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Alterações ao Regulamento CLAS - resumo

ESTRUTURAIS

• Criação de Comissão de Estratégia

• Todos os membros passam a ter assento no 
plenário e direito a voto

• Todas as redes de parceria passam a ter 
assento no plenário

OUTROS MELHORAMENTOS

• Processo de adesão de novos membros – criação 
de formulário próprio 

• Clarificação da pertença ao CLAS vs. Redes de 
parceria

• Introdução de direitos e deveres dos membros

• Introdução de competências do NE e CE

• Clarificação do processo de exclusão de membros

• Facilitação do processo de deliberação online



• Órgão intermédio entre o CLAS e o nível executivo 

• Governança dual (estratégica/executiva)

• Órgão com responsabilidade pela orientação estratégica 

da Rede Social onde estão representados os decisores 

das principais áreas do desenvolvimento social

• Articulação entre áreas (ação social, emprego, saúde, 

educação…) e interlocução privilegiada com poderes 

públicos e privados

• Reforço de estruturas de coordenação central da Rede

Conselho Local de Ação Social 
(CLAS)

Comissão 
Estratégia

Núcleo 
Executivo

Comissão de Estratégia (CE)



Composição e 
funcionamento

Membros Fixos:
• Presidente do CLAS

• Vereadores com pelouros da ação social e 
saúde

• Presidentes das Comissões Sociais de 
Freguesia

• Instituto da Segurança Social

• ACES

• IEFP– Centro de Emprego de Cascais

• Santa Casa da Misericórdia de Cascais

Membros (do CLAS) Eleitos 
• Três organizações particulares sem fins 

lucrativos

• Um agrupamento escolar

• Uma entidade privada com fins lucrativos.

Entidades convidadas pelos elementos fixos e 
sujeito a aprovação pelo CLAS
Mandato de 3 anos, não podendo exercer mais 
do que dois mandatos seguidos. 

4 reuniões 
ordinárias por ano



Pedidos de adesão à Rede Social 

• Identificação da Entidade
• Denominação da entidade

• Data de constituição

• Data de início de intervenção no Concelho

• Natureza Jurídica 

• Atividade
• Nº de clientes/utentes 

• Âmbito territorial no Concelho

• Descrição da atividade desenvolvida 

• Entidades com fins lucrativos: qual o 
contributo para o desenvolvimento social

• Parcerias existentes e pertença a CSF ou 
outras estruturas de parceria

 Criação de formulário que permita aferir os critérios de adesão



Relação entre CLAS e estruturas de parceria

 Antes

• As Comissões Sociais de Freguesia devem

informar o Núcleo Executivo do CLAS de

Cascais sobre a admissão de novos

membros na respetiva comissão,

imediatamente após a sua aceitação,

enviando para o efeito cópia da ficha de

adesão.

• Só podem ser membros das CSF as

entidades que tenham previamente pedido

a adesão ao CLAS.

• As instituições que fazem parte das CSF ou

outras estruturas de parceria só são

consideradas membros da Rede Social de

Cascais após aderirem ao CLAS

 Nova redação



Direitos e Deveres dos membros da Rede Social

Direitos dos membros

1. Participar e votar nas reuniões do CLAS;

2. Participar nas atividades da Rede Social, bem como usufruir dos serviços e iniciativas por ela
desenvolvidas;

3. Aceder a informação sobre projetos, medidas e programas de intervenção social a decorrer no
concelho de Cascais;

4. Solicitar as informações e esclarecimentos considerados necessários sobre a forma como se processa
a atividade da Rede Social e seus resultados;

5. Utilizar a marca Rede Social de Cascais nos seus produtos de comunicação.

 Novo!



Direitos e Deveres dos membros da Rede Social

Deveres dos membros

1. Participar nos Plenários do CLAS

2. Participar ativamente na realização e atualização do diagnóstico social do concelho;

3. Colaborar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Social e respetivos planos de ação;

4. Participar nos processos de avaliação dos planos de ação e Plano de Desenvolvimento Social;

5. Prestar informação sobre respostas sociais, projetos, medidas e programas de intervenção social e de
saúde que desenvolvam no concelho de Cascais;

6. Garantir a permanente atualização das bases de dados e sistema de informação local e manter
atualizados os seus contactos;

7. Trabalhar em parceria com membros do CLAS nomeadamente através das redes de parceria que
integram a Rede Social de Cascais.

 Novo!



Composição do plenário (CLAS)

 Antes

• O Plenário funciona num sistema de

representatividade dos seus membros.

• Sempre que a agenda da reunião plenária o

justifique, as restantes entidades do CLAS

poderão ser convidadas a participar nessa

sessão, sem direito a voto.

• O CLAS funciona em plenário, onde têm 
assento todos os seus membros.

 Nova redação

Todas as redes de parceria passam também a estar 
representadas no plenário, sem direito a voto.



Deliberações do plenário (CLAS)

 Antes

• O Plenário delibera por maioria de votos

dos membros presentes.

• Caso ocorra pelo menos uma manifestação

contrária, deverá a proposta ser submetida

a discussão em reunião plenária.

• Deliberações urgentes podem ser

realizadas por correio eletrónico, fax ou

correio, no prazo de 10 dias úteis.

• O CLAS delibera por maioria de votos dos
membros, presencialmente, online ou por
correio eletrónico.

• Deliberações urgentes podem ser realizadas
por correio eletrónico, no prazo mínimo de 2
dias úteis.

 Nova redação
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Destaques da Ação do Núcleo Executivo em 
2021 (1º semestre) 

PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

2020 - 2030

Plano de Iniciativas de Desenvolvimento 
Social 

2020-2023

Plano de Iniciativas de 
Desenvolvimento da Rede 

2020-2023

NE
CSF, Redes, 

Organizações



Eixo de Desenvolvimento da Rede

• Caminho para a Excelência

• Planeamento Integrado

• Sustentabilidade Financeira

• Aprendizagem da Rede Social

Objetivo 5                                              

Reforçar a Coordenação Estratégica

• Excelência Operacional

• Apropriação e Aprendizagem

• Aprendizagem da Rede Social

Objetivo 6                                             

Melhorar o Conhecimento e Capacitação 

da Rede Social

• Gestão de Conteúdos

• Gestão de Marca

• Gestão de relacionamentos

• Aprendizagem da Rede Social

Objetivo 7                                   

Aumentar a Notoriedade e Influencia da 

Rede



Caminho para a Excelência

REFORÇAR A COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA

Mobilizar as organizações da Rede Social para a implementação de sistemas partilhados de informação que 
permita transformar dados em conhecimento útil para as organizações.

Para 2021:
• Assinatura da Carta Compromisso para a Plataforma do Conhecimento da Rede Social (já validada)

• Desenvolvimento da Plataforma Gestão da Carta Social de Cascais - Identificar necessidades através da 
monitorização da cobertura das respostas sociais.

Plataforma Gestão Carta Social Cascais

Plataformas de Informação



PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

2020 - 2030

Plano de Iniciativas de Desenvolvimento 
Social 

2020-2023

Plano de Iniciativas de 
Desenvolvimento da Rede 

2020-2023

NE
CSF, Redes, 

Organizações

Sistema de Planeamento e Monitorização 
Planeamento Integrado

REFORÇAR A COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA



Sistema de Planeamento e Monitorização 

25 Redes de Parceria

74 Profissionais

212 iniciativas

Janeiro

• Monitorização 
do ano 2020

Fevereiro

• Planeamento 
2021

Março e Abril

• Análise de 
dados

Planeamento Integrado

REFORÇAR A COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA



Planeamento Integrado

Sistema de planeamento e monitorização 

Dinâmica conjunta de planeamento e 
monitorização

Elevada adesão das redes

Análise de dados em torno das medidas 
estratégicas do Plano

Elevado manancial de informação 
(alvos, iniciativas, orçamento)

Pouco tempo para analisar a 
monitorização e alimentar o 
planeamento

Pouco tempo para articular entre redes

Fragilidade nos processo de 
planeamento

Sistemas de monitorização pouco 
robustos

REFORÇAR A COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA



Angariar e Diversificar Fontes de Financiamento
Sustentabilidade Financeira

REFORÇAR A COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA

Inquérito Sustentabilidade Rede Social (Outubro 2020)
• 85% depende pouco ou nada do financiamento proveniente de aprovação 

de candidaturas
• 97% das Organizações considerou importante, e mesmo muito importante, 

o alargamento da sua base de financiadores

Plataforma Geofundos
• Informação sobre todas as oportunidades de financiamento (nacionais e 

internacionais) disponíveis para as entidades e iniciativas da Economia Social
• 28 organizações aderentes desde março
• Comparticipação (Rede Social - 70%; Organizações – 30%)

Programa de Mentoria Elaboração Candidaturas
• Consultoria técnica individualizada na elaboração de candidaturas robustas a 

linhas de financiamentos (max. 10h) a iniciar este mês.
• Comprometimento de submissão de candidatura por parte da organização
• Comparticipação (Rede Social - 90%; Organizações – 10%)



Excelência Operacional

Produção de Conhecimento
MELHORAR O CONHECIMENTO

E CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

Observatório da Coesão Social

• Plataforma online – acesso público

• Centralização de toda a informação sobre a área social em Cascais – diversas fontes:
 Fontes estatísticas 
 Carta Social
 Organizações locais 
 Estudos

• Monitorização de indicadores chave de coesão social no Concelho

• Atualização permanente do Diagnóstico Social

• Identificação de áreas de investigação a desenvolver 



Excelência Operacional

Produção de Conhecimento
MELHORAR O CONHECIMENTO

E CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

Medida 1.4 
A rede social e as organizações que a integram são 
exemplo de boa prática na implementação de medidas 
de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional



• Garantir a aprendizagem contínua das organizações da Rede Social.
• Apostar na qualificação da Rede Social em 3 áreas estratégicas: gestão, novas tecnologias e metod. colaborativas 

e participativas 

Apropriação e Aprendizagem

MELHORAR O CONHECIMENTO

E CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

Novas 
Formações

Burnout e Stress Ocupacional

Gestão Emocional e Motivação

1ª e 2ª edição

Formação e Qualificação da Rede Social



56 organizações
49,6% da Rede Social

25 redes 
parceria

120,5 horas formação
20h curso/média

MELHORAR O CONHECIMENTO

E CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

Apropriação e Aprendizagem

128 profissionais
150 participações

4 entidades
formadoras

40€ custo formando/média
5.836€ total (até maio)

25

10 10

23,5 25 25

35

30 29

22

17 17

Facilitação Digital Elaborar projectos Elaborar projectos -
2ªEd

Planeamento e
Avaliação

Atendimento Público Stress e Resiliência

Formação #1 Formação #2 Formação #2 - 2ª Ed Formação #3 Formação #4 Formação #5

Horas de Formação Nº de Formandos

Formação e Qualificação da Rede Social



Gestão de Conteúdos

AUMENTAR A NOTORIEDADE E 

INFLUÊNCIA DA REDE

4.357 visitas mês em 2021
(média)

Site Rede Social Newsletter

13 newsletters em 2020 
7 newsletters em 2021

101 noticias em 2020
46 noticias 2021

93 sobre ação das redes e organizações

Produção de Noticias

Contribuir para a visibilidade da ação da Rede Social, aumentando a notoriedade e credibilidade das organizações. 

Notícias e Newsletter



Gestão de Marca

Marca Rede Social AUMENTAR A NOTORIEDADE E 

INFLUÊNCIA DA REDE

• Desenvolver a marca da Rede Social de Cascais, 
promovendo a sua utilização por parte das organizações da 
Rede

• Aumentar a notoriedade e credibilidade da rede e suas 
organizações juntos dos stakeholders. 

• Criação da marca (novo logotipo, nome e assinatura) e o 
manual de utilização de marca

• Auscultação perspetivas: decisores políticos, núcleo 
executivo (entrevistas), organizações e munícipes 
(inquérito).

Re-branding Rede Social

Uma estratégia de marca bem desenhada é a melhor garantia para o desenvolvimento de uma marca forte e consistente. 
É o passo essencial para criar valor positivo, tanto para a organização como para o seu público.



Gestão de Relacionamentos - notoriedade

Capital Europeia Economia Social
AUMENTAR A NOTORIEDADE E 

INFLUÊNCIA DA REDE



Gestão de Relacionamentos - notoriedade

Carta Compromisso:
AUMENTAR A NOTORIEDADE E 

INFLUÊNCIA DA REDE

• Partilha de boas práticas 

• Desenvolvimento de modelos inovadores de governança local 

• Desenvolvimento do empreendedorismo social

• Dinamização de plataformas de diagnóstico, monitorização e planeamento 

• Definição de Estratégias Locais de Promoção da Economia Social

• Capacitação, avaliação de impacto e sustentabilidade das organizações 

Trabalhar em rede e estabelecer parcerias estáveis de colaboração entre 
entidades da economia social e instituições públicas:

Manter ativa, após 2021, a Rede agora criada, com a possibilidade do seu 
alargamento a outros municípios de Portugal

Desenvolver, durante o ano de 2021, para assinalar o seu estatuto de Capital 
Europeia da Economia Social, um conjunto de iniciativas

Plano de Iniciativas 
de Desenvolvimento 

da Rede



Gestão de Relacionamentos - notoriedade

• Seminário “Economia Social com Futuro”, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra

• Acolhimento do Comité de Monitorização da Declaração de Luxemburgo sobre o “Plano de Ação para a 
Economia Social” da EU - Declaração Cascais 2021

• Exposição Itinerante sobre organizações da Rede Social

• Realização de “Retrato Territorial das Organizações da Economia Social” em Cascais, acompanhado de 
documentário sobre o mesmo tema

• Assinatura de Agenda Local para a Economia Social de Cascais por parte dos membros da Rede Social, 
integrando as prioridades europeias

3º trimestre

• Open Day das organizações da Economia Social de Cascais

• Lançamento do Observatório da Coesão Social da Rede Social de Cascais

4º trimestre

AUMENTAR A NOTORIEDADE E 

INFLUÊNCIA DA REDE
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Sistema de monitorização do Plano de 
Iniciativas de Desenvolvimento Social

Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

2020 - 2030

Plano de Iniciativas de Desenvolvimento 
Social 

2020-2023

Plano de Iniciativas de 
Desenvolvimento da Rede 

2020-2023

NE
CSF, Redes, 

Organizações



Sistema de monitorização do Plano de 
Iniciativas de Desenvolvimento Social

74
profissionais

O1 - Desafios 
Demográficos

O2 – Proteção e 

Inclusão Social

O3 - Direitos e Igualdade 

de Oportunidades

O4 - Coesão Socio-

Territorial

63 medidas

212 iniciativas

120 métricas

25 Redes 

de Parceria

Alvos 2020 +
Execução 2020

Alvos 2021

Orçamento 2020 + 
Execução  financeira 2020

Orçamento 2021



Sistema de monitorização do Plano de Iniciativas de 
Desenvolvimento Social - Dashboards



Sistema de monitorização do Plano de Iniciativas de 
Desenvolvimento Social - Dashboards



↘
0

Alvo
2021

160

Pessoas idosas, ou com 

incapacidade, capacitadas em 

tecnologias digitais

2021

300

↘
12

Alvo

Formandos que participam em 

ações de qualificação de 

cuidadores formais

1551
- Alvo

2021

3353

Utentes nas respostas inovadoras 

na área da privação material

2021

197

Nº de imigrantes que frequentam 

aulas de português

↘
186

Alvo

↘
56

Alvo
2021

68

Jovens NEET que conseguem 

emprego

↗
241

Alvo
2021

125

Jovens NEET que ingressam em 

programas formativos/ educativos  

59 16 0 0

50
Alcabi SDR

↘ 75 Alvo 21

CP CE

Jovens abrangidos por 

projetos/serviços por freguesia  

Sem abrigo Vítimas VD

11 9

↗ 20 Alvo 21
28

Pessoas que beneficiam de 

soluções de habitação para fases 

transitórias  





Sistema de monitorização do Plano de 
Iniciativas de Desenvolvimento Social

Desafios da Monitorização:

 Alinhar os intervenientes 

 Alimentar o planeamento anual

 Coordenar medidas/potenciar sinergias inter-redes 

 Compreender os fatores que sustentam os resultados

 Comunicar e “humanizar” os resultados

 Melhorar a robustez das medidas e dos objetivos
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Serviço SolSal Manique
Solidariedade Salesiana

Serviços Sociais Salesianos Salesianos de Manique 



SolSal Manique

Serviço de Atenção à Família 
(SAF)

SportBosco
Escola Sócio Desportiva Salesianos de Manique



SportBosco
Escola Sócio Desportiva Salesianos de Manique

Destinatários
Jovens dos 9 aos 16 anos, do Concelho de Cascais 

Pedagogia
• FRM: Desporto como escola de valores
• SDB: Princípio orientador: Caridade pastoral (Relação 

próxima educador – educando, promotora de mudança)

Atividades
• Desporto: Futebol, Basquetebol, Natação (quarta-feira)
• Apoio ao estudo 
• Lanche
• Cuidados de higiene
• Transporte para casa
• Estágios desportivos nas pausas letivas (atividades lúdicas, 

desportivas e culturais) 

Horário: 
2ª, 3ª, 5ª e 6ª: 15h30 às 19h
4ª: 14h às 17h30

Parcerias:
• Endesa
• Fundação Real Madrid
• Câmara Municipal de Cascais 



Serviço de Atenção à Família (SAF)

Objetivos:

• Acompanhar e (trans)formar crianças, jovens e as suas 
famílias em situação de vulnerabilidade social;

• Proporcionar um acompanhamento de proximidade às 
crianças, jovens e famílias que se encontrem em situação 
de vulnerabilidade social, visando a melhoraria da 
qualidade de vida e a diminuição da exclusão social;

• Promover a integração de cada um na sociedade, com 
ações de capacitação ao nível pessoal, social e 
profissional. 

Áreas de intervenção:

• Manique de Baixo 

• Famílias dos alunos dos Salesianos de Manique ou 
SportBosco

Parcerias:
• Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa
• EntrAjuda
• Junta de Freguesia de Alcabideche

Respostas: 
• Acompanhamento técnico, 
orientação social e formação
• Apoio Bens de Primeira                                           

Necessidade: Alimentar e                                               
Higiene Pessoal 
• Banco SolSal
• Campanha “Cabaz de Natal”



MUNDO A SORRIR

A CONSTRUIR SORRISOS DO TAMANHO DO MUNDO DESDE 2005



A MISSÃO
PROMOVER A SAÚDE E A SAÚDE ORAL

COMO UM DIREITO UNIVERSAL

A Mundo A Sorrir é uma Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento (ONGD), fundada em julho de 2005 no Porto,

que promove a Saúde e a Saúde Oral como um direito universal junto das 

populações socioeconomicamente vulneráveis. 

PORTUGAL

2005

CABO-VERDE

2005

GUINÉ-

BISSAU

2005

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

2013





O NOSSO IMPACTO
DESDE 2005

642 131
BENEFICIÁRIOS

1 689
VOLUNTÁRIO

S

36 647
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

133 344
TRATAMENTOS 

MÉDICO-DENTÁRIOS

337 066
ESCOVAS E 

PASTAS DOADAS

145 468
RASTREIOS 

MÉDICO-DENTÁRIOS Dados atualizados até abril de 2021



+ INCLUSÃO

+ OPORTUNIDADES

+ QUALIDADE 
DE VIDA

EM PORTUGAL

+ AUTOESTIMA



Promover a educação da 

saúde oral em contexto

escolar, de  forma 

continuada, contribuindo

para a saúde geral.

Implementação da 

escovagem em sala de aula

Medição do Índice de Placa

Bacteriana

APRENDER A SER 

SAUDÁVEL

DESDE 2010

PROJETO PILOTO NA 

ESCOLA Nº4 DA PAREDE

140 CRIANÇAS



I IES CASCAIS A 

SORRIR

Promover a qualidade de vida

dos cidadãos

socioeconomicamente mais

vulneráveis do concelho de 

Cascais, reduzindo a 

vulnerabilidade e os fatores de 

risco para uma boa saúde oral.

ATIVIDADES

// Sessões capacitação sobre
educação para a saúde oral
destinadas às crianças, adultos em
idade ativa com dificuldades de
integração social, pessoas
portadoras de incapacidade física
e/ou intelectual e idosos;

// Realização de oficinas sobre
saúde oral dirigidas a professores e
profissionais das instituições de
intervenção social;

// Realização de rastreios orais nas
escolas e instituições sociais;

// Distribuição de materiais
gráficos de informação de apoio à
realização de atividades de saúde
oral em contexto escolar e à
introdução e manutenção de
hábitos de saúde oral, nas
instituições de intervenção social.



CENTRO DE APOIO 
À SAÚDE ORAL

EMPREGABILIDADE

INCLUSÃO SOCIAL

AUTOESTIMA

Parceiros
:



OS NOSSOS PARCEIROS
PREMIUM SPONSORS MASTER SPONSORS

SUPPORT SPONSORS



INSTITUTIONAL PARTNERS





48º PLENÁRIO DO CLAS DE CASCAIS
26 maio 2021

AGENDA

1. Abertura

2. Aprovação da ata do último Plenário

3. Votação de alterações ao Regulamento do CLAS

4. Destaques do Plano de Desenvolvimento da Rede Social 

5. Sistema de Monitorização do Plano de Desenvolvimento Social

6. Adesão de novos membros

7. Apresentação de resultados do CLDS 4G de São Domingos de Rana

8. Votação de pedido de alteração do CLDS 4G de Alcabideche e apresentação de resultados

9. Informações
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ENQUADRAMENTO (1/2)

1246 destinatários13 atividades

36 meses

mai.20 -> abr.23
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Jun Jul Ago Set Out Nov

2020

Parcerias

Atividades

21 - Aprovação candidatura

Dez Jan FevMai

2021

Planeamento

reuniões de parceria48

iniciativas/ sessões329

parceiros envolvidos em atividades25

ENQUADRAMENTO (2/2)
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ATIVIDADES (1/3)

9

Meta destinatários CLDS

>> abril 2023

Total destinatários

>> fevereiro 2021

Total destinatários CLDS

>> fevereiro 2021

45Pop-up Talento1

5 34Workshops em soft skills2

1 2Job Tours e Job Shadowing3

10 38Work Lab4

6 18Programa "Empregador Inclusivo SDR"5

120

108

78

120

27
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ATIVIDADES (2/3)

Meta destinatários CLDS

>> abril 2023

Total destinatários

>> fevereiro 2021

Total destinatários CLDS

>> fevereiro 2021

Me and U para o sucesso escolar6

23 30Coaching para orientação profissional7

6 44Workshops "direitos ao trabalho"8

1 1Balcão das candidaturas9

Balcão das candidaturas - júnior10

108

120

18

30

45
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ATIVIDADES (3/3)

Meta destinatários CLDS

>> abril 2023

Total destinatários

>> fevereiro 2021

Total destinatários CLDS

>> fevereiro 2021

Ser Cidadão11

47 48
Qualificação familiar e 

aconselhamento em situação de crise12

29 30
Sensibilização dos

atores da comunidade escolar13

182

190

100

64 64
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

88% >> SDR

Local residência

(total participantes – 208)

4% >> Cascais/Estoril

3% >> Alcabideche

3% >> fora do Concelho

2% >> Carcavelos/Parede

Atividades de grupo online – Eixo 1

60% >> Local residência
(SDR)

65% >> Situação profissional
(desempregados)

Qualificação familiar e aconselhamento 

em situação de crise – Eixo 2

72% >> Proteção Social e
Privação material

28% >> Qualificação familiar
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PREOCUPAÇÕES/DESAFIOS E PROPOSTAS

Cabeço de Mouro Zambujal

Sinalização de casos por parceiros locais

Literacia digital e condições técnicas dos 

beneficiários para acompanhamentos online

Perfil participantes sessões de grupo 

online

Atividades com população escolar
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CONTACTOS



48º PLENÁRIO DO CLAS DE CASCAIS
26 maio 2021

AGENDA

1. Abertura

2. Aprovação da ata do último Plenário

3. Votação de alterações ao Regulamento do CLAS

4. Destaques do Plano de Desenvolvimento da Rede Social 

5. Sistema de Monitorização do Plano de Desenvolvimento Social

6. Adesão de novos membros

7. Apresentação de resultados do CLDS 4G de São Domingos de Rana

8. Votação de pedido de alteração do CLDS 4G de Alcabideche e apresentação de resultados

9. Informações
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01 02

CM Cascais

Entidade

Promotora

SEAcoop

Entidade

Coordenadora
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22%
Do total de 

desempregados do 

concelho

40%
Das pessoas que 

vivem sózinhas

são idosos

2,4%
Freguesia com 

maior peso em

termos de RSI

18%
Tem mais de 

65 anos

23,8%
Profissionais

socialmente mais

valorizados

32%
Expectativas nulas

pelos jovens para 

encontrar trab

Alcabideche

34%
Trabalhadores com 

contrato a termo

(Cascais)

Cruz Vermelha

Adroana

Alcoitão



EQUIPA
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Eixo

1

Coordenação

1 

Técnico superior

100% afetação

SEA

3

Técnicos

Superiores

2 – 100% afetação

1 – 50% afetação

SEA



Elaboração do Plano de Ação

D
e

s
e

n
v

o
lv

e
r

 A
L
C

A
B

ID
E

C
H

E

-
Experiência dos 

anteriores CLDS

Experiência
-

Informação fornecida

pelos parceiros

Parceiros
-

Dados estatisticos, 

nomeadamente do INE, 

IEFP e da PSP

PEDS e ODS

Dados
-

Oscultação e recolha

de sugestões

Comunidade
-

Devolução dos 

resultados aos

parceiros e 

comunidade

Validação
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2008

2019

CLDS Anteriores

2019
Agosto –

Dezembro

Seleção das entidades
Análise do território
Oscultação da comunidade e parceiros

Elaboração do plano de ação

12 Dezembro

2019

Aprovação do Plano de Ação
pelo CLAS Cascais

2019
Dezembro

Submissão do plano de 
ação CLDS

Janeiro - Março

2020

Decisão de aprovação
CLDS4g
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Abril

2020

Início do CLDS 4 G
Constituição da equipa

2020
Agosto

Inicio das atividades no terreno

Dezembro

2021

Avaliação intermedia
do projeto

2023
Junho

Término das atividades no 
terreno

Julho

2023

Término do
CLDS4g



EIXO 1
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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

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
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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
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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

50 

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;
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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);
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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
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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);
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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 Implementac ̧ão

de projetos para 

apoio a grupos 

vulnera ́veis

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)
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3
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3
6Ações

1. Fábrica do Empreendedor - Informar sobre o 

conteúdo e abrangência das medidas ativas de 
emprego e oportunidades de inserção em 
instituições do território

2. Desmarca-te - Capacitar e ajudar a 

desenvolver atitudes de procura ativa de 
emprego

3. Fábrica do Empreendedor - Apoiar o 

enquadramento de projetos de autoemprego e 
de empreendedorismo 

4. Informar e encaminhar para oportunidades 

de qualificação, desenvolvidas pelas autoridades 
públicas e privadas

5. Sensibilizar os empresários, as instituições e 

as entidades empregadoras locais

6. Contribuir para a sinalização, 

encaminhamento e orientação de alunos que 
abandonam ou concluem o sistema educativo

7. Desenvolver ações que estimulem as 

capacidades empreendedoras dos alunos do 
ensino secundário



Orçamento
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Página 1

2020 2021 2022 2023 Total

Rúbrica 1 - Despesas com pessoal e honorários

1.1 - Remuneração de pessoal (pessoal afecto às funções centrais do CLDS)

1.1.1 - Remuneração (incluindo encargos sociais) 36 212,95  €           75 982,55  €           75 982,55  €           47 738,32  €           235 916,36  €         

1.1.2 - Ajudas de custo 1 125,00  €              2 268,00  €              2 268,00  €              1 458,00  €              7 119,00  €              

1.2 - Honorários (pessoal afecto às funções complementares às exercidas pelo pessoal orçamentado na rubrica 1.1)

1.2.1 - Honorários 8 940,00  €              19 200,00  €           19 200,00  €           2 460,00  €              49 800,00  €           

Rúbrica 2 - Encargos diretos com aquisição de bens e serviços, rendas, alugueres e amortizações

2.1 - Serviços 7 640,00  €              2 520,00  €              1 520,00  €              3 840,00  €              15 520,00  €           

Rúbrica 4 - Diversos, funcionamento e outras despesas

4.1 - Funcionamento e desenvolvimento das ações 13 276,50  €           18 570,00  €           18 570,00  €           4 813,50  €              55 230,00  €           

TOTAL 363 585,36  €         

Orçamento Geral
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O Projeto
Promotor e respostas

CASCAIS

O QUE É?

O Fablab é um Laboratório de Fabricação

Digital, também conhecido como um

Laboratório de Prototipagem e Experimentação.

Reúne uma diversidade de equipamentos que
permite qualquer indivíduo ou coletivo fazer

“quase tudo” .

COMO FUNCIONA?

Dias-Abertos (4ª e Sábados) – dedicados à

Prototipagem e Experimentação sem custos na

util ização dos equipamentos;

Dias-Fechados (5ª f e 6ª f) – para a Produção,
com custos de util ização dos equipamentos;

Workshops (3ª f)

RESERVAS
www.fablabcascais.pt

PROTOTIPAGEM

EXPERIMENTAÇÃO

PRODUÇÃO

WORKSHOPS
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O Projeto
Cronograma

2019
Agosto –

Dezembro

Seleção das entidades
Análise do território

Oscultação da comunidade e 

parceiros

Elaboração do plano de ação

12 Dezembro

2019

Aprovação do Plano de Ação
pelo CLAS Cascais

29 Janeiro

2020

Submissão do plano de ação
CLDS

23 Julho

2020

Decisão de aprovação
CLDS4g

1 de Agosto

2020

Inicío do CLDS
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O Projeto
Os espaços

Fábrica do Empreendedor da Adroana FabLab Cascais

O projeto Desenvolver Alcabideche dispõe de 2 espaços ambos situados no bairro da a Adroana. A

Fábrica do Empreendedor onde se realização principalmente as ações relacionadas com os

atendimentos individuais e personalizados e o FabLab onde se encontram as máquinas facilitadoras

dos processos de prototipagem. O projeto Desenvolver Alcabideche dispõe ainda de um espaço

partilhado no Bairro de Alcoitão para a realização de atendimentos à comunidade.

Espaço Comunitário de Alcoitão
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Ana Rita Rodrigues Carla Baptista Rebeca Cupido Joana Borges

Coordenação Emprego Empreendedorismo FabLab

A Equipa
Constituição
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Plano de ação e resultados
Atividade 1 - Fábrica do Empreendedor - Emprego

Descrição:

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

Atividades realizadas:

• Atendimento personalizado e individual

• Sessão de recrutamento online

• Divulgação e encaminhamento para ofertas de emprego

• Articulação com entidades empregadoras

66 beneficiários
(+ 18 de outros territórios)
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Plano de ação e resultados
Atividade 1 - Fábrica do Empreendedor - Emprego

Utentes inserido em mercado de trabalho Sessão de recrutamento online
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Plano de ação e resultados
Atividade 2 - Desmarca-te

Descrição:

• Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa 
de emprego

Atividades realizadas:

• Apoio à elaboração de CV’s

• Workshops Ciclo Desmarca-te

• Curso Intensivo para a Empregabilidade 

85 beneficiários
(+ 33 de outros territórios)
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Plano de ação e resultados
Atividade 2 - Desmarca-te

Workshop Brindes Instituições
09/12/2020 | 14h – 17h30 | Por: JOANA BORGES

Workshop Atendimento ao público
14/12/2020 |14h30 – 17h00 | Por: REBECA CUPIDO

Workshop Árvore de Natal a Laser - Decoração
12/12/2020 | 14h – 17h30 | Por: JOANA BORGES

DEZEMBRO

INSCRIÇÕES: emprego.adroana@fabricadoempreendedor.pt / 214 605 038

Workshop Recibos Verdes
09/11/2020 | 14h30 – 17h00 | Por: CARLA BATISTA

Workshop Como se apresentar com impacto
10/11/2020 | 14h30 – 16h30 | Por: SELF WORTH ACADEMY

Workshop Utilizar as redes sociais na Procura de Emprego
16/11/2020 | 14h30 – 17h00 | Por: CARLA BATISTA

Workshop Medidas de apoio à Criação do seu Negócio 
23/11/2020 | 14h30 – 17h00 | Por: REBECA CUPIDO

INSCRIÇÕES: emprego.adroana@fabricadoempreendedor.pt /  214 605 038

Novembro

Cartazes Divulgação Workshops Workshop realizados



03
Plano de ação e resultados
Atividade 3 - Fábrica do Empreendedor - Empreendedorismo

Descrição:

• 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

Atividades realizadas:

• Atendimento individualizado e personalizado

– Criação do Próprio negócio

– Apoio à Prototipagem

• Ações de capacitação para Criação do Próprio Negócio

• Workshops Ciclo Desmarca-te

41 beneficiários
(+ 42 de outros territórios)
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Plano de ação e resultados
Atividade 3 - Fábrica do Empreendedor - Empreendedorismo

Cartaz Divulgação WorkshopAção de Capacitação Ação de Capacitação Workshop
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Plano de ação e resultados
Atividade 3 - Fábrica do Empreendedor - Empreendedorismo

Prototipagem - Empreendedores
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Plano de ação e resultados
Atividade 4 - Fábrica do Empreendedor - Formação

Descrição:

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

Atividades realizadas:

• Atendimento individual e personalizado

• Articulação com entidades formativas

• Divulgação de ações de formação

14 beneficiários
(+ 02 de outros territórios)
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Plano de ação e resultados
Atividade 5 - Fábrica do Empreendedor - Empresas

Descrição:

• Divulgação de informação atualizada sobre oportunidades
de trabalho e inserção;

• Sensibilização para o feedback do desajustamento
profissional dos destinatários candidatos;

Atividades realizadas:

• Sessões de divulgação de medidas de apoio a empresas

• Divulgação no site da Fábrica do Empreendedor das medidas
de apoio com especial enfoque nas relacionadas com o
apoio face ao impacto do COVID

• Articulação para divulgação de ofertas de emprego

06 empresas
(14 pessoas)



03
Plano de ação e resultados
Atividade 5 - Fábrica do Empreendedor - Empresas

Cartazes de divulgação de medidas de apoio a empresas Divulgação de medidas de apoio a empresas
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Plano de ação e resultados
Atividade 6 – Fábrica do Empreendedor – Escolas - Emprego

Descrição:

• 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

Atividades realizadas:

• Ciclo de Workshops Salesianos de Manique

• Feira das Profissões Salesianos de Manique

22 alunos 
do ensino secundário
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Plano de ação e resultados
Atividade 6 – Fábrica do Empreendedor – Escolas - Emprego
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Plano de ação e resultados
Atividade 7 - Fábrica do Empreendedor – Escolas – Competências Empreendedoras

Descrição:

• 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

Atividades realizadas:

• Pese embora todos os esforços dos vários elementos
envolvidos e fundamentais para a realização da atividade, não
foi possível, até ao momento realiza-la.

• Workshop Como Criar uma Empresa - Salesianos

09 alunos 
do ensino secundário
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Plano de ação e resultados
Atividade 7 - Fábrica do Empreendedor – Escolas – Competências Empreendedoras
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DESAFIOS #01
INICIO DO PROJETO

O CLDS iniciou a sua atividade a 1 de agosto, ativando para isso as suas instalações no bairro da
Adroana em Alcabideche. Atendendo a que o período entre a autorização para iniciar o projeto e a
data de início formal do mesmo, foi muito curto (tendo decorrido apenas alguns dias), foi impossível
iniciar o projeto com a equipa totalmente constituída
Sendo que a equipa era recente no território foi necessário proceder a uma integração da mesma
na área de intervenção e facilitar processos que levassem á apropriação por parte desta do plano de
ações e objetivos do projeto.
O inicio do projeto no terreno coincidiu com a altura de confinamento o que originou a uma
necessidade de adaptar a intervenção nomeadamente na forma de atendimento à população. A
situação pandémica vivida levou também ao adiar de algumas das ações previstas nomeadamente a
intervenção na comunidade escolar.

Placar informativo – Medidas de prevenção COVID
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DESAFIOS #02
SAÍDA DA ENTIDADE PARCEIRA

Aquando das primeiras reuniões e contactos entre a entidade promotora e a entidade parceira, esta
demonstrou algum receio pelo tempo que iria mediar entre a apresentação das despesas de
reembolso e o respetivo pagamento.

A AISA estava a passar por um momento de quebra de receitas provocadas pela pandemia COVID-
19 e pelo fecho /redução de alguns dos seus serviços, e o previsível tempo entre a realização da
despesa e o seu reembolso levantava receios de que pudesse colocar em causa a sustentabilidade
financeira da instituição.

Decidiu a direção da AISA, no dia 23 de outubro desistir do projeto, após análise da informação
recebida por parte do ISS e da entidade coordenadora.

Não se encontrou nenhuma entidade interessada em ser entidade parceira do CLDS4g Desenvolver
Alcabideche para a realização das atividades do eixo 3, muito por culpa da incerteza a nível
financeiro causada pela redução de receitas e aumento de custos provocada pelo COVID-19.
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Neste sentido, foi decidido pela direção da SEAcoop em 2 de dezembro de 2020 que o CLDS
Desenvolver Alcabideche passasse a ter apenas atividades do Eixo obrigatório - Eixo 1: Emprego,
formação e qualificação, não sendo executado as ações relativas ao eixo 3.

Esta decisão foi comunicada ao município que afirmou compreender a decisão e concordar com a
mesma, não apresentando outra solução.

Neste sentido, e após informação do ISS torna-se premente a apresentação de um Pedido de
Alteração ao Plano de Ação e Orçamento aprovados, prevendo-se que este seja realizado durante o
primeiro trimestre de 2021.

DESAFIOS #02
SAÍDA DA ENTIDADE PARCEIRA
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DESAFIOS #03
COVID 19

É de realçar o facto de o projeto ter passado por um período de menos afluência de participantes
por consequência da situação de pandemia mundial que levou a que fosse decretado estado de
emergência no país entre os meses de março e abril do ano corrente.

A equipa esteve em teletrabalho sendo porém sempre assegurado o atendimento presencial, por
marcação prévia, sempre que o atendimento online ou via telefónico não era possível.

Durante os meses de teletrabalho, foram delineadas e programadas as atividades referentes ao
plano de ação.



2021

O ano de 2021 passará pela consolidação do projeto face à programação/planeamento de ações,
pensadas e programadas em contexto de parceria e rede, apesar da indefinição face aos
constrangimentos provocados pela pandemia que estamos a viver.

Iremos focar-nos na continuação das ações já iniciadas e na aposta nas atividades com a
comunidade escolar, bem como na realização de mais ações de capacitação na procura de
emprego e na criação do próprio emprego.

Continuaremos a realizar atividades num contexto de coparticipação e envolvimento de várias
entidades.

Temos tentado ir ao encontro das necessidades concretas das pessoas, adaptando sempre a nossa
intervenção à realidade que já existe. Queremos, em 2021, continuar a apostar na qualidade dos
serviços a que nos propomos.

Continuaremos a trabalhar em parceria e sintonia com os nossos parceiros. Reafirmamos o nosso
empenho para continuar a garantir a sustentabilidade das ações.
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CONTACTOS

Ana Rita Rodrigues

Coordenadora do CLDS4G – Desenvolver Alcabideche

Tel.: (+351) 214 605 038 / 961 467 274

E-mail: coordenação.adroana@fabricadoempreendedor.pt



48º PLENÁRIO DO CLAS DE CASCAIS
26 maio 2021

AGENDA

1. Abertura

2. Aprovação da ata do último Plenário

3. Votação de alterações ao Regulamento do CLAS

4. Destaques do Plano de Desenvolvimento da Rede Social 

5. Sistema de Monitorização do Plano de Desenvolvimento Social

6. Adesão de novos membros

7. Apresentação de resultados do CLDS 4G de São Domingos de Rana

8. Votação de pedido de alteração do CLDS 4G de Alcabideche e apresentação de resultados

9. Informações



AVALIAÇÃO DO 
PLENÁRIO

Obrigada!


