
DESENVOLVER
ALCABIDECHE

CLDS 4G
PLANO DE AÇÃO



Enquadramento - Legislação

Tipologia de Operação 3.10 (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) do POISE

■ Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto

■ Despacho n.º 3998/2019, de 10 de abril

■ Aviso n.º POISE-32-2019-17, de 25 de junho



Enquadramento - Legislação
Objetivos

■ Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção,
dinamizando a alteração da sua situação socioterritorial

■ Concentrar a intervenção nos grupos populacionais, que em cada território,
evidenciam fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação
das pessoas, tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade

■ Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado, na
promoção e execução dos projetos, através da mobilização de atores locais com
diferentes proveniências

■ Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes
instrumentos de planeamento existentes de dimensão municipal



Enquadramento - Legislação
Território

■ Manutenção da abrangência territorial do Programa CLDS 3G e identificada no
Aviso de candidatura n.º LISBOA-32-2019-31

■ Área Geográfica:

– Freguesia de Alcabideche (Alcoitão, Adroana e Bairro da Cruz Vermelha)

■ Perfil:

– Especialmente afetado por desemprego e envelhecido



ENTIDADES

Entidade Promotora

■ Câmara Municipal de Cascais



ENTIDADES
Entidade Coordenadora

■ SEAcoop
– A coordenação administrativa e financeira do projeto
– A dinamização e coordenação da execução do Plano de Ação
– Desenvolver parte das ações – eixo 1
– Receber e gerir o financiamento e transferi-lo para as restantes entidades da parceria
– Enquadrar e proceder à contratação do coordenador técnico e outros recursos humanos de

apoio ao coordenador
– Organizar e manter atualizados, os processos contabilísticos e o dossier técnico dos CLDS-4G
– Garantir, através do coordenador, a recolha dos comprovativos do cumprimento dos requisitos

impostos às ELEA;
– Garantir a organização e a produção documental necessária à elaboração de relatórios de

execução e final do CLDS-4G;
– Garantir o cumprimento das disposições nacionais e comunitárias, decorrentes do

financiamento comunitário



ENTIDADES
Entidade Executora

■ AISA
– Executar diretamente as ações constantes do plano de ação previsto – Eixo 3
– Constituir equipas de acordo com as condições específicas de implementação fixadas nas

normas orientadoras para a execução dos CLDS - 4G
– Reportar à ECLP o desenvolvimento das ações
– Organizar e manter atualizados os processos contabilísticos e o dossier técnico das ações que

desenvolvem
– Garantir a organização e a produção documental necessárias à interlocução com ECLP
– Apresentar à ECLP, através do coordenador técnico do CLDS -4G a declaração de que

possuem capacidade de coordenação técnica, administrativa e financeira para desenvolver
as ações previstas no Plano de Ação que lhe são incumbidas.



EQUIPAS

■ SEA
– 1 Coordenador
– 2 Técnicos Superiores a 100%
– 1 técnica superior a 50%

■ AISA
– 2 Técnicos Superiores a 100%
– 1 técnica superior a 50%



PLANO DE AÇÃO

■ CONSIDERANDOS
– Plano de ação com duração de 36 meses executado em parcerias
– Data de início das atividades a 01.04.2020
– Eixos de intervenção definidos por tipo de território, implicando a obrigatoriedade do

cumprimento das ações
– Indicadores para cálculo das metas:
■ Execução física do CLDS 3G, Agosto 2019
■ N.º de inscritos no Centro de Emprego
■ Taxa de retenção e desistência nas escolas
■ Levantamento das pessoas idosas em situação de isolamento
■ Reuniões com parceiros e membros da comunidade
■ Plano de desenvolvimento económico e social de Cascais



EIXO 1
EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO



Eixo 1
Emprego, formação e 
qualificação

Objetivos gerais:

■ Favorecer os processos de integração
profissional, social e pessoal, dos
desempregados;

■ Sensibilizar os empresários, as instituições e as
entidades empregadoras locais, para uma
participação ativa na concretização de medidas
ativas de emprego e em processos de inserção
profissional e social;

■ Contribuir para a sinalização, encaminhamento
e orientação de alunos, que abandonam ou
concluem o sistema educativo, no sentido de
desenvolver ações de favorecimento da
integração profissional;

■ Desenvolver ações que estimulem as
capacidades empreendedoras dos alunos do
ensino secundário, numa perspetiva de reforço
da iniciativa, da inovação, da criatividade, do
gosto pelo risco e que constituam uma primeira
abordagem à atividade empresarial.

Público alvo: 

• Pessoas desempregadas

• Alunos ensino secundário

• Empresários



Eixo 1
Emprego, formação e 
qualificação

Objetivos Específicos:

■ Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de
procura ativa de emprego;

■ Informar sobre o conteúdo e abrangência das
medidas ativas de emprego e oportunidades de
inserção em instituições do território;

■ Apoiar o enquadramento de projetos de
autoemprego e de empreendedorismo, nos
diferentes programas e instrumentos de apoio,
promovendo o encaminhamento dos
interessados para o apoio técnico;

■ Informar e encaminhar para oportunidades de
qualificação, desenvolvidas pelas autoridades
públicas e privadas.

Público alvo: 

• Pessoas desempregadas

• Alunos ensino secundário

• Empresários



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

1. Fábrica do 
Empreendedor -
Informar sobre o 
conteúdo e 
abrangência das 
medidas ativas 
de emprego e 
oportunidades de 
inserção em 
instituições do 
território

Divulgação, 
orientação, 
encaminhamento e 
acompanhamento 
individual e 
personalizado, no 
âmbito das 
medidas ativas de 
emprego e 
oportunidades de 
trabalho

2.5 Implementação 
de projetos para 
apoio a grupos 
vulneráveis

1.2.8 Desenvolvime
nto de um 
mecanismo de 
acolhimento ao 
imigrante que vem 
residir para o 
concelho 

2.2.9 Aumento das 
oportunidades de 
aprendizagem da 
língua portuguesa 
para estrangeiros 

3.3.3 Redução do 
número de jovens 
sem emprego, 
educação ou 
formação (NEET)

183 desempregados 
de curta duração
077 desempregados 
de longa duração
020 jovens à procura 
do 1º emprego
074 beneficiários do 
Rendimento Social de 
Inserção
007 pessoas com 
deficiência e 
incapacidade

280 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
IEFP
Gip Adroana

Atendimento e acompanhamento 
individual e personalizado, no 
âmbito da Fábrica do 
Empreendedor

Disponibilização das MAE e 
oportunidades de trabalho na FE 
(espaço físico, site e facebook)

Sessões de promoção da inserção 
profissional (metodologias 
participativas)

Elaboração e/ou atualização de 
currículos e/ou cartas de 
apresentação ajustadas às 
características dos destinatários e 
das candidaturas



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

2. Desmarca-te -
Capacitar e ajudar 
a desenvolver 
atitudes de 
procura ativa de 
emprego

Dinamização de 
sessões de 
técnicas de 
Procura Ativa de 
Emprego e/ou 
desenvolvimento 
de competências 
pessoais, sociais e 
marca pessoal. 
Elaboração e/ou 
atualização de CV 
e/ou cartas de 
apresentação 
ajustadas às 
características dos 
destinatários e das 
candidaturas
FabLab

2.5 Implementação de 
projetos para apoio a 
grupos vulneráveis

2.9 Aumento das 
oportunidades de 
aprendizagem da língua 
portuguesa para 
estrangeiros 

1.3.2 Criação de 
condições de equidade e 
qualidade nos percursos 
educativos (formais e não 
formais) e de formação 
como meio de promoção 
do sucesso educativo

2.3.3 Redução do número 
de jovens sem emprego, 
educação ou formação 
(NEET)

3.Criação de oferta 
formativa em áreas 
profissionais relevantes 
nos próximos 10 anos

188 desempregados 
de curta duração
079 desempregados 
de longa duração
020 jovens à procura 
do 1º emprego
076 beneficiários do 
Rendimento Social de 
Inserção
009 pessoas com 
deficiência e 
incapacidade

287 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais

Sessões de TPE e/ou 
desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e marca pessoal

Programa de Literacia e 
Alfabetização - Escrita e Leitura

Desenvolver programas de 
combate ao reajustamento 
profissional (FabLab Cascais)

Follow-up integração

Feira de emprego

GEMTE



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

3. Fábrica do 
Empreendedor -
Apoiar o 
enquadramento de 
projetos de 
autoemprego e de 
empreendedorismo 
nos diferentes 
programas e 
instrumentos de 
apoio, promovendo o 
encaminhamento dos 
interessados para o 
apoio técnico

Informação, 
orientação, 
capacitação e 
acompanhamento de 
potenciais 
empreendedores e 
empresários, na 
intenção de criação 
de empresas e de 
postos de trabalho
FabLab

2.5 Implementação 
de projetos para 
apoio a grupos 
vulneráveis

013 desempregados de 
curta duração
006 desempregados de 
longa duração
001 jovens à procura 
do 1º emprego
002 beneficiários do 
Rendimento Social de 
Inserção

20 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
IEFP
Gip Adroana
Centro de 
Formação de 
Alcoitão

Atendimento e acompanhamento 
individual e personalizado de 
potenciais empreendedores e 
empresários na intenção de criação 
de empresas e postos de trabalho;
Sessões de informação
FabLab – apoio na fase de 
prototipagem, experimentação e 
comercialização dos produtos dos 
empreendedores;



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

4. Informar e 
encaminhar para 
oportunidades de 
qualificação, 
desenvolvidas pelas 
autoridades públicas 
e privadas

Divulgação, 
orientação, 
encaminhamento e 
acompanhamento 
para oportunidades 
de qualificação

2.5 Implementação 
de projetos para apoio 
a grupos vulneráveis

3.2 Criação de 
condições de 
equidade e qualidade 
nos percursos 
educativos (formais e 
não formais) e de 
formação como meio 
de promoção do 
sucesso educativo

3.3 Redução do 
número de jovens 
sem emprego, 
educação ou 
formação (NEET)

106 desempregados de 
curta duração
044 desempregados de 
longa duração
011 jovens à procura 
do 1º emprego
074 beneficiários do 
Rendimento Social de 
Inserção
005 pessoas com 
deficiência e 
incapacidade

161 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
IEFP
Centro de 
Formação de 
Alcoitão

Atendimento e acompanhamento 
individual e personalizado, no 
âmbito das oportunidades de 
qualificação,

Disponibilização das oportunidades 
de qualificação (espaço físico, site e 
facebook);



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

5. Sensibilizar os 
empresários, as 
instituições e as 
entidades 
empregadoras locais, 
para uma participação 
ativa na concretização 
de medidas ativas de 
emprego e em 
processos de inserção 
profissional e social

Divulgação de 
informação 
atualizada sobre 
oportunidades de 
trabalho e inserção;
Sensibilização para o 
feedback do 
desajustamento 
profissional dos 
destinatários 
candidatos;

2.5 Implementação 
de projetos para 
apoio a grupos 
vulneráveis

067 entidades 
empregadoras locais

67 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
Empresas Locais
GEMTE
IEFP

Sensibilizar os empresários para a 
questão do reajustamento 
profissional dos candidatos;

Divulgação das oportunidades de 
trabalho e inserção
Feira de emprego
GEMTE



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

6. Contribuir para a 
sinalização, 
encaminhamento e 
orientação de alunos 
que abandonam ou 
concluem o sistema 
educativo, no sentido 
de desenvolver ações 
de favorecimento da 
integração profissional

Intervenção 
integrada e 
adaptada de 
prevenção de 
NEET's, com 
utilização de 
metodologias 
inovadoras no 
sentido de aumentar 
a motivação para 
conclusão do 
percurso formativo 
e/ou integração na 
vida ativa. 
Sinalização de jovens 
NEET

2.5 Implementação 
de projetos para 
apoio a grupos 
vulneráveis

3.3 Redução do 
número de jovens 
sem emprego, 
educação ou 
formação (NEET)
Criação de oferta 
formativa em áreas 
profissionais 
relevantes nos 
próximos 10 anos

060 outros (alunos 
integrados no sistema 
educativo)

60 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
Agrupamentos de 
escolas
IEFP

Orientação vocacional (orientação 
no processo de ligação entre 
escola/entidades 
formadoras/estágios)

Sinalização e encaminhamento 
dos jovens NEET para apoio 
individualizado pela Fábrica do 
Empreendedor

Ações direcionado a alunos até ao 
3º ciclo (experiências profissionais 
com orientação profissional 
integrada);



EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais Metas Sinergias Proposta de atividades

7. Desenvolver ações 
que estimulem as 
capacidades 
empreendedoras dos 
alunos do ensino 
secundário, numa 
perspetiva de reforço 
da iniciativa, da 
inovação, da 
criatividade, do gosto 
pelo risco e que 
constituam uma 
primeira abordagem à 
atividade empresarial

Dinamização de 
atividades 
aceleradoras das 
capacidades 
empreendedoras 
dos jovens, ricas em 
experiências que 
estimulem a 
criatividade, a 
inovação, a 
responsabilidade 
social e o 
voluntariado

2.5 Implementação
de projetos para 
apoio a grupos 
vulneráveis

3.3 Redução do 
número de jovens sem 
emprego, educação ou 
formação (NEET)

090 alunos do ensino 
secundário
002 pessoas com 
deficiência e 
incapacidade

90 destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária
CLAS Cascais
Agrupamentos de 
escolas
Grupos de 
voluntariado
Empresas locais

Atividades de promoção do 
empreendedorismo e/ou 
empreendedorismo social,

Dinamização de sessões de 
informação e/ou encontros de 
partilha (empreendedorismo, 
responsabilidade social, 
voluntariado)



EIXO 3
PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E 

APOIO À POPULAÇÃO IDOSA



EIXO 3

PROMOÇÃO DO 
ENVELHECIMENTO ATIVO E 
APOIO À POPULAÇÃO IDOSA

Objetivo Geral:

■ Promover o envelhecimento saudável e a
inclusão ativa das pessoas idosas na
comunidadePúblico alvo:

● PESSOAS IDOSAS

● COMUNIDADE



Objetivos Específicos:

■ Promover a criação de relações e de 
vivencias em grupo como formas de 
integração social

■ Fomentar a participação social e cívica
■ Contribuir para a desconstrução de 

estereótipos negativos relativamente às 
pessoas idosas

■ Identificar pessoas idosas que vivam em 
situação de isolamento e/ou solidão e 
implementar medidas de combate a essa 
situação

■ Incentivar a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o 
espírito de solidariedade e atitudes de 
cidadania

EIXO 3

PROMOÇÃO DO 
ENVELHECIMENTO ATIVO E 
APOIO À POPULAÇÃO IDOSA

Público alvo:

● PESSOAS IDOSAS

● COMUNIDADE



Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais

Metas Sinergias Proposta de atividades

1. Promoção 
do 
envelhecimen
to ativo e da 
autonomia 
das pessoas 
idosas

Realização de 
dinâmicas que 
permitam a 
participação ativa e 
a cidadania da 
pessoa idosa

A.6. Promoção de 
respostas flexíveis para o 
envelhecimento ativo e 
saudável acautelando a 
diversidade de perfis

C.10. Educação para 
cidadania 

C.18. Criação de 
oportunidades de 
participação das pessoas 
mais velhas na 
comunidade

80 Idosos

100 Crianças Ensino 
Básico

180 Destinatários

CMC – Equipas 
Intervenção 
Comunitária; 
Academia Saúde; 

Escolas Freguesia

Seacoop - FABLAB

Divulgação, dinamização e /ou 
encaminhamento para atividades 
lúdicas e físicas, de promoção do 
envelhecimento ativo e saudável;

Criação e dinamização de um grupo 
de intervenção comunitária -
Comissão Sénior Local 

Dinamização de um projeto de 
Biblioteca Humana – combate ao 
Idadismo; 

Apoiar recém-reformados na 
criação de novos negócios; 

EIXO 3 – PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO IDOSA



Ação Descrição Medidas 
PEDS Cascais

Metas Sinergias Proposta de atividades

2. Ações 
de combate 
à solidão e 
ao 
isolamento

Divulgar, dinamizar 
e/ou encaminhar 
para atividades e 
projetos de 
combate à solidão e 
ao isolamento das 
pessoas idosas

A.8. Combate ao 
isolamento e 
solidão dos idosos 

80 Pessoas idosas

80 Destinatários

CMC - Equipas 
Intervenção 
Comunitária; 

Centro de Saúde 
Alcabideche 

ESSA

Levantamento e caracterização da 
população idosa isolada; 

Intervenção regular multidisciplinar 
(serviço social, psicologia, 
enfermagem) no domicílio de pessoas 
idosas isoladas;

Criação e dinamização do projeto 
“Entre Pares" para promover o 
sentimento de pertença e criação de 
laços entre as pessoas idosas;

Criação e dinamização do projeto 
“Acolher“ – Alojamento a jovens 
estudantes por parte de pessoas 
idosas isoladas;  

EIXO 3 – PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO IDOSA



Ação Descrição Medidas
PEDS Cascais

Metas Sinergias Proposta de atividades

3. 
Desenvolvimento 
de projetos de 
voluntariado 
vocacionados 
para o trabalho 
com populações 
envelhecidas

Sensibilizar e 
dinamizar 
projetos e 
atividades, no 
âmbito do 
voluntariado 
com as pessoas 
idosas

C.18.  Criação de 
oportunidades de 
participação das 
pessoas mais velhas na 
comunidade

50 Outros
(comunidade)

CMC – Banco 
Voluntariado de 
Cascais

IPSS e outras 
entidades 

Capacitação dos voluntários 
relativamente ao voluntariado com a 
pessoa idosa; 

Articulação com projetos de 
voluntariado já existentes, com vista à 
inclusão de novos voluntários; 

EIXO 3 – PROMOÇÃO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO IDOSA


