (RSI). Os resultados reforçam continuidade das 

orientações produzidas em 2016, com algumas sugestões de melhoria, 

2

1

1
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AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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nomeadamente no que concerne à articulação entre a intervenção social e a 

intervenção dos/as parceiros/as da saúde. A consulta ao relatório de avaliação 

respetivo permite ter acesso a informação mais pormenorizada. Todavia, parece-

nos importante aqui salientar o papel que o Grupo Temático ‘Saúde Mental, 

Dependências e Sem-abrigo’ (GT-SMDSA) tem vindo a desempenhar de forma 

crescente no acompanhamento das referidas orientações e na procura de soluções 

que permitam minimizar os pontos menos positivos enunciados pelos/as 

técnicos/as que participam na avaliação supramencionada. 

 

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

IPSS, verificaram-se alguns desenvolvimentos com vista à sua concretização de 

forma concertada, mas sem que fossem produzidos os resultados desejados. O início 

dessa concertação motivou a transferência da ação para 2020, tendo já sido 

indicados os temas de maior necessidade formativa por parte dos/as técnicos/as 

que da formação irão beneficiar. 

 

Tabela 5 

Área Estratégica: Saúde mental – resultados observados em 2019* 

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 5 instituições 
 
Participaram na avaliação por reunião de NLI 9 
instituições 
 
Avaliação favorável, mas com indicação da continuidade 
de algumas dificuldades, nomeadamente no que respeita 
à articulação entre a intervenção social e os parceiros da 
saúde, em casos práticos de resolução complexa 
 
Sugestão de potenciar a disponibilidade percecionada de 
alguns/algumas psiquiatras e manifestar as 
preocupações da intervenção social aos/as parceiros/as 
da saúde, nomeadamente na forma escrita 
 
Elaborado relatório de avaliação e distribuído por 
todos/as os/as parceiros/as 

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

1 Ação de formação 
realizada até final 
de 2019 

CHMA 
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 

 

No relatório anterior foi sugerido que o GT-SMDSA considerasse a hipótese de elaboração 

de um plano para as demências, enquanto opção de concertação estratégica que evitasse 

a duplicação de respostas. De acordo com os assuntos discutidos nas ordens de trabalhos 

das reuniões efetuadas, constatamos que tal não chegou a acontecer, pelo que mantemos 

a recomendação para 2020. 
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6. ÁREA ESTRATÉGICA: DEPENDÊNCIAS 

 

 

Depois de uma descida da percentagem de execução em 20182, a área das 

dependências volta a ter uma execução idêntica à de 2017, de 66,7%, 

correspondentes a duas em três ações. Veremos em baixo o motivo da não realização 

de uma das ações previstas, mas importa destacar o trabalho cada vez mais 

concertado entre a RS e igualmente crescente dedicação por parte do Centro de 

Respostas Integradas (CRI) do Porto Ocidental, que manifestamente aposta de modo 

decisivo na promoção das suas respostas instaladas no concelho de Santo Tirso, em 

benefício das pessoas com comportamentos aditivos e dependências. 

 

Gráfico 6 

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

estratégica ‘dependências’, em 2019 

 

                                                           
2 Recordamos que em 2017, entre as três ações previstas, apenas uma não foi executada, respeitante 
à criação de uma plataforma para responsabilidade social, cuja dinamização caberia ao CLAS, com 
apoio direto da CMST. A justificação da sua não execução pode ser consultada no relatório de 
avaliação do respetivo plano de ação. Em 2018, por seu turno, apenas foram contempladas em plano 
duas ações, tendo sido realizada apenas uma, a que corresponde uma descida em termos relativos de 
66,7%, em 2017, para 50%, em 2018. 

3

2
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Relativamente à parceria CMST-ARS Norte/DICAD/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 Núcleo Territorial. À referida normalidade acresce a intenção 

manifestada pelo CRI em alargar a consulta descentralizada para mais um dia por 

semana. Trata-se do reflexo de uma grande parte dos/as doentes com dependências 

do álcool ter mais de 45 anos de idade e um conjunto de morbilidade associadas, que 

implicam uma maior proximidade e regularidade nos tratamentos. 

 

Ainda no que concerne às respostas do concelho na área das dependências, destaque 

para a recente validação das entidades competentes para a continuidade da Casa do 

Meio Caminho por mais dois anos. Recorde-se que este é um equipamento social 

inovador no domínio da recuperação e reinserção de pessoas com comportamentos 

aditivos e dependências, cuja técnica integra o GT-SMDSA, contribuindo, 

desenvolvendo, também por essa via, um trabalho em rede com outros parceiros, ao 

mesmo tempo que mantém um contacto direto com o CRI. Esta resposta tem sentido 

dificuldades de transporte dos/as seus/suas utentes sempre que tal se afigura 

necessário, pelo que ao longo dos próximos dois anos será importante encontrar 

possíveis soluções que minimizem este problema. 

 

Quanto à formação AUDIT, a ação foi realizada pelo CRI do Porto Ocidentel no mês 

de julho, chegando a doze técnicos, em representação de 7 instituições.  

 

No tocante ao grupo de narcóticos/alcoólicos anónimos, a sua não realização está 

associada a divergências de ordem metodológica entre os seus promotores, que 

motivou o seu adiamento para 2020. No entanto, antes do fecho do presente 

relatório e no âmbito da recolha de informação que efetuamos, conseguimos apurar 

que foi recentemente criado um grupo semelhante no concelho da Trofa, onde o CRI 

do Porto Ocidental também intervém, levando a que esta ação não deva ser 

concretizada em Santo Tirso, pelo menos a curto prazo. 
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Tabela 6 

Área Estratégica: Dependências – resultados observados em 2019* 

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

Parceria CMST-ARS 
Norte/DICAD/CRI do 
Porto Ocidental 

Núcleos Territoriais em 
funcionamento continuado 
durante 2019; 100% das 
respostas instaladas em 2018 
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 2019 (ou evidências 
justificativas da sua não criação) 

CRI Porto 
Ocidental 

Não realizada Não se aplica 

Formação AUDIT 
1 Ação de formação realizada até 
final de junho de 2019 

CRI Porto 
Ocidental 

Realizada  

1 Sessão realizada em 03/07/2019 
 
12 Técnicos/as presentes 
 
7 Entidades representadas 

 

* 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 

 

 

Com as mesmas ações do ano anterior, a área dos sem-abrigo manteve-se inalterada, 

também no que toca à percentagem de execução, que se cifrou nos 50% de 

concretização plena.  

 

Gráfico 7 

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

estratégica ‘sem-abrigo’, em 2019 

 

 

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 2020. 

 

O diagnóstico dos sem-abrigo, encontra-se em fase de conclusão. Não tendo sido 

possível terminá-lo em 2019, é estimado que tal aconteça nos primeiros meses de 

2

1

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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2020, devendo seguir-se a respetiva apresentação de resultados aos parceiros da 

RS. 

 

Tabela 7 

Área Estratégica: Sem-abrigo – resultados observados em 2019* 

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 2019 

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’, até final de março de 2018. Decisão da 
criação de um NPISA até final de junho de 2019 

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. 
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8. ÁREA ESTRATÉGICA: REDES DE COOPERAÇÃO 

 

 

A última área em análise no presente relatório – redes de cooperação – revela um 

grau de execução das ações previstas de 100%. Mas, em rigor, somos obrigados a 

referir que uma das ações inicialmente planeadas não foi concretizada, embora 

tivessem levados a cabo esforços nesse sentido. Reportamo-nos à atualização da 

base de dados nacional dos CLAS, para a qual foram consultadas todas as IPSS. 

Porém, no momento destinado à desejada atualização e perante dificuldades de 

acesso, fomos informados pelo Centro Distrital de Segurança Social do Porto que 

esta base de dados será descontinuada, não sendo mais possível o seu acesso por 

parte dos vários CLAS do país. Ora, é precisamente nesta perspetiva que deixamos 

de a considerar na avaliação da execução do nosso plano de ação. 

 

Gráfico 8 

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

estratégica ‘redes de cooperação’, em 2019 
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Entre as ações realizadas, o primeiro comentário vai para os grupos temáticos. 

Todos mantiveram o seu funcionamento, promovendo iniciativas e acompanhando 

os problemas com que se foram deparando, nomeadamente em relação aos 

diferentes públicos-alvo. Do mesmo modo, os GT anteciparam-se ao grupo focal de 

técnicos/as de intervenção social na monitorização do PA de 2019 e na 

apresentação de propostas para o PA de 2020. 

 

Quanto à monitorização geral do plano de ação, foi criada uma matriz em Excel, 

que foi sendo atualizada ao longo dos meses e remetida a todos/as os/as 

parceiros/as, ao mesmo tempo que aqueles/as que detinham responsabilidades 

diretas na execução do plano de ação iam dando contributos ara o seu 

preenchimento. Recordamos que esta foi uma estratégia definida pelo grupo focal 

de técnicos/as de intervenção social para tentar garantir uma maior execução do 

plano de ação, responsabilizando os/as seus/suas intervenientes, e aumentando o 

nível de conhecimento de todos/as os/as parceiros/as face ao ponto de situação do 

mesmo durante o ano. 

 

A base de dados – indicadores de diagnóstico mantém-se atualizada com os 

dados disponíveis em algumas áreas temáticas. 

 

Por fim, a atualização de cadernos temáticos foi operacionalizada através de 

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

económica, emprego e formação”, acrescida da atualização do caderno temático 

“condições de habitabilidade”, relevante para a elaboração da Estratégia Local de 

Habitação. 
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Tabela 8 

Área Estratégica: Redes de cooperação – resultados observados em 2019* 

Ação Meta(s) Responsabilidade Grau de 
execução 

Indicadores de resultado 

Grupos 
temáticos 

3 Grupos temáticos em 
funcionamento efetivo e pelo menos 
2 reuniões de cada um deles 
realizadas ao longo de 2019. 
Apresentação ao CLAS dos principais 
resultados do trabalho realizado, na 
sessão plenária de dezembro de 
2019. 

CLAS – 
dinamização CMST 

Realizada 

3 Reuniões realizadas do GT-VD 
 
2 Reuniões realizadas do GT-SMDSA 
 
3 Reuniões realizadas do GT-ID 
 
Previsão de apresentação dos resultados dos GT na 
primeira sessão plenária do CLAS de 2020 

Monitorização 
geral do plano 
de ação 

1 Cronograma geral das ações 
elaborado e enviado a todos os 
parceiros até final de janeiro de 2019 

CLAS – CMST com 
apoio dos 
parceiros 

Realizada 
1 Cronograma geral das ações elaborado e divulgado 
mensalmente pelos/as parceiros/as do CLAS, com 
vista à monitorização das ações 

Base de dados 
– indicadores 
de diagnóstico 

1 Base de dados alimentada durante 
o ano de 2019 

CLAS – CMST Realizada 
1 Base de dados alimentada com dados atualizados 
em 2019 (áreas do emprego, das vulnerabilidades 
sociais, dos determinantes de saúde e da demografia) 

Atualização 
dos cadernos 
temáticos já 
elaborados 

2 Cadernos temáticos atualizados até 
final de novembro 2019 

CLAS – CMST Realizada 

1 Caderno temático atualizado em março de 2019 – 
Condições de Habitabilidade 
 
2 Cadernos temáticos atualizados em dezembro de 
2019 – 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. 

 

 

A Rede Social em prática 

 

No relatório anterior sugerimos que o NE debatesse a necessidade de criação de um GT 

relacionado com as crianças e jovens. O debate foi promovido entre parceiros/as, 

concluindo-se que, dado que existem já algumas estruturas de parceria direcionadas para 

esta área estratégica do PDS, o ideal será reunir com todas as partes interessadas para se 

concertar esforços e alargar o olhar da RS para toda a infância e juventude, e não apenas 

para as crianças e jovens em risco, como, grosso modo, tem vindo a acontecer. 

 

A Rede Social em prática 

 

Desde a criação da newsletter da Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto 

que se tem observado alguma subutilização deste meio de comunicação por parte da RS. 

Foi nesse sentido que em 2018 sugerimos que esta forma de comunicar com entidades 

externas ao concelho pudesse ser potenciada por parte dos parceiros do CLAS. Os 

resultados parecem ser animadores, já que o recurso à referida newsletter aumentou face 

aos anos anteriores. Trata-se de um prática que importa sempre recordar e interiorizar. 
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PISTAS PARA O FUTURO 

 

 

A presente avaliação reporta ao quinto PA anual do PDS 2015-2020 e dá 

continuidade ao ciclo avaliativo instalado na RS de Santo Tirso. O gráfico seguinte 

mostra o grau de execução global do plano de 2019, que é de 63%, no que às ações 

totalmente realizadas diz respeito (19 em 30 previstas), superior ao resultado 

obtido em 2018, que foi de 58%.  

 

Apesar da subida, e em antecipação à avaliação final que se aproxima a passos largos 

– dado que o PDS em vigor termina no ano em que este relatório é redigido –, os 

valores observados em 2019 devem promover uma reflexão por parte dos 

parceiros do CLAS, já que espelham uma realidade que perece ser difícil de 

contornar: desde 2015, a percentagem máxima de execução alcançada foi de 66%, 

em 2017, tendo chegado ao mínimo de 33% em 2016. Importa, nesta ótica, 

melhorar o planeamento efetuado em concertação, de forma a tornar o plano 

mais exequível. Os GT podem constituir uma excelente via para essa prática. É 

o que a mais recente realidade tem vindo a demonstrar; é o que o sugerimos que 

aconteça no futuro ciclo de planeamento. 

 

Gráfico 9 

Grau de execução do PA 2019 

 

19; 63%

11; 37%

Ações totalmente realizadas Ações não realizadas
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