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Introdução  

 

 

O Plano de Ação do Conselho Local de Ação Social de Ourique (CLASO), para 2017, à 

semelhança de anos transatos, propõe-se ser um documento de planeamento anual, onde são 

delineados projetos, ações e intervenções, a implementar, para uma adequada e articulada 

resposta aos problemas/necessidades sociais diagnosticados no concelho de Ourique.  

O Plano de Ação, que se consagra como instrumento de planeamento operativo do território – 

do CLAS, pretende ser o mais realista possível, estar em consonância com o Diagnóstico Social 

e ser coerente com as linhas orientadoras apresentadas no Plano de Desenvolvimento Social 

distrital e Concelhio, articulando com as estratégias e recursos identificados, com vista à sua 

operacionalização.  

O Plano de Ação, resulta de um conjunto de reuniões realizadas, pelos elementos que 

compõem o Núcleo Executivo, e da articulação com os Planos de Ação das entidades que 

compões o CLAS, seguindo, desta forma, uma lógica de parceria assente na 

colaboração/cooperação inerentes à própria filosofia da Rede Social.  

O Plano de Ação agora apresentado ambiciona ser um instrumento, imprescindível, para a 

construção de um processo de melhoria da vida da população Ourique, contribuindo para um 

equitativo desenvolvimento social.  

A execução deste Plano depende de todas as entidades que, diretamente ou indiretamente, 

dele fazem parte integrante. 
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Eixo 1 – Família e Comunidade



 
1.1 Objetivo geral: Promover condições para acesso à habitação para famílias vulneráveis 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
 

Habitação 

 
 

Apoiar a conservação de 
habitações degradadas 
de pessoas carenciadas 

Divulgar /operacionalizar 
programas e medidas de 

melhoria das condições de 
habitabilidade de famílias em 
situação de vulnerabilidade 

Nº de ações de divulgação 
realizadas, por freguesia 

 

Garantir a divulgação 
das medidas em 

todas as freguesias 
do concelho 

 
Município de Ourique 

Janeiro Dezembro 

Realização obras de 
Reparação/manutenção de 

acordo com o regulamento de 
apoio social para arranjos 

domésticos 

Nª de candidaturas por 
tipologia 

Nº de processo diferidos 
Tipologia das reparações 

Abranger 
anualmente 100% 

dos processos 
deferidos por 

tipologia 

Janeiro Dezembro 

Garantir a atribuição de 
habitação Social às 

famílias carenciadas do 
Concelho 

Atribuição de habitações do 
Bairro Social “quando 

disponíveis” às famílias 
carenciadas do Concelho 

Nº de habitações 
disponíveis no ano 
Nº de habitações 

atribuídas 
Nº de pessoas abrangidas 

Atribuição de 100% 
das habitações 

disponíveis no ano de 
2017 

Janeiro Dezembro 

Promover a melhoria das 
condições habitacionais 

da população idosa e 
pessoas em situação de 

dependência 

Recuperação de habitações 
sinalizadas para intervenção em 

situações pontuais e de 
caracter urgente 

Nº de habitações com 
necessidade de melhorias 

por tipologia de 
intervenção  

Nº de habitações com 
intervenção por 

tipologia  

Até ao final de 2017 
garantir a 

intervenção em 50% 
das situações 

sinalizadas 

Junta de freguesia de 
Ourique 

Janeiro Dezembro 

Garantir a elaboração do 
Programa de Apoio à 

requalificação de 
habitações que integre a 
dimensão das barreiras 

arquitetónicas 

Elaboração do diagnóstico das 
habitações com barreiras 

arquitetónicas 

Nº de habitações com 
barreiras arquitetónicas 

identificadas 

Até ao final de 2017 
iniciar o processo de 

identificação de 
habitações com 

barreiras 
arquitetónicas 

Município de Ourique 
Unidade de cuidados na 
comunidade de Ourique 

- UCC de Ourique 
CERCICOA 

Janeiro  Dezembro 



 
 

 
1.2 Objetivo geral: Promover a melhorias das condições de vida às famílias  
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade 
responsável/ 

Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
 
 
 

CLDS 3ª G 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reforçar a Intervenção 
do modelo de 

Intervenção integrada 
do concelho de Ourique 

 

Apoio Psicossocial 
 

Nº de famílias 
abrangidas pelo apoio 

psicossocial 
 

Garantir a continuidade da 
resposta de apoio Psicossocial 

Garantir o Acompanhamento de 
12 famílias em MII 

ESDIME 
 

Município de 
Ourique 

 
 

CLAS de Ourique 

Janeiro Dezembro 

Dinamização do clube do Clube 
do saber 

Nº de ações 
dinamizadas no clube 

do saber 
 

Garantir a dinamização do 
plano de atividades para o clube 

do saber 

Janeiro Dezembro 

Dinamização da Horta Social “ A 
raiz” 

Nº de ações 
dinamizadas na horta 

social “ A Raiz” 
 

Garantir a dinamização do 
plano de atividades de horta 

Social “ A Raiz” 

Janeiro  Dezembro 

Formação para a inclusão Nº de candidaturas 
apresentadas 

  
Nº de formandos/as 

abrangidos/as 

 Garantir apresentação de 
candidatura à formação para a 

inclusão 

Janeiro Dezembro 

      
 

Acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelo 

Projeto ORIKA-te3ª G 
 

Participação nas reuniões e 
atividades do projeto 

Nº de reuniões 
realizadas 

100% das reuniões NE do CLAS Janeiro Dezembro 

Reforçar a rede de 
voluntariado no 

concelho 

 

Voluntariado de proximidade na 
população idosa 

 
 

Nº de instituições 
envolvidas 

Nº de ações 
dinamizadas  

Nº de voluntários 
Nº de projetos 

criados 
 

 
Garantir a definição do Modelo 
de Voluntariado de Proximidade 

 
Garantir a criação de um núcleo 
de voluntariado inter-freguesias 

 
 
 

 

ESDIME 
Município de 

Ourique 
Paróquia de Ourique 

NOSSA TERRA 
CLAS de Ourique 

Janeiro Dezembro 

Voluntariado jovem Janeiro Dezembro 



 
 

Envelheciment
o ativo 

 
 

Contribuir para a 
promoção de ocupação 

saudável das pessoas 
em idade ativa 

Plano de animação sociocultural 
concertado entre as diferentes 

parcerias do concelho 

Grupos de trabalho 
definidos 

Nº de entidades 
envolvidas 

 

Modelo de concertação 
definido 

ESDIME  
Município de 

Ourique 
UCC de Ourique 

Ipss´s 
Associações locais 
CLAS de Ourique 

Janeiro Dezembro 

 
Contribuir para a 
ocupação e vida 

saudável dos idosos 
 
 
 

Plano de animação a executar 
no âmbito do projeto “CASA” - 

centro de apolo à solidão na 
aldeia de palheiros 

Grau de execução do 
plano 

Garantir até ao final de 2017 a 
implementação do plano 

NOSSA TERRA 
 

Janeiro Dezembro 

Promoção de 
estilos de vida 

saudável 

Promover estilos de vida 
saudável em crianças e 

jovens 
 

Definição do modelo de 
operacionalização do plano 
integrado de promoção de 
estilos de vida saudáveis 

Nº de entidades 
envolvidas 

Nº de reuniões 
dinamizadas 

Garantir até ao final de 2017 a 
definição e implementação do 

plano 

Município de 
Ourique 
ESDIME 

Centro de Saúde de 
Ourique 

Ipss´s 
Associações locais 

CPCJ 
CLAS de Ourique 

 

Janeiro Março 

 
Elaboração e definição do plano 

integrado de promoção de 
estilos de vida saudáveis 

Grau de execução Garantir até ao final de 2017 a 
definição do plano integrado 

para 2017 

Março Junho 

Posto de 
atendimento 

móvel ao 
Munícipe 

Realizar e alargar o 
atendimento 

centrado na família e 
/ou no individuo 

Divulgação das medidas de 
apoio social 

 

Nº de atendimentos 
realizados 

Nº de freguesias 
abrangidas 

Nº de deslocações 
por freguesia 
Tipologia do 
atendimento 

 
Garantir a execução de100% 

das ações previstas no 
cronograma de atendimento 

 

Município de 
Ourique 

Juntas de freguesia 
 

Janeiro Dezembro 

Atendimento social 
de proximidade nas freguesias 

Comparticipaçã
o Municipal de 
medicamentos 

Reforçar a medida de 
comparticipação 

municipal de 
medicamentos 

 

Manter a comparticipação em 
100%  do receituário dos 
beneficiários da medida  

 
 

Nº de beneficiários 
 
 

Garantir o reembolso a 100% 
dos beneficiários que requerem 

a medida 

Município de 
Ourique 

 

Janeiro Dezembro 



 
 

Proteção de 
idosos 

 
 

Sinalizar e 
georreferenciar idosos 

isolados e/ou em 
situação de risco 

Levantamento e identificação 
de idosos em situação de risco 

e/ou isolamento social 

Nº de idosos em risco 
Nº de idosos em 
isolamento social 

Garantir até ao final de 2017 a 
sinalização e georreferencia de 

idosos em situação de 
vulnerabilidade social 

GNR 
Município de 

Ourique 
UCC de Ourique 

Juntas de freguesia 
do concelho 

Maio Dezembro 

Reforçar a proteção de 
idosos no apoio ao 

isolamento e à 
segurança 

 

Identificação de situações de 
pessoas em isolamento social 

Atribuição do serviço móvel da 
junta de freguesia de Ourique 

Nº de idosos da 
freguesia de Ourique 

Até ao final de 2017 atribuir o 
serviço a 100% das pessoas 

sinalizadas 

Junta de freguesia 
de Ourique 

Janeiro Junho 

Criação do serviço Help Phone Nº de idosos a residir 
sozinhos ou isolados 

na aldeia de Palheiros 
e montes/lugares 

isolados 

Até ao final de 2017 atribuir o 
serviço a 25 idosos 

Nossa Terra Janeiro  Dezembro 

Reforçar o apoio a 
idosos por via do serviço 
de apoio e proximidade  

Promover a criação do serviço 
de proximidade através  do: 

-Auxilio nas tarefas doméstica 
(limpeza da habitação, cozinha) 

- Mediação no acesso aos 
diferentes serviços 

Nº de beneficiários a 
usufruir da medida 

Garantir a prestação de serviços 
a 100% dos idosos que 
requerem a medida 

Nossa Terra Janeiro Dezembro 

Apoio ao 
cuidador 

Criar o serviço de apoio 
ao cuidador 

Promover a criação do serviço 
de apoio ao cuidador através 

de: 
- Identificação e formação 
Informal dos cuidadores 

- Identificação dos potenciais 
beneficiários por áreas de 

intervenção 

Nº de cuidadores 
identificados 

Nº de beneficiários da 
Acão 

 

Diligenciar as metodologias 
específicas para a intervenção 

até ao final de 2017 

Associação Futuro 
UCC de Ourique 
CLAS de Ourique 

Janeiro Dez 

Apoio à família 
e ao aluno 

 
Dinamização do 

Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família e – 

GAAF 
 
 

Definição do plano anual de 
atividades 2016/2017 

 

Nº de professores 
envolvidos 

Nº de ações 
realizadas 

Garantir a execução de 100% 
das ações identificadas no plano 
anual de atividades 2016/2017 

 
 
 

Município de 
Ourique 

Agrupamento 
Vertical de Escolas 

Janeiro 
 
 
 

Julho 
 
 
 

   Janeiro Dezembro 
Articulação com equipa 

Multidisciplinar de apoio ao 
aluno 

Nº de situações 
sinalizadas 

Nº de alunos 
acompanhados 

Garantir o acompanhamento de 
todos os alunos sinalizados 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Dinamização do 

Gabinete de terapia da 
fala  

Acompanhamento de crianças e 
jovens com Necessidades 

educativas especiais na área da 
terapia da fala  

 
 

Nº de alunos 
abrangidos por faixa 

etária 
 

Garantir o acompanhamento a 
100% dos alunos com NEE 

Município de 
Ourique 

Agrupamento 
Vertical de Escolas 

Janeiro  Dezembro 

 Dinamização do 
Gabinete de Psicologia 

Acompanhamento de crianças e 
jovens com Necessidades 

educativas especiais na área da 
psicologia clinica e educacional  

Janeiro  Dezembro 

Crianças e 
Jovens 

 
 

Promover a ocupação de 
tempos livres de 

crianças e jovens em 
períodos de pausas 

escolares 

Atividades de ocupação de 
tempos livres em período de 

férias 

N.º de jovens 
envolvidos 

N.º de ações 
promovidas 

Garantir a participação de 
jovens das freguesias rurais 

Esdime 
Município de 

Ourique 
Juntas de freguesia 
Associações locais 

Julho Agosto 



 
 

1.3 Objetivo geral: Qualificar a rede de equipamentos sociais de apoio à 3ª idade 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
 
 

Rede de 
equipamentos 

sociais de 
apoio aos 

idosos 

 
 
 
 
 

Reforçar a Rede de 
Equipamentos e 

Serviços Sociais de 
Apoio aos idosos/as 

 

Implementação da Rede de cuidadores 
em Garvão 

 
 

Nº de respostas  
criadas no 
Concelho 

 
 

Nº de utentes  
Abrangidos na 

valência Centro 
de Dia 

 
 
 

 
Garantir a  
Criação de 
todos os 

Equipamentos  
Sociais até ao 
final de 2017 

Associação Futuro de Garvão, 
IPSS 

CLAS de Ourique 

Abril Dezembro 

Criação da Estrutura Residencial para 
pessoas idosas da Funcheira 

 
Implementar Unidade de Dia e de 
Promoção da Autonomia (UDPA) 

Janeiro Dezembro 

 
Criação Lar de Garvão 

 
 

Santa Casa da Misericórdia 
de Ourique 

CLAS de Ourique 

Fevereiro Dezembro 

Tipificação do CASA como Resposta 
Social 

Associação Nossa Terra, IPSS 
CLAS de Ourique 

 
 

Janeiro  Dezembro 

Criação de Infraestruturas residenciais 
para pessoas idosas – Projeto Casa 

 
Requalificar os 

equipamentos e 
serviços sociais 

existentes de apoio à 
3ª idade 

Implementação do programa de 
intervenção e requalificação de 

equipamentos e respostas sociais (Lar, 
centro dia ; Serviço de Apoio 

Domiciliário- SAD) 

Nº de respostas 
sociais que 

desenvolveram 
projetos de 

requalificação 

Garantir a 
requalificação 

de todos os 
equipamentos 

sociais do 
Concelho 

Santa Casa da Misericórdia 
de Ourique 

Casa do Povo de Santana da 
Serra 

Casa do Povo de Panoias-
centro de dia 

Associação Futuro de Garvão, 
IPSS 

Associação Nossa Terra, Ipss 
CLAS de Ourique 

Fevereiro Dezembro 

Promover medidas 
para a qualificação e 
inovação da rede de 

SAD 

Adaptação e aquisição de viaturas 
adaptadas para o serviço de apoio 

domiciliário 

Nº de viaturas 
adaptadas 

Garantir que 
100% das ipss’s 
tem as viaturas 

no  SAD 
adaptadas 

 
IPSS´s do concelho 

 
CLAS de Ourique 

 

Fevereiro Dezembro 



 
 

 
 
1.4 Objetivo geral: Qualificar a rede de equipamentos sociais na área da deficiência e incapacidade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Equipamentos 
sociais de apoio 
à deficiência e 
incapacidade 

Reforçar a rede 
Equipamentos e Serviços 

Sociais de Apoio à 
deficiência 

Requalificação de 
edifício para instalação 
do lar residencial de 
apoio à deficiência  

 

Nº de vagas criadas 
 

Criar 20 vagas a 
valência lar 

residencial da 
CERCICOA 

 

CERCICOA 
CLAS de Ourique 

Janeiro 
  
  

Dezembro 

Rede Cuidadores de 
Garvão 

 

Nº de cuidadores 
 

Garantir a 
Criação de uma 

rede de 
Cuidadores 

Associação Futuro de Garvão , IPss 
CLAS de Ourique 

  

Apoio domiciliário de 
proximidade 

Nº de pessoas 
abrangidas pelo 

apoio domiciliário 
de proximidade 

Nº de voluntários 
 

Garantir a 
implementação 

do apoio 
domiciliário de 

proximidade 

  

Adaptação/Aquisição 
de viaturas de 

mobilidade para 
pessoas com 

deficiência e ou 
incapacidade 

Nº de acarinhas de 
mobilidade 
adaptadas 

100% das IPss’s 
do concelho 

com transporte 
adaptado 

Juntas de 
freguesia; 
IPss’s do 
concelho 

CLAS de Ourique 
CERCICOA 

 

Fevereiro Dezemnbro 



 
 

 
 
1.5 - Objetivo geral: Qualificar a rede de equipamentos sociais área das crianças e jovens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Equipamentos 
sociais de apoio às 
crianças e jovens 

Requalificar os 
equipamentos e 

serviços na área da 
infância 

Adaptação do espaço 
físico do ATL 

 

Nº equipamentos 
requalificados 

Garantir a 
requalificação 

dos 
equipamentos 
até ao final de 

2017 

Município de Ourique 
 

 
Fevereiro
  

Dezembro 

Requalificação da 
creche e jardim-de-
infância 

 

Santa casa da Misericórdia de 
Ourique 

 

Fevereiro Dezembro 

Centro de atividades 
Tempos livres 

Associação futuro de Garvão, IPSS  
 
 
Fevereiro
 
  

 

Dezembro 



 
 

1.6 - Objetivo geral: Contribuir para o Reforço da dinâmica local 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Associativismo 
 
 

Apoiar a revitalização 
do tecido associativo 

concelhio 

Prestação de apoio 
técnico ao tecido 

associativo 

Nº de associações 
envolvidas no 

grupo temático da 
rede social de 

Ourique 
 

Nº de associações 
apoiadas no âmbito 

do 
desenvolvimento 

dos seus planos de 
atividades  

 
Nº de dirigentes 

associativos 
envolvidos 

Garantir até ao 
final de 2017 o 

apoio técnico às 
associações do 

concelho 

ESDIME 
Município de Ourique 

Associações locais 
CLAS de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eixo 2 – Emprego, qualificação e 
empreendedorismo



 
2.3 – Objetivo geral: Promover os níveis de qualificação profissional da população ativa 

 

 

 

 

 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Qualificação 
profissional 

Promover o 
conhecimento 

alargado da oferta 
formativa existente 

no território  

Ações de 
informação/divulgação  

da oferta formativa 
existente 

N.º de sessões 
realizadas, por 

Concelho/freguesia 
 

Garantir a divulgação da oferta 
formativa existente em todas as 

freguesias rurais 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

 
Ações de divulgação dos 
processos de RVCC e da 

rede regional de CQ 
 

N.º de sessões 
realizadas, por  

Concelho/freguesia  

Garantir a divulgação dos 
processos de RVCC e da rede 
regional de CQ em todas as 

freguesias rurais 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

Promover ações de 
qualificação 
ajustadas às 
necessidades 

concelhias 
 
 

 
Elaborar candidaturas a 
diferentes tipologias – 

formação modular 
certificada; cursos de 

educação e formação -, 
em função dos avisos de 

abertura publicitados 

 
N.º de candidaturas 

apresentadas 
N.º de candidaturas 

aprovadas 
N.º de candidatos/as 

integrados/as 

 
Garantir a elaboração de 

candidaturas – formação modular 
certificada; formação para a 

inclusão -, em função dos avisos 
de abertura publicitados 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 



 
 

2.4 – Objetivo geral : Promover as condições de empregabilidade de públicos particularmente desfavorecidos e/ou em situação de exclusão 

 

 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo 
específico 

Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade 
responsável/ 

Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
 
 
 
 
 
 

Empregabilidade e 
promoção do 

empreendedorismo 

Promover o 
conhecimento 
das Medidas 

de emprego e 
oportunidades 

de inserção 
existentes no 

território 
 
 

Ações de informação/divulgação das 
diferentes medidas de emprego junto 

do público-alvo e de 
empresários/entidades empregadoras 

N.º de sessões realizadas, 
por Concelho/ freguesia 

 

Garantir a divulgação 
das medidas de 

emprego em todas as 
freguesias rurais 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

Ações de favorecimento da integração 

profissional 

 

N.º de sessões/atividades 
realizadas 

Garantir a identificação 
de jovens NEET 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

Promover o 
empreendedo
rismo junto de 

diferentes 
públicos 

Ações de informação/divulgação das 
diferentes medidas de apoio à criação 
de emprego/empresas e diversificação 

da atividade empresarial 
 

N.º de sessões realizadas, 
por Concelho/freguesia 

Garantir a divulgação 
das medidas de apoio à 

criação de emprego 
em todas as freguesias 

rurais 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

Programa de Promoção do 
Empreendedorismo de jovens do 

ensino secundário 

N.º de sessões/atividades 
realizadas 

Garantir a 
implementação do 

programa de 
promoção de 

empreendedorismo 
 

IEFP 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 



 

 

 

 

 

 

 

 
Eixo 3 – Saúde Mental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 - Objetivo geral: Incentivar as entidades do CLAS para o desenvolvimento de medidas de prevenção na área da saúde mental 

 

3.2 Objetivo geral : Aprofundar o conhecimento das respostas e recursos existentes ao nível da saúde mental no território 

 

 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação  Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
Saúde mental   

Contribuir para o 
conhecimento 
alargados das 
necessidades/recurso
s/respostas ao nível 
da saúde mental no 
território 

Divulgação das respostas sociais 
e recursos existentes no Distrito 
de Beja no que se refere à 
problemática da saúde mental 

Nº de entidades do 
CLAs onde foi 
efetuada a 
divulgação  
Nº de entidade que 
pertencem ao CLAS  

Garantir a divulgação a 
100% das entidades do 
CLAS de Ourique  

CLAS de Ourique  
Departamento de Saúde 
Mental  
Grupo operativo da 
plataforma supra concelhia 
UCC de Ourique  

Julho  Dezembro  

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação  Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
Saúde 
mental   

Promover a 
qualificação dos 
profissionais que 
prestam assistência 
direta aos utentes 
com doença mental 

Levantamento de 
necessidades de qualificação 
no território da PSCBA 

Nº de técnicos 
abrangidos  

Abranger 100% dos 
técnicos que prestam 
assistência direta aos 
utentes com doença 
mental  

CLAS de Ourique  
Departamento de Saúde Mental  
ARS  
Grupo operativo da plataforma 
supra concelhia 
UCC de Ourique 

Janeiro Dezembro  

 
Desenvolvimento de um 
plano de formação 

Junho  Dezembro  



 
 

3.3. Objetivo geral : Capacitação das entidades e dos agentes na área da saúde mental 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação  Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

 
Saúde mental   

Aumentar a 
capacidade de 
acompanhamento em 
saúde mental no 
agrupamento vertical 
de escolas  

Reforçar a equipa do 
GAAF- de acordo com 
as necessidades  

Nº de respostas as 
solicitações 
efetuadas de 
atendimento 
Nº de solicitações 
para atendimento  

Garantir a 
resposta a 100% 
das situações 
identificadas  

Município de Ourique  
Agrupamento vertical de escolas 
CERCICOA  

Janeiro 
 
Setembro 

Junho  
 
Dezembro 

 
Reforçar a intervenção 
na área da saúde 
mental 

Definir e implementar 
o Plano de promoção 
da saúde mental:  
 
 

Grau de execução 
do plano 

Garantir a 
execução de 
100% do grau de 
execução  

Departamento de Saúde Mental  
ARS  
CLAS de Ourique 
UCC e UCSP de Ourique  
 

Fevereiro Dezembro  

 Promover a 
articulação e 
acompanhamento dos 
utentes com 
problemáticas na área 
da saúde mental 

Dar continuidade as 
ações /atividades 
constantes do 
programa de saúde 
mental da ULSBA  

Grau de 
cumprimento do 
programa  

Garantir a 
dinamização do 
programa até ao 
final de 2017 

ULSBA 
Agrupamento vertical de escolas  
UCC de Ourique 
Ipss´s 
Segurança social  

Janeiro  Dezwmbro 



 

 

 

 

 

 

 
Eixo 4 – Trabalho em rede  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Objetivo geral: Capacitação dos agentes Locais no âmbito do trabalho em rede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação Indicadores Metas Entidade 
responsável/ 

Entidades 
parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Capacitação 
dos agentes 

Locais 

Identificar áreas estratégicas 
de formação dos recursos 

humanos das entidades que 
desenvolvem respostas 

sociais 

Elaboração e 
Operacionalização dos 

Planos de formação das 
entidades em áreas 
estratégicas para a 

qualidade das respostas 
sociais 

N.º de 
funcionários/as com 

formação 
N.º de entidades 

envolvidas 

Garantir a criação de um 
plano de formação ajustado 

às diferentes entidades 
- Garantir a formação dos 

recursos humanos em todos 
os equipamentos sociais do 

Concelho 

CLAS de Ourique 
IPSS´s do concelho 

PSCBA 

Fevereiro Maio 

Promover a formação 
específica aos técnicos que 
intervêm com as famílias no 

território 

Dinamização de ações de 
formação nas diferentes 

entidades 

Nº de entidades do 
Clas de Ourique  
Nº de técnicos 

abrangidos 
Nº de ações de 

formação 
Tipologia de 

formação 
 

Garantir que 100% dos 
técnicos, das diferentes 
entidades do CLAS, que 

intervém com famílias no 
território tem formação 

específica 

Município de 
Ourique 
ESDIME 

CLAS 
NAV 
GNR 

Maio Dezembro 



 
 

4.2.- Contribuir para a qualificação do trabalho em rede, através da partilha de práticas 
 

 
 
4.3.- Promover a dinâmica da Rede Social  

 

Medida/ 
Projeto 

Objetivo específico Atividade/Ação  Indicadores Metas Entidade responsável/ 
Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

Rede 
social   

Conhecer a dinâmica das 
redes sociais e as boas 
práticas do seu trabalho 

Levantamento para 
identificação das boas 
práticas de intervenção 

N.º Práticas identificadas  
Nº de sessões de 
divulgação em sede de 
CLAS  
N.º de participação 

Uma sessão de 
divulgação por ano 
no CLAS de Ourique  
Divulgação de uma 
boa prática na PSCBA 
até ao final de 2017 

CLAS de Ourique  
Grupo Operativo – PSCBA 

Setembro  Dezembro  

Medida/ 
Projeto 

Objetivo 
específico 

Atividade/Ação  Indicadores Metas Entidade 
responsável/ 

Entidades parceiras 

Cronograma 

Início Fim 

CLAS de 
Ourique 

Promover a 
participação ativa 
das entidades no 
planeamento e 
concretização de 
projeto 

Atualização dos 
instrumentos de 
planeamento dos órgãos 
da Rede Social 
 

Garantir concelho de 
Ourique tem: i) o 
Diagnóstico Social ajustados 
à realidade do território; ii) 
o Plano Diagnostico Social 
(2015- 2017) e o Plano 
Anual atualizados 

Atualização permanente dos 
Instrumentos de planeamento do 
território  

 
 
 
Município de 
Ourique  
CLAS de Ourique  

Janeiro  Dezembro 

Realização das reuniões 
obrigatórias, conforme 
regulamentos internos  

N.º de reuniões realizadas 
(CLAS e NE) 

Garantir que o município cumpre o 
estipulado no regulamento interno 
dos CLAS e dos NE  
Realização do n.º de reuniões 
previstas nos regulamentos internos    

Janeiro Dezembro  



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Critérios de emissão de Pareceres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

Critérios   

PERTINÊNCIA Avalia o modo como o projeto se enquadra nos instrumentos de planeamento do 
CLAS (Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento 
Social e Planos de Acção), assim como noutros instrumentos do território. 
Considera ainda a prioridade das necessidades quanto às características de 
urgência e importância, em que a graduação das necessidades é tida como 
prioritária quando identificadas nos instrumentos de planeamento do CLAS. 
 

SUBSIDIARIEDADE Avalia em que medida foram verificados / equacionados / explorados todos os 
recursos e potencialidades disponíveis no território suscetíveis de ser 
rentabilizados (total ou parcialmente) para responder às necessidades 
diagnosticadas, objetivos e destinatários previstos no projeto. 
 

CONCERTAÇÃO Avalia em que medida o projeto resulta de acordo prévio do CLAS relativamente 
ao projeto e entidade detentora de melhores condições para 
a sua apresentação. 
 

PARCERIA Avalia a existência de um trabalho de parceria na concretização do projeto que 
possibilite a gestão partilhada de recursos, em que cada parceiro potencia a sua 
especialidade para uma maior qualidade da resposta à população. A qualidade / 
credibilidade da parceria deverá distinguir: identificação dos parceiros, definição 
dos papéis / responsabilidades e recursos (humanos, financeiros e materiais) a 
disponibilizar por cada um. 
 

INOVAÇÃO  
Avalia a existência de componentes aos níveis da metodologia, estratégia ou 
resultados que permitam distinguir o projeto face às práticas correntes. Um 
projeto inovador prevê uma intervenção distinta da que é utilizada no território, 
quer pelo seu carácter não tradicional, quer pela criação de um serviço diferente 
para a população. 
 
 

DIVULGAÇÃO Avalia a existência de mecanismos no projeto que permitam alimentar o sistema 
de informação da Rede Social (dimensão local e/ou nacional) quanto à situação e 
resultados. 
 

EMPREGABILIDADE Avalia em que medida o projeto cria ou mantém postos de trabalho e promove a 
qualificação dos recursos humanos. 
 

SUSTENTABILIDADE Avalia o modo como é equacionada a continuidade da resposta/serviço no 
futuro, finda a fase de implementação do projeto 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
Composição do CLAS de Ourique    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

1 ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano 

2 Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique 

3 Associação a Noiva  

4 Associação a NOSSA TERRA,IPSS 

5 Associação Cultural Juvenil dos Grandaços 

6 Associação de Pais  

7 Associação Futuro de Garvão, Ipss 

8 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique  

9 Associação recreativa desportiva cultural de conceição 

10 Atalaia – Associação dos amigos da cultura e das artes 

11 Casa do povo de Panóias- centro de dia  

12 Casa do Povo de Santana da Serra 

13 Castro da Cola – Associação de Desenvolvimento local  

14 Centro Cultural e recreativo de Santana da Serra 

15 Centro Saúde de Ourique  

16 Centro Social Cultura e Recreio casa do povo de Garvão 

17 CERCICOA 

18 Clube Desportivo e Cultural de Panoias  

19 CPCJ de Ourique 

20 ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste  

21 Fábrica da igreja paroquial da Freguesia de Ourique  

22 Grupo Dadores de Sangue 

23 Guarda Nacional republicana  

24 ISS, IP – Centro Distrital de Beja 

25 Junta de freguesia de Ourique  

26 Junta de Freguesia de Santana da Serra 

27 Liga dos Amigos da Aldeia de Palheiros  

28 Município de Ourique 

29 ORIK – Associação de Defesa do Património de Ourique,  

30 Ourique Desportos Clube  

31 Santa Casa ada Misericórdia de Ourique  

32 Serviço de Emprego e Formação Profissional de Ourique 

33 União das freguesias de Garvão e Santa Luzia  

34 União das freguesias de Panoias e conceição  



 
 

 


