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Siglas e Acrónimos 

 
 
 

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 
 

 

 
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 
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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 
 

 

 
IEFP 

 

Instituto do Emprego  Formação Profissional 
 

 

 
IPSS 

 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
 

 

 
ISCMST 

 

Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 
 

 

 
NLI 

 

Núcleo Local de Inserção 
 

 

 
PA 

 

Plano de Ação 
 

 

 
PDS 

 

Plano de Desenvolvimento Social 
 

 

 
PTSCGP 

 

Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto 
 

 

 
QREN 

 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 
 

 

 
RA 

 

Residência Autónoma 
 

 

 
RLIS 

 

Rede Local de Intervenção Social 
 

 

 
RS 

 

Rede Social 
 

 

 
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 2017, 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 2018. 

 

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

execução depende de diferentes circunstâncias, de maior ou menor controlo 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. 

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 

 

 

Considerando o facto de o PA da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santo Tirso 

integrar o PA da RS, é com normalidade que olhamos para a presença de várias atividades da 

responsabilidade daquela Comissão, como, de resto, temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos. 

Quanto à execução das ações planeadas, o gráfico 1 remete-nos para uma percentagem de 62,5%, 

claramente acima dos 37,5% atingidos e 2016, mas ainda aquém dos 71,4% de 2015. Tratando-se, 

inegavelmente, de uma melhoria face ao ano anterior, ela fica a dever-se, em parte, à transferência 

das ações dependentes de financiamento para o PDS. 

 

Gráfico 1: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘crianças e jovens’, em 2017 

 

 

 

Seguem-se alguns comentários em relação às ações desta área temática. 

 

No que respeita ao mês da prevenção de maus tratos na infância, em particular no que toca à 

caminhada, a superação do número previsto de participantes (o que tem vindo a acontecer 

sucessivamente ao longo dos anos) e a participação massiva dos membros da CPCJ e de vários 

dirigentes de entidades do concelho, leva-nos a sublinhar o compromisso e a consciencialização que 

todos manifestam com a prevenção dos maus-tratos na infância. De facto, o caráter continuado destas 

8

5

3

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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atividades parece ter o poder de despertar muitas pessoas para a sensibilização de uma área 

extremamente sensível, que de outra forma pode passar involuntariamente despercebida na azáfama 

da vida quotidiana. Ainda a este propósito e no âmbito das metas definidas, devemos dizer que não 

foi escrito qualquer artigo especificamente relacionado com a temática, pese embora toda a 

divulgação de que a atividade foi alvo, que resultou, por exemplo, em comentários efetuados no 

facebook extremamente favoráveis, bem como num número elevados de ‘gostos’ e de partilhas. 

 

Sugestão  

 

Embora não tivesse sido possível apurar o perfil do público-alvo diretamente implicado na 

sensibilização das iniciativas inscritas nas comemorações do mês da prevenção dos maus-

tratos na infância, reforçamos a importância de o conhecermos (instituições de pertença, 

formação e profissão), com vista à definição de estratégias direcionadas para estratos 

sociais menos representados em ações deste âmbito. 

 

Relativamente à definição de estratégias de redução dos consumos nos jovens, os dados 

enunciados na tabela 1 mostram que a parceria entre o Centro de Respostas Integradas (CRI) do 

Porto Ocidental e as entidades do concelho tem estado ativa e concretizado as estratégias 

consideradas adequadas ao objetivo proposto. O Plano de Respostas Integradas afigura-se, pois, 

fundamental no trabalho junto dos jovens, devendo, na nossa perspetiva, ser mantido em 2018. 

 

A ação ‘fórum “Construção de autonomia”: 2.º encontro autonomização de jovens; lançamento 

de e-books’ revela momentos de grande adesão e participação, num trabalho que deverá ter 

continuidade nos próximos anos. A par das mesas redondas e das comemorações do mês da 

prevenção dos maus-tratos na infância, estes espaços de partilha e discussão continuam a contribuir 

para uma crescente sensibilização da problemática dos(as) menores em perigo. 

 

Constrangimento 

 

A entidade responsável pela ação apontou constrangimentos relacionados com a sua execução, 

nomeadamente o local de realização do fórum, a realização de eventos análogos em simultâneo 

aos encontros nacionais e o atraso dos convidados no envio de artigos a publicar nos e-books. Neste 

último caso, a consequência maior é o adiamento da publicação; já nos casos anteriores, a 

participação poderia ter sido maior se o foco estivesse direcionado exclusivamente para os 

encontros, que acabaram também por dificultar a participação de entidades concelhias em 

resultado da distância em que foram realizados. 
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A consulta jovem revela um elevado sucesso, segundo os(as) responsáveis do CRI do Porto 

Ocidental. Sabemos que o sucesso na área das dependências só poderá ser avaliado a prazo e carece 

de indicadores técnicos mais incisivos na problemática propriamente dita. Não obstante, a adesão à 

consulta sem qualquer desistência afigura-se um excelente pronúncio para as melhorias do estado 

de saúde dos(as) seus(uas) beneficiários(as). 

 

Na senda da sensibilização que a CPCJ tem vindo a promover ao longo dos últimos anos, a iniciativa 

“à conversa com… pais de adolescentes” contou com um conjunto significativo de pais/mães, 

acrescido de alguns membros do corpo docente e do(a) mediador(a) educativo(a) da escola onde foi 

realizada. O périplo pelas escolas do concelho constitui um excelente veículo de informação 

relacionada com a promoção do bem-estar das crianças e jovens; somos favoráveis à sua 

continuidade, eventualmente envolvendo outros agendes educativos e porventura através de outros 

formatos. 

 

A ação respeitante às mesas redondas com a comunidade educativa, que se previa que 

acontecesse no Instituto Nun’Alvres, não foi realizada. No entanto, sem que deva ser encarada como 

uma ação de substituição, conseguimos aferir a realização de uma reunião com os(as) 

mediadores(as) educativos(as) das escolas do concelho, que não estava inscrita no PA. Esta iniciativa 

teve lugar em abril e contou com 14 participantes, sendo 2 deles membros da CPCJ e 12 agentes 

educativos das escolas, nomeadamente mediadores educativos e psicólogos. Se considerarmos a 

convocatória, podemos ainda acrescentar que o total de presenças atingiu os 58,8%, no que ao 

número de instituições diz respeito. 

 

A mesa redonda: ‘as comunidades ciganas e a escola’ também não foi realizada, por motivos que 

se prendem com dificuldades na organização da mesma, dada a complexidade de reunir todos os 

parceiros envolvidos na mesma data. Não tendo sido definida uma estratégia concelhia para a 

promoção do sucesso escolar da comunidade cigana, tal como estava previsto nas metas da ação, 

conseguimos apurar a realização de algumas reuniões parcelares, para discussão de casos concretos 

e definição das respetivas estratégias de intervenção. É, pois, seguro afirmarmos que os(as) 

técnicos(as) concelhios(as) estão atentos(as) a esta realidade e têm trabalhado no sentido de 

minorar os seus impactos negativos. 

 

Por fim, o seminário ‘O papel da escola no sistema de promoção e proteção dos direitos das 

crianças’ não foi concretizado. No entanto, é oportuno referir que em outubro de 2016 foi efetuado 

um seminário com o mesmo tema e que obteve uma elevada participação por parte de todos os 

agrupamentos de escola. Tratou-se de uma iniciativa não contemplada inicialmente no plano de ação 

desse ano mas que acabou por enriquecê-lo, motivando os parceiros da CPCJ a replicá-la em 2017. 
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Por conseguinte, parece-nos que, apesar de esta ação não se ter realizado em 2017, a sensibilização 

de parte da comunidade escolar havia já sido conseguida no ano anterior, integrada no caráter de 

continuidade e diversificação que estes momentos têm vindo a adquirir nesta estrutura de parceria. 

 

Tabela 1: Área Estratégica: Crianças e Jovens – resultados observados em 2017* 

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

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

1 000 Participantes efetivos na 
caminhada noturna; 1 artigo 
publicado num jornal local; 
Materiais de divulgação 
distribuídos por todas as 
freguesias do concelho 

CPCJ Realizada 

1 Caminhada realizada;  
 
1283 Inscrições;  
 
1300 Participações efetivas;  
 
100% dos parceiros da CPCJ estiveram presentes; 
divulgação através de rádio local, jornais locais, redes 
sociais (internet) e brochuras. 

Mesas redondas com a 
comunidade educativa 

1 Mesa redonda realizada no 
INA até final de 2017 

CPCJ Não realizada Não se aplica 

Mesa redonda: As 
comunidades ciganas e a 
escola 

1 Estratégia definida e 
concertada pelos parceiros 
envolvidos até ao final de 2017 

CPCJ Não realizada Não se aplica 

Definição de estratégias de 
redução dos consumos nos 
jovens 

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

CRI Porto Ocidental Realizada 

21 Reuniões realizadas (1 do Núcleo Territorial; 20 CPCJ-
EMAC-SICAD);  
 
10 Parceiros presentes nas reuniões (9 dos quais do 
núcleo Territorial);  
 
Média de 15 presenças por reunião;  
 
1 Estratégia definida (Plano de Respostas Integradas, com 
o seguinte conteúdo: i) Implementação de programas 
preventivos universais ("Eu e os outros" - Escola a Ponte); 
ii) Implementação de programas preventivos seletivos 
(consulta jovem); iii) Implementação de programas 
preventivos indicados (atendimento informativo - Escola 
Conde S. Bento)). 

Fórum “Construção de 
autonomia”: 2.º Encontro 
autonomização de jovens; 
lançamento de e-books 

1 Fórum “Construção de 
autonomia” realizado; 2.º 
Encontro autonomização de 
jovens realizado; E-books 
lançados; Metas concretizadas 
até final de 217 

ASAS Realizada 

1 fórum realizado em Lisboa, em 29/04/2017; 
 
15 pessoas estiveram presentes no fórum; 
 
Conclusões do fórum: programação do 2.º Encontro 
Nacional; Troca de experiencias sobre Modelos Sócio-
Educativos para jovens em Autonomia de Vida; 
 
2 Encontros nacionais (Lisboa: 2.º Encontro Nacional; 
Coimbra: 3.º Encontro Nacional); 
 
85 pessoas presentes no encontro de Lisboa e 70 no de 
Coimbra; 
 
Não foi lançado qualquer e-book. 

Consulta jovem 
Manter a consulta em 
funcionamento ao longo de 
todo o ano de 2017 

CRI Porto Ocidental Realizada 

422 consultas efetuadas; 
 
Casa consulta tem a duração aproximada de 1 hora; 
 
100% de adesão (não se observou nenhuma desistência). 

À conversa com… pais de 
adolescentes 

1 Sessão realizada na escola 
profissional de serviços 
CIDENAI até final de 2017 

CPCJ Realizada 

1 sessão realizada em 27/04/2017;  
 
27 presenças (21 pais/mães, 4 professores(as), 1 
mediador(a) educativo(a) e 1 membro da CPCJ). 

Seminário “O papel da 
escola no sistema de 
promoção e proteção dos 
direitos das crianças” 

1 Seminário realizado até final 
de 2017; Todos os 
agrupamentos participam no 
seminário 

CPCJ 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, a propósito da caminhada promovida pela CPCJ, sugerimos que fosse criado 

um mecanismo de alerta para eventuais alterações a uma atividade cujo sucesso depende de 

condições climatéricas favoráveis. Segundo o que conseguimos apurar junto dos responsáveis pela 

realização da atividade, a obrigatoriedade de disponibilização de um contacto móvel e de um 

endereço eletrónico no momento da inscrição na atividade, e dado que esta é feita através de uma 

plataforma digital, permite com um gesto relativamente simples e rápido contactar todos os 

participantes inscritos, a fim de dar conta da decisão de eventuais alterações. 

 

Ainda em relação à caminhada realizada no âmbito do mês da prevenção de maus-tratos na 

infância, tivemos oportunidade de manifestar a pertinência de conhecermos as instituições 

representadas, por um lado, e a formação e profissão dos participantes, por outro. Trata-se de 

conhecer melhor o público-alvo da atividade e, por essa via, encontrar formas de chegar a outros 

públicos que porventura não estejam tão representados. Essa informação, porém, não foi 

solicitada no momento da inscrição, por questões relacionadas com a operacionalidade da 

plataforma digital em que as mesmas foram submetidas. Apenas foi possível apurar a presença de 

todas as entidades que compõem a CPCJ e de algumas que integram a parceria do CLAS. 

 

No que concerne à organização das mesas redondas, recomendámos a sua realização em cada 

escola, em alternativa à reunião de várias escolas num único momento e em local neutro. Embora 

apenas tivesse havido lugar, durante o ano em avaliação, a apenas uma mesa redonda, a 

participação observada mostra as virtudes deste modo de operar, em detrimento do que 

aconteceu em 2016. 
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2. Área estratégica: deficiência 

 

 

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

ainda que num formato relativamente diferente do inicialmente previsto. A taxa de execução subiu, 

portanto, face a 2016, ano em que se ficou pelos 16,7%. A exclusão de ações dependentes de 

financiamento público terá contribuído para estes resultados, mas não nos parece despiciendo 

afirmar que foi retomado o caminho do sucesso em prol dos objetivos específicos definidos no PDS, 

no que à área da deficiência diz respeito. 

 

Gráfico 2: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘deficiência’, em 2017 

 

 

 

Quanto à análise mais fina das ações previstas e iniciando pela plataforma de entendimento para 

integração profissional de pessoas com deficiência, constatamos, pela leitura da tabela 2, que se 

definiram duas metas, embora apenas uma tenha sido alcançada; a última finalidade da ação não 

chegou a ser concretizada, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo.  

 

 

 

 

3

2

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADAS
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Constrangimento 

 

Na auscultação das entidades envolvidas e de outros parceiros que têm vindo a fazer parte do 

processo anual de avaliação ex-post do PA, designadamente os que participam no grupo focal de 

técnicos(as) de intervenção social, conseguimos apurar que esta continua a ser uma necessidade 

premente. Todavia, é igualmente reconhecida a dificuldade de envolver os agentes empresariais 

nesta problemática, a par das dificuldades de agenda já mencionadas no relatório anterior (CLAS, 

2018: 13). 

 

A presente avaliação surge num momento em que o PA para 2018 já foi aprovado pelo CLAS, 

sabendo-se, com efeito, que esta é uma ação que deixou de integrar o plano da área da deficiência. O 

principal motivo de tal decisão prende-se, segundo o que apuramos, com o permanente adiamento 

da proposta sem qualquer resultado prático. Porém, tal não obsta a que continue a ser desenvolvido 

um trabalho de sensibilização junto dos(as) empresários(as) e empregadores(as) do concelho, o qual, 

de resto, queremos vivamente recomendar. Aliás, as instituições com valências voltadas para a 

deficiência têm vindo a encetar esforços junto do tecido empresarial com vista à integração 

profissional de alguns jovens e/ou adultos com deficiência, o que pontualmente se tem verificado. 

 

O grupo de trabalho para sensibilização das escolas no âmbito da deficiência não desenvolveu 

a sua atividade enquanto tal. Ao longo do ano foram sendo levadas a cabo reuniões de trabalho com 

o objetivo de estreitar a articulação entre as instituições de apoio a pessoas com deficiência e o tecido 

educativo e assim fomentar uma verdadeira integração escolar. Por que nos parece mais importante 

o conteúdo do que a forma, consideramos esta ação realizada sem que tenhamos em nossa posse 

outros indicadores de resultados que nos permitam avaliar a sua eficácia. 

 

A divulgação do trabalho realizado pela ELI (Equipa Local de Intervenção) também não assumiu 

a forma inicialmente prevista, dado que esta constituía uma ação concertada pelos(as) técnicos(as) 

de intervenção social em sede de grupo focal para que fosse levada a cabo uma sessão de informação 

que lhes fosse direcionada, alargando-se o convite a professores(as) do ensino especial. O resultado 

final mostra uma alteração estratégica que conduziu a um seminário de caráter supraconcelhio, 

diríamos mesmo de nível regional, e que alcançou um elevado nível de participação, por sinal muito 

superior ao previsto no momento em que a ação foi desenhada. Não obstante, a taxa de presenças de 

técnicos(as) do grupo focal e de professores(as) de ensino especial ficou aquém das expectativas. 

Segundo os dados apurados pela ELI Santo Tirso/Trofa, a avaliação da satisfação efetuada no final da 

iniciativa por parte dos seus participantes revela um elevado nível de satisfação. Para além da 

apreciação global referida na tabela 2, estamos em condições de afirmar que 76% consideraram 
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muito bons ou excelentes os temas abordados e 64% muito bom ou excelente o local de realização 

do seminário. A reflexão clarificadora da ELIO foi considerada o principal ponto forte pelos 

respondentes ao questionário de avaliação, mas foram para futuros momentos de reflexão temas 

como a análise e discussão de casos práticos, a operacionalização do trabalho dos profissionais da 

ELI e a transmissão da perspetiva das famílias, entre outros. As principais oportunidades de melhoria 

referidas dizem respeito ao conteúdo e duração das exposições (que devem ser menos teóricas e 

mais curtas), à insuficiente duração do seminário, à falta de informação no local e aos atrasos nos 

trabalhos. Aspetos a ter em conta nas próximas organizações de iniciativas similares. 

 

Tabela 2: Área Estratégica: Deficiência – resultados observados em 2017* 

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

Plataforma de 
entendimento para 
integração profissional de 
pessoas com deficiência 

1 Sessão de esclarecimento sobre 
medidas de apoio à formação e 
contratação dos(as) cidadãos(ãs) 
com deficiência realizada até final 
e 2017; 1 Plataforma criada até 
setembro de 2017 

IEFP; CLAS – CMST 
Parcialmente 
realizada 

1 Sessão de esclarecimento realizada em 8/7/2017;  
 
14 Técnicos(as) presentes, em representação de 7 
instituições. 

Grupo de trabalho para 
sensibilização das escolas 
no âmbito da deficiência 

1 Grupo de trabalho mantém-se 
em funcionamento em 2017 

CAID Realizada 
Foram mantidos contactos e realizadas reuniões com as 
escolas  

Divulgação do trabalho 
realizado pela ELI 

1 sessão de informação realizada 
até final de janeiro de 2017; 
Todos os agrupamentos de 
escolas representados com pelo 
menos 1 professor(a) de ensino 
especial; 80% dos(as) 
técnicos(as) de intervenção social 
que participam no focus-group 
estão presentes na sessão 

ELI Realizada 

1 Seminário realizado em 8/3/2017;  
 
167 Inscrições. 18 Técnicos(as) de intervenção social que 
participam no focus-group (58,1% por referência ao 
focus-group imediatamente anterior ao seminário); 37 
Presenças de funcionários(as) do Ministério da Educação 
(educadores(as) de infância e professores(as)), 16 dos 
quais não identificaram a escola onde lecionam, 4 são do 
concelho de Santo Tirso e 17 de outros concelhos; entre 
estes(as), apenas 2 referiram ser professores(as) de 
ensino especial, 1 do concelho de Santo Tirso e 1 de outro 
concelho. 26 % dos profissionais com formação em 
medicina. 28% dos participantes provenientes de Santo 
Tirso, com representações de outros concelhos, como 
Trofa, Vila Nova de Famalicão, Braga e Porto. Nível de 
satisfação médio de bom, muito bom ou excelente em 
97% dos respondentes ao questionário de avaliação. 

 

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

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

A sugestão de transpor para o PDS as ações dependentes de financiamento público parece ter 

surtido efeito. Não houve qualquer ação não realizada (apenas uma parcialmente realizada) e o 

grau de execução subiu exponencialmente, em termos relativos. Reiteramos, por isso mesmo, a 

importância de se elaborar um PA, quer nesta, quer nas demais áreas estratégicas, assente em 

ações que dependem exclusivamente do trabalho dos parceiros e da criação de sinergias em si, 

remetendo a dependência de financiamento nacional ou comunitário para as orientações 

estratégicas do PDS. 
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3. Área estratégica: violência doméstica 

 

 

A área da violência doméstica contemplou duas ações, sem que alguma delas tivesse sido 

concretizada. Trata-se do segundo ano consecutivo em que nenhuma ação é totalmente realizada, 

pese embora o facto de em 2016 se terem cumprido algumas das metas propostas no plano. Ao 

contrário das duas áreas anteriores, os trilhos da intervenção na violência doméstica não parecem 

levar a orientação desejada, urgindo uma clara reflexão e redefinição das ações a concretizar. De 

outra forma, antevemos uma dificuldade extrema na concretização dos objetivos específicos 

delineados em sede de PDS. 

 

Gráfico 3: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘violência doméstica’, em 2017 

 

 

 

No que respeita à formação nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, dirigidas às 

crianças, estamos perante uma ação que pressupunha financiamento público (que não existiu) e que 

deveria decorrer do trabalho do grupo temático da violência doméstica, que apenas foi criado no final 

de novembro de 2017. A definição de uma responsabilidade múltipla também não terá contribuído 

para que pudessem ser apresentadas alternativas, à medida que se anteviam dificuldades de 

financiamento público. 

 

2

2

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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Já em relação ao plano estratégico de intervenção na violência doméstica, reportamo-nos a um 

conjunto de linhas orientadoras coadjuvadas por um conjunto de ações, que também deveriam ter 

sido apresentadas pelo grupo temático, o qual, como acabamos de referir, não dispôs do tempo 

necessário para o efeito. 

 

Sugestão 

 

Durante o processo de recolha de informação para avaliação do plano, conseguimos aferir 

a iniciação dos trabalhos do grupo temático da violência doméstica. Embora não tenha sido 

o suficiente para cumprir as metas propostas para 2017, não deixa de constituir um aspeto 

motivador para o futuro. Mas uma vez constituído e em funcionamento, é agora 

fundamental que as suas funções sejam estritamente cumpridas, não apenas para 

operacionalização do PA, mas também para que haja um maior e mais próximo 

acompanhamento das necessidades diagnosticadas. 

 

 

Tabela 3: Área Estratégica: Violência doméstica – resultados observados em 2017* 

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

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

1 Plano de formação elaborado pelo 
grupo temático; 1 Plano de formação 
aplicado ao longo de 2017; 100% 
dos agrupamentos de escolas 
abrangidos pela formação 

PSP; GNR; Parceiros 
do grupo temático 
da violência 
doméstica 

Não realizada Não se aplica 

Plano estratégico de 
intervenção na violência 
doméstica 

1 Plano estratégico elaborado e 
apresentado ao CLAS até final de 
2017 

CLAS – 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. 

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

Embora não tenha sido criado o documento estratégico que sugerimos na avaliação anterior, 

parece-nos importante destacar o facto de o grupo temático estar já a trabalhar afincadamente na 

preparação de ações que respondam às principais necessidades observadas e à orientação 

estratégica definida em sede de PDS 2015-2020. Alguns dos passos dados e a dar no âmbito do 

trabalho em rede podem ser mais morosos do que o desejável, como temos vindo a testemunhar. 

Mas as parcerias que vão sendo incitadas nas várias áreas estratégicas têm, cada vez mais, um 

papel preponderante na obtenção dos resultados em benefício das populações mais vulneráveis. 

O trabalho iniciado pelo grupo temático da violência doméstica é um claro exemplo disso mesmo 

e espera-se que possa desenvolver uma atividade que continue a desbravar novos caminhos na 

exponenciação da cultura de parceria que se pretende sedimentar em Santo Tirso. 
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4. Área estratégica: idosos 

 

 

O plano da área dos idosos prefigura-se curto, mas parece-nos encorajador no que concerne à 

diminuição das necessidades observadas. A sua taxa de execução subiu de 33,3% para 66,7%, valor 

que já tinha sido observado em 2015. Tal como vimos na área da deficiência, também aqui parece 

estar retomado o percurso que se deseja trilhar rumo ao sucesso dos objetivos traçados, salientando-

se que neste caso não estamos perante a transferência de ações dependentes de financiamento para 

o PDS. 

 

Gráfico 4: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘idosos’, em 2017 

 

 

 

A primeira das ações a que queremos fazer referência em pormenor remete-nos para a Criação da 

Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes, para a qual foram dados 

passos importantes, que sustentam um futuro otimista neste domínio. Após a aprovação do 

regulamento pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, é seguro afirmar que no final de 

2017 estavam reunidas todas as condições para a tomada de posse dos seus parceiros, o que deverá 

observar-se em 2018. Igualmente importante, ainda que relacionada diretamente com a área 

estratégica das redes de cooperação, está a criação do Núcleo Operacional da referida Comissão, na 

medida em que enforma, simultaneamente, o grupo temático dos idosos e o grupo temático da 

3

2

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS
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deficiência, também responsáveis pelo acompanhamento do diagnóstico e planeamento respetivos 

na RS. 

 

O seminário sobre gerontologia revelou-se também um sucesso. Para além dos resultados 

apresentados na tabela 4, o acesso ao relatório de avaliação da satisfação dos participantes permitiu-

nos constatar que os temas foram considerados interessantes, com uma vertente formativa relevante 

para os estudantes e profissionais desta área. A organização logística da iniciativa foi também 

elogiada. Paralelamente, as sugestões apontadas – embora constituam oportunidades de melhoria 

resultantes de aspetos considerados menos positivos, relacionadas com a inclusão de mais 

informação sobre a realidade de Santo Tirso, com a gestão temporal do programa e com a divulgação 

– revelam igualmente o interesse dos participantes na promoção de outros eventos semelhantes. 

 

A ação que ficou por concretizar diz respeito à divulgação das famílias de acolhimento de idosos 

pela comunidade em geral, que resulta de um fórum sobre o mesmo tema realizado em 2015. Trata-

se de uma ação que depende apenas da edição do material informativo, que, segundo conseguimos 

apurar, ainda não foi possível concretizar.  

 

Sugestão 

 

Considerando que, pelo segundo ano consecutivo, os materiais informativos sobre famílias 

de acolhimento de idosos não foram editados, sugere-se um especial interesse nesta ação, 

quer pela sua importância temática e operacional – porque dela podem emergir resultados 

diretos para a população-alvo respetiva –, quer porque é uma consequência direta de uma 

outra ação realizada em 2015, cujos efeitos práticos, na ausência de divulgação, acabarão 

por não se sentir. 
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Tabela 4: Área Estratégica: Idosos – resultados observados em 2017* 

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

Criação da Comissão Municipal 
de Proteção de Idosos e Adultos 
Dependentes 

1 Comissão constituída; 1 
Regulamento municipal aprovado; 
Adesão de pelo menos 60% das 
entidades convidadas; Comissão em 
pleno funcionamento durante 2017 

CLAS – CMST Realizada 

1 Regulamento Municipal aprovado pela 
Câmara Municipal e pela Assembleia 
Municipal, com publicação no Diário da 
República de 03/08/2017.  

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 

Seminário sobre gerontologia 
1 Seminário realizado até final de 
2017 

CMST Realizada 

1 seminário realizado em 31/03/2017; 
 
145 inscrições;  
 
12 palestrantes; 
 
Temas abordados: práticas comunitárias e 
integrativas, modelos de intervenção para 
pessoas idosas, os idosos de amanhã – 
planear o futuro;  
 
98% dos 92 participantes que responderam 
ao questionário de avaliação manifestaram 
interesse em participar num segundo 
seminário, caso este venha a ser realizado. 

 

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

 

 

Destaque – a Rede Social em prática 

 

Ao sugerirmos, na avaliação do PA de 2016, uma especial atenção nas ações propostas nesta área 

estratégica, era nossa intenção alertar para o seu baixo nível de execução e promover o seu 

aumento. A variação positiva observada na taxa de execução permite-nos não apenas considerar 

que a nossa sugestão foi eficaz, como também encarar com otimismo o futuro desta esfera de 

intervenção. Espera-se que o aumento observado possa atingir o valor máximo em 2018. 
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5. Área estratégica: saúde mental 

 

 

No âmbito da saúde mental, os anos de 2015 e 2016 mostraram uma taxa de execução das ações 

muito baixa (33,3%), originando alguma apreensão com uma das áreas em que se observa uma 

grande preocupação entre os(as) técnicos(as) de intervenção social. Em oposição, o ano de 2017 

revelou um grau de execução de 75%, entre as quatro ações planeadas. Uma melhoria substancial 

que não podíamos deixar passar em claro, dada a elevada importância estratégica desta área no apoio 

às pessoas com doença mental. Estamos, portanto, perante uma tendência de inversão face aos 

resultados menos positivos que se observaram no início deste ciclo de planeamento, tendência essa 

que se espera que seja mantida e potenciada nos próximos anos. 

 

Gráfico 5: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘saúde mental’, em 2017 

 

 

 

A primeira ação alvo da nossa análise é concernente à avaliação da implementação das 

orientações de intervenção da saúde mental. Apesar de estar prevista uma reunião de avaliação 

entre os parceiros, a metodologia utilizada passou pela recolha de informação através de um 

questionário enviado por correio eletrónico e por uma reunião específica realizada no Núcleo Local 

de Inserção (NLI) do Rendimento Social de Inserção (RSI). Os resultados foram favoráveis e apontam 

para a sua continuidade, pelo que as orientações deverão permanecer no próximo ano. A reunião do 

4

3
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grupo temático desta área, que abordaremos um pouco mais à frente neste ponto e de forma mais 

pormenorizada no ponto respeitante às ‘redes de cooperação’, será doravante um contribuo 

extremamente positivo para a consequência do trabalho até agora efetuado e permitirá colmatar a 

necessidade de maior espaço de debate entre técnicos(as), sentida por algumas instituições. 

 

No que toca às jornadas para a inclusão social, a tabela 5 evidencia a execução da ação e especifica 

alguns dos seus resultados. No entanto, dado que o tema central das jornadas disse respeito às 

dependências, remetemos a análise desta ação para o ponto seguinte deste relatório.  

 

Por último, o projeto Cuidem permitiu sensibilizar alguns(mas) técnicos(as) do concelho para a 

importância dos cuidados prestados a pessoas com demência, capacitando-os(as) para 

desenvolverem um melhor trabalho no seu futuro profissional e até mesmo na sua vida pessoal, caso 

as circunstâncias assim o exijam. Foram ainda realizadas três sessões de sensibilização dirigidas a 

jovens estudantes da área da saúde, com o objetivo de potenciar a sua formação académica e de 

desenvolver competências pessoais que possam ser úteis a eventuais necessidades das suas vidas 

pessoais e familiares. 

 

Relativamente à capacitação de cuidadores(as) informais no âmbito das demências, com 

particular incidência nos(as) doentes de alzheimer e vítimas de AVC, foi possível perceber que, 

no momento em que se preparava para iniciar um grupo, a Câmara Municipal constatou que os 

parceiros da saúde se encontram a desenvolver o mesmo trabalho. Neste sentido, e dada a lógica de 

não duplicação nem sobreposição de iniciativas em que assentam os princípios da RS, acrescida da 

dificuldade que a autarquia tem sentido na constituição de grupos de cuidadores(as), foi tomada a 

decisão de não avançar com o que estava previsto no PA de 2017. Não obstante, podemos considerar 

que a intenção subjacente à inclusão desta ação no plano acaba por surtir efeito, ainda que por outra 

via.  

 

Sugestão 

 

A este propósito, pensamos que seria importante uma articulação estreita com aqueles 

parceiros da saúde, com vista a uma avaliação mais precisa dos resultados obtidos e 

consequente contributo para os objetivos específicos do PDS. 

 

 

Nota de destaque para o facto de, ainda durante o ano de 2017, ter sido criado o grupo temático da 

‘saúde mental, dependências e sem-abrigo’. Apesar de esta ação integrar a área temática das ‘redes 

de cooperação’ que iremos abordar adiante, parece-nos oportuno referir a importância deste grupo 
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no desenho de propostas para o PA e no acompanhamento da sua execução, com vista ao 

cumprimento dos objetivos traçados no PDS. Trata-se, portanto, de mais um passo significativo no 

sentido do bem-estar das pessoas com doença mental e dos(as) seus(uas) familiares. 

 

Tabela 5: Área Estratégica: Saúde mental – resultados observados em 2017* 

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

Avaliação da implementação 
das orientações de intervenção 
da saúde mental 

1 Documento produzido com a 
avaliação das orientações de 
intervenção e distribuição 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 9 instituições, às 
quais acresceram 2 que remeteram à RS a 
sua avaliação, embora já depois do 
documento ter sido finalizado; 
 
Avaliação favorável;  
 
Necessidade de se realizarem mais reuniões 
de articulação; 
 
Manifestada a importância da colaboração 
futura do Ministério Público. 

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

1 Sessão (10 momentos) realizada 
para cuidadores(as) informais, até 
final de 2017, envolvendo, pelo 
menos, 7 cuidadores(as) informais 

CMST Não realizada Não se aplica 

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema da saúde mental, realizadas 
até março de 2017 

CRI Porto 
Ocidental e CMST 

Realizada 

Jornadas realizadas em 22/06/2017, na 
Fábrica de Santo Thyrso;  
 
O principal tema debatido passou pelas 
dependências, ainda que com ligação às 
problemáticas dos sem-abrigo e da saúde 
mental;  
 
Inscreveram-se 114 pessoas, tendo estado 
presentes 97 (85,1%); entre as presenças, 
contaram-se 15 entidades do CLAS; 
 
Foram 9 os(as) oradores(as) que 
participaram nas jornadas;  
 
A avaliação efetuada no fim das jornadas 
revelou-se muito positiva, atingindo um 
valor médio de 4,4 numa escala crescente de 
1 a 5. 

Projeto Cuidem 
Pelo menos 2 ações de sensibilização 
realizadas até final de 2017 

Associação 
CASO50+ (parceria 
da CMST) 

Realizada 

1 Ação de sensibilização dirigida a 
técnicos(as), realizada em maio de 2017;  
 
16 técnicos(as) presentes; 
 
3 Ações de sensibilização dirigidas a público 
jovem; 
 
3 Turmas do INA; 
 
81 Presenças (24+24+33); 
 
Conteúdos: Velhice e demência – atividade 
prática “sentir a demência na tua pele”; 
Afirmações sobre demência – sinais e 
sintomas, evolução, boas práticas nos 
cuidados e vídeo sobre doença de alzheimer. 

 

* 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 

 

Depois da concertação entre parceiros que resultou na definição de uma experiência-piloto de 

implementação de estratégias de intervenção nesta área temática, sugerimos, no ano anterior, a 

avaliação da prática daí resultante. Os comentários que dissemos atrás confirmaram a sua 

realização e a consequente continuidade da estratégia definida, ao mesmo tempo que parece 

evidente o fortalecimento do trabalho em rede entre técnicos(as) da saúde e técnicos(as) de 

intervenção social. Estamos, em nossa opinião, perante um caso de sucesso, que se espera ser 

mantido ao longo dos próximos anos. 
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6. Área estratégica: dependências 

 

 

É já um dado adquirido: ao falarmos em dependências em Santo Tirso somos transportados para a 

parceria iniciada há cerca de uma década com o atual CRI do Porto Ocidental, a qual garante a 

proximidade de uma resposta cuja necessidade foi diagnosticada pela RS em 2004. No que diz 

respeito ao PA de 2017, a percentagem de execução cifra-se nos 66,7%, dando continuidade à linha 

de crescimento que temos vindo a observar nos últimos três anos, mas que poderíamos estender à 

referida parceria. O sentido da intervenção é o desejado e espera-se que seja potenciado no futuro. 

Embora a área das dependências constitua uma das que a medição do sucesso se afigura de extrema 

dificuldade, não nos abstraímos de afirmar que o trabalho até agora desenvolvido é extremamente 

meritório e não pode deixar de ser considerado uma mais-valia para a promoção de maiores índices 

de coesão social no concelho de Santo Tirso. 

 

Gráfico 6: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘dependências’, em 2017 

 

 

Começando a nossa interpretação dos resultados pela manutenção da parceria CMST-ARS 

Norte/CRI do Porto Ocidental e de todas as respostas instaladas, verificamos que a realidade se 

mantém (prevenção, tratamento e reinserção). Para isso contribui sobremaneira o trabalho do 

Núcleo Territorial, o qual anualmente vai sedimentando a linha de orientação que conduz a 

intervenção aos interesses dos(as) seus(uas) destinatários(as). 
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No que diz respeito às jornadas para a inclusão social, os dados descritos na tabela 6 evidenciam a 

execução da ação e mostram que a mesma obteve o sucesso esperado, não apenas pelos números 

obtidos, que apontam para uma alta percentagem de adesão face à manifestação de interesse obtida 

pelo número de inscrições prévias, mas também pela avaliação que foi efetuada no final da iniciativa 

pelos(as) participantes. À classificação média enunciada na tabela juntam-se alguns comentários 

francamente favoráveis, que apontam para a organização e pertinência do evento. Não obstante, o 

acesso ao relatório de avaliação permitiu-nos igualmente vislumbrar alguns comentários menos 

favoráveis, quer no que toca a fatores de índole logística, quer no que respeita ao aprofundamento 

dos temas abordados, deixando em aberto janelas de melhoria para eventos futuros.  

 
A única ação não realizada diz respeito à plataforma para a responsabilidade social. Novamente 

sem um forte motivo que o justifique, esta instância de debate com a participação de dirigentes com 

poder de decisão e de empresas concelhias acabou por não ter qualquer desenvolvimento em 2017. 

Apesar da importância que lhe é conferida e apesar de constituir uma ação que vai passando de plano 

em plano, foi considerado no grupo focal de técnicos(as) de intervenção social – que enforma um dos 

momentos de recolha de informação para a avaliação do PA anual – que o melhor procedimento seria 

a retirada desta ação do plano. Duas razões estão na base desta decisão: por um lado, o facto de não 

se anteverem facilidades na sua execução em 2018; por outro, o Núcleo Territorial vai formulando a 

estratégia concelhia em articulação com os parceiros que o compõem, pelo que a qualquer momento 

poderão ser definidas orientações que envolvem os referidos agentes sociais. 

 
Tabela 6: Área Estratégica: Dependências – resultados observados em 2017* 

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

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

Núcleos Territoriais em 
funcionamento continuado durante 
2017; 100% das respostas instaladas 
em 2016 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 

Plataforma para a 
responsabilidade social 

1 Plataforma criada com o 
envolvimento do CLAS, CRI, ACES, 
ACIST, CMST, Segurança Social e 
IEFP, até final de 2017 

CLAS – CMST Não realizada Não se aplica 

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema das dependências, realizada 
até março de 2017 

CRI Porto Ocidental 
e CMST 

Realizada 

Jornadas realizadas em 22/06/2017, na 
Fábrica de Santo Thyrso;  
 
O principal tema debatido passou pelas 
dependências, ainda que com ligação às 
problemáticas dos sem-abrigo e da saúde 
mental;  
 
Inscreveram-se 114 pessoas, tendo estado 
presentes 97 (85,1%);  
 
Entre as presenças, contaram-se 15 
entidades do CLAS;  
 
Foram 9 os(as) oradores(as) que 
participaram nas jornadas;  
 
A avaliação efetuada no fim das jornadas 
revelou-se muito positiva, atingindo um 
valor médio de 4,4 numa escala crescente de 
1 a 5. 

 

* 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 2016 reforçamos a importância de se concretizarem duas ações: as jornadas para inclusão 

social e a plataforma para a responsabilidade social. Os acontecimentos em 2017 revelaram dois 

desfechos distintos. No primeiro caso, as jornadas foram concretizadas com sucesso; no segundo, 

foi considerado que a ação deveria ser eliminada do PA. No que respeita a esta última situação, 

porém, podemos considerar, tal como já dissemos, que tal não implicará necessariamente um 

prejuízo dos(as) beneficiários(as) diretos(as) desta área. Antes, procede-se a uma alteração de 

estratégia, que transfere para o Núcleo Territorial a responsabilidade de chamar decisores(as) e 

empresas a si para o que, e no momento em que, considerarem necessário, com vista ao 

cumprimento dos objetivos propostos e à resolução das necessidades observadas. 
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7. Área estratégica: sem-abrigo 

 

 

Já referimos nos anteriores momentos de avaliação que a área das pessoas sem-abrigo integra pela 

primeira vez o PDS de Santo Tirso no atual ciclo de desenvolvimento social concelhio. Em 2017, a 

reestruturação do âmbito das ações permitiu uma percentagem de execução de 100%, facto que até 

ao momento ainda não tinha acontecido e que segue a linha de crescimento da execução do PA da RS 

que temos vindo a demonstrar ao longo deste documento. A subida face a 2016 é significativa, não 

apenas por atingir 100% (em 2017), mas também pela baixa taxa de execução observada naquele 

ano. Não sendo a única área que, no ano em análise, obteve uma taxa máxima de execução, afigura-

se agora importante tentar manter esta percentagem, dado que tal poderá funcionar como fator 

motivador para os parceiros do CLAS. 

 

Gráfico 7: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica ‘sem-

abrigo’, em 2017 

 

 

 

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 2018. 
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Quanto às jornadas para a inclusão social, reiteramos neste ponto as observações efetuadas no 

anterior. 

 

Tabela 7: Área Estratégica: Sem-abrigo – resultados observados em 2017* 

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 2017 

CMST; CVP; 
AMCHR 

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

Jornadas para a inclusão social 
Jornadas para a inclusão social, com 
o tema dos sem-abrigo, realizada até 
março de 2017 

CRI Porto Ocidental 
e CMST 

Realizada 

Jornadas realizadas em 22/06/2017, na 
Fábrica de Santo Thyrso; 
 
O principal tema debatido passou pelas 
dependências, ainda que com ligação às 
problemáticas dos sem-abrigo e da saúde 
mental; 
 
Inscreveram-se 114 pessoas, tendo estado 
presentes 97 (85,1%);  
 
Entre as presenças, contaram-se 15 
entidades do CLAS; 
 
Foram 9 os(as) oradores(as) que 
participaram nas jornadas;  
 
A avaliação efetuada no fim das jornadas 
revelou-se muito positiva, atingindo um 
valor médio de 4,4 numa escala crescente de 
1 a 5. 

 

* 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 alvo da nossa atenção remete-nos para as redes de cooperação. Recordando a 

percentagem de execução nesta área estratégica em 2016, constatamos que tinha havido uma descida 

de 50%, entre oito ações planeadas, para 40%, num contexto de menor número de ações – cinco. Em 

2017, com um total de quatro ações planeadas, o grau de execução subiu para os 75%. Sendo este 

tema transversal a todas as áreas que abordamos anteriormente, somos de opinião de que devem ser 

encetados todos os esforços possíveis para que todas as metas propostas sejam alcançadas e, assim, 

atingida a taxa máxima de execução. 

 

Gráfico 8: Diferença observada entre o número de ações previstas e realizadas na área estratégica 

‘redes de cooperação’, em 2017 

 

 

 

Entre as ações realizadas, a primeira a que dedicamos o nosso foco diz respeito aos grupos 

temáticos. O início dos grupos da ‘violência doméstica’ e da ‘saúde mental, dependências e sem 

abrigo’ constituíram os primeiros passos efetivos neste domínio, no qual já tinha sido decidido que 

os grupos da ‘deficiência’ e dos ‘idosos’ seriam integrados na Comissão Municipal de Proteção de 

Idosos e Adultos Dependentes. Esta constatação representa mais um passo dado na estratégia do 

desenvolvimento social concelhio, dado ser uma ação que é encarada pelo Núcleo Executivo e pelo 

CLAS como prioritária há alguns anos, sem que tivesse ainda sido concretizada. O primeiro reflexo 

4

3

1

AÇÕES PREVISTAS

AÇÕES TOTALMENTE REALIZADAS

AÇÕES NÃO REALIZADAS



29 

 

Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020  Plano de Ação 2017  Relatório de Avaliação ex-post 

da sua importância está já patente na elaboração o plano de ação para 2018 na área da violência 

doméstica, na medida em que a proposta apresentada ao CLAS resulta do trabalho do grupo temático 

respetivo. 

 

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

vários cadernos temáticos do diagnóstico social, estamos em condições de afirmar que tem sido 

garantida a sua atualização permanente, com reflexos mais incisivos nos dados do emprego, que vão 

sendo disponibilizados mensalmente pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

 

O mesmo se passa com a atualização de cadernos temáticos, com novas versões dos cadernos 

“vulnerabilidades e recursos sociais” e “atividade económica, emprego e formação”. Trata-se de um 

procedimento essencial para o conhecimento da realidade nas respetivas esferas de intervenção, 

potenciando em simultâneo a fundamentação da estratégia a desenhar. 

 

A única ação não realizada diz respeito à base de dados do CLAS. Perante a possibilidade de a base 

ser construída no âmbito das sinergias da Área Metropolitana do Porto (AMP), através das quais se 

ponderou elaborar uma base de dados comum aos seus municípios, esta ação foi sendo incluída no 

PA. Mas a ausência de novos desenvolvimentos por parte da AMP leva-nos a propor a supressão desta 

iniciativa do plano de ação para 2018, sob pena de voltar a não ser executada por motivos alheios ao 

CLAS de Santo Tirso. Na eventualidade de a base de dados ser concebida pelo conjunto de municípios 

da AMP, poderá ser feita uma revisão ao presente plano. 

 

Tabela 8: Área Estratégica: Redes de cooperação – resultados observados em 2017* 

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

Grupos temáticos 
1 Grupo temático criado por cada 
área até final de 2017 

CLAS – CMST Realizada 

Criados os grupos da ‘violência doméstica’ e 
da ‘saúde mental, dependências e sem-
abrigo’; 
 
Previsto o grupo da deficiência e dos idosos 
integrados na comissão de proteção de 
idosos e adultos dependentes.  

Base de dados – CLAS 
1 Base de dados criada até final de 
2017 

CLAS – CMST Não realizada Não se aplica 

Base de dados – indicadores de 
diagnóstico 

1 Base de dados alimentada durante 
o ano de 2017 

CLAS – CMST Realizada 
1 Base de dados alimentada com dados 
atualizados em 2017, nomeadamente na área 
do emprego 

Atualização dos cadernos 
temáticos já elaborados 

2 Cadernos temáticos atualizados até 
final de 2017 

CLAS – CMST Realizada 

2 Cadernos temáticos atualizados em 
dezembro de 2017 – 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. 
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Destaque – a Rede Social em prática 

 

Na avaliação anterior afirmamos que seria decisivo que a organização dos grupos temáticos 

ocorresse em 2017, dada, entre outras razões, a proximidade de um novo ciclo de 

desenvolvimento social, que urge preparar. A constatação do início de atividade de dois grupos e 

da criação de outros dois através da Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos 

Dependentes traduz a operacionalização da nossa sugestão e evidencia aquela que pode ser 

considerada uma nova forma de trabalhar em rede no concelho, assente na lógica do princípio da 

subsidiariedade.  
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PISTAS PARA O FUTURO 

 

 

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

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

 

O gráfico que se segue evidencia o grau de execução global do plano de 2017, que é de 66%, no que 

às ações totalmente realizadas diz respeito. Trata-se de uma subida considerável face ao ano anterior, 

em que a execução plena se cifrou nos 33%. Aliás, trata-se mesmo do valor mais elevado dos três 

planos que compõem, até ao momento, o atual ciclo de desenvolvimento social. Uma inversão de 

resultados que representa uma clara melhoria na abordagem que é feita ao plano por parte dos 

parceiros do CLAS, mas que deixa ainda uma ampla margem de melhoria, que se espera reduzir 

progressivamente até 2020. 

 

Gráfico 9: Grau de execução do PA 2017 

 

 

 

Uma das sugestões que nos parece oportuno referir prende-se com a eficácia observada 

relativamente ao redimensionamento do âmbito do plano, uma vez que foram remetidos para o PDS 

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

esta conduta deve ser mantida, quer neste, quer nos próximos momentos de planeamento 

estratégico, uma vez que são evidentes as vantagens que daí advêm, designadamente a construção 

19 (66%)1 (3,4%)

9 (27,6%)

Ações totalmente realizadas Ações parcialmente realizadas Ações não realizadas
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de um plano de ação realista e exequível e a definição de prioridades de intervenção para as respostas 

e equipamentos sociais no local exato onde as mesmas devem constar. 

 

Situação análoga é a da definição de responsabilidades das ações inscritas em plano. Constatamos 

que existe agora maior precisão e cada parceiro tem um conhecimento concreto das tarefas que lhe 

são confinadas. Estamos perante mais uma demonstração da injeção de rigor que o PA tem vindo a 

sofrer e que deverá ser mantida em todos os momentos de planeamento levados a cabo pela RS. 

Quanto maior for o pormenor do planeamento, mais facilitado fica o trabalho de cada entidade, sendo 

esta premissa válida não apenas para a definição de responsabilidades, mas também para outros 

campos do plano, como são disso exemplo a descrição da atividade, a definição de metas e a definição 

de indicadores. 

 

Sobressai da execução do plano de 2017 a criação de grupos temáticos. Ao facilitarem a reflexão 

sobre as temáticas identificadas no diagnóstico social, a atualização de informação estatística, a 

identificação das prioridades de intervenção, a definição de estratégias adequadas à resolução dos 

problemas identificados e a articulação com outras estruturas de parceria que possam relacionar-se, 

direta ou indiretamente, com as respetivas áreas temáticas, estes grupos, que muitas outras redes 

sociais têm em funcionamento, enriquecem a parceria do CLAS e aceleram o cumprimento dos 

objetivos definidos. Congratulamo-nos pela sua constituição e apelamos ao seu funcionamento 

assíduo, o que certamente irá simplificar os momentos de planeamento que se avizinham. 

 

Antes de terminarmos, reforçamos uma vez mais 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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