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Introdução

VOLTAR

Aqui poderá conhecer as Iniciativas previstas realizar ao longo de 2022

pelas 24 redes de parceria que implementam o Plano Estratégico de

Desenvolvimento Social 2020-2030 (PEDS).

A consulta deste documento vai permitir-lhe:

 perceber como o PEDS se operacionaliza anualmente numa ação

concertada das organizações sociais do concelho, através de um

processo de planeamento que conjuga curto e longo prazo;

 conhecer os alvos que se pretendem atingir até ao fim de 2022,

para as 63 medidas, através das 117 métricas de avaliação do

desempenho do PEDS, bem como o seu grau de ambição face aos

resultados atingidos em 2021;

 saber de que forma o orçamento de 3 520 996€ previsto para 2022

se encontra distribuído pelas diferentes fontes de financiamento

(administração central, administração local, fundos nacionais/

comunitários, mecenato/filantropia, privado lucrativo, 3º setor).

O Plano de Iniciativas organiza-se numa lógica de cascata – objetivos

estratégicos, temas, medidas, iniciativas – para permitir uma

compreensão global do seu sentido estratégico.

Em cada Objetivo é possível encontrar informação detalhada relativa:

 ao tema e medidas que o integram;

 às métricas e alvos de cada medida;

 às iniciativas que vão ser implementadas;

 à calendarização das iniciativas;

 às redes de parceria responsáveis pela implementação das

iniciativas;

 ao orçamento programado.

Poderá ainda conhecer os atores deste planeamento que se afirma

como uma prática de referência ao nível da governança local.

O plano é implementado pelas 24 redes de parceria da Rede Social de

Cascais, e pelo Núcleo Executivo do CLAS, mobilizando, no total, 134

profissionais.

O forte comprometimento das estruturas de coordenação das redes de

parceria (vide página 4) constitui um fator de sucesso deste processo

de planeamento integrado e de desenvolvimento de uma cultura de

avaliação e de monitorização na Rede Social de Cascais.

Seja bem vinda/o ao Plano de Iniciativas de Desenvolvimento Social 2022!



SIGLAS REDES DE PARCERIA

CLAS (NE) Conselho Local de Ação Social – Núcleo Executivo

CLDS SDR Contrato Local de Desenvolvimento Social de São Domingos de Rana

CPCJC Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais

CPD Comissão para a Pessoa com Deficiência

CSF Alc Comissão Social de Freguesia de Alcabideche

CSF CE Comissão Social de Freguesia de Cascais Estoril

CSF CP Comissão Social de Freguesia de Carcavelos Parede

CSF SDR Comissão Social de Freguesia de São Domingos Rana

Fator C (DLBC) Desenvolvimento Local de Base Comunitária (Fator C - DLBC)

FMCVD Fórum Municipal Contra a Violência Doméstica

FCPS Fórum Concelhio para a Promoção da Saúde

GEMTE Grupo de Empregabilidade Territorial

PIMC Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais

NLI Núcleo Local Inserção

NPISA Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo

PCA Plataforma das Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens de Cascais

PCCES Plataforma de Qualificação dos Centros de Convívio e Espaços Sénior

PCM Plataforma de Qualificação da Resposta Creche “Crescer Melhor em Cascais”

PEM Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais

PRAPM Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material

RIG Rede de Intervenção da Galiza

RIT Rede de Intervenção da Torre

RODA Rede de Organizações de Adroana, Cruz Vermelha e Alcoitão

Take It Take It (Programa Escolhas)

Atores

VOLTAR



Objetivo 1

Enfrentar os Desafios Demográficos 
da Natalidade, do Envelhecimento e 

da Longevidade



MEDIDA 1.1 Implementação de incentivos às famílias para promover a natalidade

MEDIDA 1.2 Promoção da gratuitidade progressiva das respostas à primeira infância*

MEDIDA 1.3 Aumento da taxa de cobertura e diversificação das respostas à primeira infância (convencionais e não convencionais) 

Área de atuação Natalidade é composta por 3 Medidas que integram 5 iniciativas a desenvolver em 2022, por 4 redes de parceria.

Objetivo 1

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

NATALIDADE

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 
ESTRATÉGICA INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM

REDE DE 
PARCERIA

Medida 1.1

Bolsas Sociais Creches**
Apoio às famílias na promoção da natalidade no sentido de obterem vaga em creche, com continuidade até aos 36
meses. A atribuição destas bolsas permitirá uma melhoria nas condições de vida dos pais e a fixação de famílias na
freguesia, potenciando o aumento da natalidade e consequente combate ao envelhecimento da freguesia.

Jan-22 Dez-22 CSF CE

Diagnóstico da 
necessidade de respostas 

na primeira infância **

Estudo que permita conhecer a situação das crianças 0-3 anos que não frequentam creche e fundamentar a
necessidade de respostas, especialmente as não convencionais.

jan-22 dez-22 PCM

Plano Local de Incentivo 
à Natalidade

Plano a ser desenvolvido com a orientação e parceria da Associação Nacional de Famílias Numerosas por forma a
estabelecer um conjunto de medidas que concorram como incentivo à natalidade, potenciando os recursos dos
parceiros que atuam na Comissão Social de Freguesia.

Mai-22 Dez.22 CSF SDR

Bolsas Sociais SDR

Reforço com investimento financeiro da Junta de Freguesia do Programa "Bolsas Sociais em Creches e Jardins de
Infância da Rede Privada", desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais. Pretende-se estabelecer um plano de
comunicação mais eficaz e eficiente de forma a que as famílias que não consigam colocar as suas crianças em creches
da rede social ou jardins de infância da rede publica o possam fazer nos equipamentos privados.

Set/22 jul-22
CSF SDR

Medida 1.3

Sistema de identificação 
de crianças que não 

frequentam a 
creches/jardins-de 

infância 

Facilitar a identificação das crianças que não frequentam creches e jardins de infância.
Apurar necessidades e desenhar propostas de respostas alternativas (M8A3 da Estratégia Municipal de Saúde).

jun-22 dez-23 FCPS

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas



Alvos

O total de iniciativas previstas para a área Natalidade terá um
custo total de 99 370€, proveniente da Administração Local.

Recursos financeiros

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

Objetivo 1

NATALIDADE

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO
2022

REALIZADO
2021

1.1 Implementar medidas locais de incentivo à natalidade com base em 
estudos, quer de âmbito local (a realizar), quer estudos nacionais e 

internacionais já efetuados nesta temática, articulando componentes 
técnico-científicas e políticas.

M1.1 -1 Nº de famílias abrangidas 70 115

1.3. Aumento da taxa de cobertura  e diversificação  das respostas à 
primeira infância (convencionais e não convencionais)

M1.3 -1 Nº de novos lugares criados 0 0

VOLTAR

99 370 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



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

MEDIDA 1.5 Reconhecimento de empresas e de organizações com boas práticas na conciliação da vida profissional com a vida familiar

Área de atuação Conciliação da Vida Profissional e Familiar é composta por 2 Medidas que integram 4 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 3 
redes de parceria.

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

Objetivo 1

CONCILIAÇÃO VIDA PESSOAL, FAMILIAR E PROFISSIONAL

Medidas e 
Iniciativas 2022

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 1.4

Mesa redonda sobre 
conciliação

Reflexão em torno da temática da Conciliação entre a vida profissional e familiar e da sua importância para as
organizações da RS - iniciar discussão envolvendo atores chave.

mai-22 dez-22 CLAS (NE)

Inquérito aos novos 
membros 

Efetuar o levantamento das práticas de conciliação das organizações da Rede Social que aderiram em 2021 e que
aderem em 2022.

out-22 dez-22 CLAS (NE)

Medida 1.5

Reconhecer empresas 
que implementam 

medidas de conciliação

Reconhecimento das empresas/organizações que beneficiam dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
(FEEI) e que implementam medidas de conciliação da vida profissional com a vida familiar (elaboração de um
questionário para os beneficiários apoiados pelo FatorC que contemple a implementação destas medidas e posterior
divulgação de notícia dos resultados para meios de comunicação a definir, ex. CMC, Juntas de Freguesia, redes sociais,
seminário empresarial, etc).

jan-22 fev-22 Fator C

Empregador Inclusivo 
SDR**

Consiste num programa de informação, capacitação e incentivo à adoção de medidas ativas de emprego e boas
práticas de gestão de RH e responsabilidade social (conciliação da vida familiar e profissional; igualdade de género;
práticas não discriminatórias de recrutamento; etc.), dirigido a entidades empregadoras locais. Inclui ainda um serviço
de apoio a processos de recrutamento inclusivo para aumentar a integração de pessoas em situação de maior
vulnerabilidade, nomeadamente com incapacidade, ex-reclusas, refugiadas, etc.

-------- --------- CLDS SDR



Alvos

Recursos financeiros

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

O total das iniciativas previstas para a área Conciliação Vida
Pessoal, Profissional e Familiar terá um custo de 7 280€,
sendo cerca de 44% provenientes de Fundos Nacionais/
Comunitários, 43% da Administração Central, 9% da
Administração Local e os restantes 4% procedentes do 3º
Setor.

Objetivo 1

CONCILIAÇÃO VIDA PESSOAL, FAMILIAR E PROFISSIONAL

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO
2022

REALIZADO 
2021

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 

M1.4 -1 Nº de organizações com medidas de conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profissional, por tipo de medida

9 58

M1.4 -2 Nº de trabalhadores que usufruem das medidas de conciliação entre a vida pessoal, 
familiar e profissional 

200 1 800

M1.4 -3 Grau de satisfação dos trabalhadores que usufruem das medidas - -

1.5. Reconhecimento de empresas e de organizações com 
boas práticas na conciliação da vida profissional com a 

vida familiar

M1.5 -1 Nº de empresas ou organizações que implementam medidas de conciliação 27 33

M1.5 -2  Nº de trabalhadores/as que usufruem das medidas de conciliação entre a vida 
pessoal, familiar e profissional

51 508

VOLTAR

3 230 €

3 100 €

628 €

323 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



MEDIDA 1.6 Promoção de respostas flexíveis para o envelhecimento ativo e saudável acautelando a diversidade de perfis

MEDIDA 1.7 Introdução de soluções tecnológicas com grupos específicos da população, nomeadamente idosos, pessoas com incapacidade 

e/ou dependência

MEDIDA 1.8 Combate ao isolamento e solidão dos idosos 

MEDIDA 1.9 Reconfiguração/Flexibilização de respostas sociais dirigidas a pessoas em situação de dependência no domicílio e respostas 

institucionais de dia*

MEDIDA 1.10 Implementação de medidas de apoio ao descanso do cuidador informal

MEDIDA 1.11 Valorização e aumento do reconhecimento social da profissão de cuidador/a

MEDIDA 1.12 Criação de EAD's (Saúde Mental) e reforço das respostas de SAD*

MEDIDA 1.13 Aumento das respostas residenciais para pessoas com demência*

MEDIDA 1.14 Criação de lares residenciais integrados na área da deficiência (clientes e familiares) *

MEDIDA 1.15 Alargamento e reforço dos cuidados continuados integrados*

MEDIDA 1.16 Alargamento e qualificação das respostas residenciais para idosos (ERPI)*

Área de atuação Envelhecimento, Dependência e Incapacidade é composta por 11 Medidas que integram 23 iniciativas, a desenvolver em 
2022 por 9 redes de parceria.

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

Objetivo 1

* Medida sem iniciativas

Medidas e 
Iniciativas 2022

ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE



** Iniciativa de continuidade / já iniciada

ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE
MEDIDA 

ESTRATÉGICA INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 1.6

Programa Mais Saúde 
todos os dias**

Medida 2 ação 5 do plano de ação 2019/20 da estratégia Local de Promoção da saúde. Tem como resultado esperado a Sensibilização da
população para a adaptação de estilos de vida saudáveis.

jan-22 dez-22
FCPS

Realizar ações de 
preparação e construção 

de reforma ativa 

Facilitar o processo de planeamento da transição para a reforma, considerando os interesses, motivações e recursos pessoais na busca
da qualidade de vida naquela etapa de vida. (LM1A2 da Estratégia Municipal de Saúde 21/25

abr-22 dez-25 FCPS

Palco da Vida**
Projeto que visa um processo continuado de combate ao isolamento, estimulação cognitiva, emocional e comportamental. Resposta
motivadora e partilhada de promoção de autoestima. Envolve 3 tipos de atividades: 1- escrita criativa privilegiando a relação de ajuda e
acompanhamento individualizado; 2- Produção e 2ª edição do Livro; 3- Produção vídeos | testemunho dos participantes.

jan-22 dez-22 PCCES

Ir e Ver, Olhar e 
Descobrir**

Potenciar espaços de educação artística/cultural, numa dimensão que promova o desenvolvimento do idoso, no âmbito da literacia
visual, da reflexão crítica e da produção artística e cultural.

jan-22 jul-22 PCCES

Laboratórios 
OHFICINA**

Desenvolvimento de competências transversais (auto-estima, auto-confiança, responsabilidade, resiliência, capacidade de criação,
contemplação e fruição, sentido cívico), através de experiências pedagógicas de criatividade, arte, sustentabilidade e educação não
formal que estimulam no individuo o respeito, o potencial/expressivo.

jan-22 dez-22 PCCES

Cozinhar com afetos Sessões de culinária e doçaria executadas pelos alunos da ESHTE e seniores das várias organizações (online e presencial) fev-22 jun-22 PCCES

Cartas com História Troca de correspondência, com temas sugeridos, entre instituições/ seniores e alunos do 3º ciclo. jan-22 jun-22 PCCES

Plantar Relações 
Sensibilização e participação de jovens, seniores e famílias em questões ambientais, através da plantação de árvores e limpeza da orla
costeira.

jan-22 mai-22 PCCES

Estudo sobre 
envelhecimento e 

velhice em Cascais**

Estudo, estratégia-plano sobre o envelhecimento – velhice e políticas sociais no concelho de Cascais, que visa conhecer esta realidade
local e definir uma estratégia e plano de atuação a médio e longo prazo, que permita responder aos interesses, expetativas e
necessidades dos munícipes de Cascais

jan-22 out-22 PEM

Caminhadas com 
Afetos**

As caminhadas são um ótimo exercício físico, contribuindo para combater o sedentarismo e as doenças crónicas que lhe estão
associadas. As caminhadas constituem também um excelente momento de convívio entre os participantes. Promovem estilos de vida
saudáveis, através da prática de exercício físico e de informação sobre hábitos de alimentação equilibrada. Nesta iniciativa há palestras
sobre temas da área da saúde e das respostas/ prestações sociais. Iniciativa aberta à comunidade.

Jan-22 Dez-22 CSF CE

Espaços Sénior**

Resposta social que visa criar e dinamizar regularmente atividades e projetos nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, do saber e
convívio. Estas são organizadas tendo em conta as necessidades identificadas e são dinamizadas com participação ativa das pessoas
seniores da comunidade, tendo em conta os diferentes tipos de perfis. Como exemplo existem aulas em línguas estrangeiras, projetos
europeus de Erasmus, atividade física, danças, yoga, etc.

Jan-22 Dez-22 CSF CE

Oficina de Teatro**
Uma atividade que pretende, também, (re)lembrar e/ou atualizar experiências já vividas, (re)conhecer técnicas teatrais ou atualizar as
que já se conhecem. Partilhar um trabalho coletivo e construção de um espetáculo/exercício final para apresentação pública.

Jan-22 Dez-22 CSF CE



MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 1.7

REDE + PRÓXIMA**

Criação de uma solução tecnológica dirigida à população com mais de 65 anos, beneficiários do serviço de apoio domiciliário das instituições
pertencentes à Comissão Social de Freguesia de Alcabideche e/ou seus cuidadores informais, envolvendo o Voluntariado, com vista à otimização da
comunicação entre profissionais, utentes e seus cuidadores informais, a promoção da socialização e combate ao isolamento social. Para tal será
necessário criar um grupo de trabalho com profissionais das instituições aderentes, voluntários e profissional na área da informática, para a
concretização de projeto de ligação dos utentes e/ou seus cuidadores à instituição prestadora do Serviço de Apoio Domiciliário através das novas
tecnologias; Para além da formulação do projeto será necessário adquirir equipamento informático com acesso à internet, para instalação no
domicilio dos beneficiários do projeto, bem como dotá-los de literacia informática para a utilização/otimização desta ferramenta, com recurso ao
voluntariado.

Jan-22 Dez-22 CSF Alc

Workshop de 
tecnologias

Promover a formação, participação e suporte em rede através das Tecnologias Mar/22 ---- CPD

Medida 1.8

Projeto Mãos 
Dadas**

É um projeto de acompanhamento e apoio a pessoas sós, com o objetivo de fazer companhia, estabelecer relações de amizade e levar afeto e atenção
às pessoas que se encontram em situação de isolamento, através de visitas de voluntários, às casas das mesmas. Estes voluntários têm formação
específica na sua área, recebendo um manual de procedimentos de atuação para que todos os voluntários tenham a mesma conduta.

Jan-22 Dez-22 CSF CE

MOVE.@LC**

Programa dirigido à população sénior e outros em situação de isolamento social ou dependência de forma a proporcionar atividades e experiências
inovadoras de bem estar a nível cultural, desportivo, de entreajuda e de aventura e que permite também a superação de desafios individuais,
coletivos de autodescoberta e valorização pessoal. Realização de um programa de Verão intensivo com o objetivo de ocupação de tempos livres,
facilitador de novos conhecimentos e aprendizagem, desafio, autodescoberta e valorização pessoal, inscrevendo-se numa estratégia de rentabilização
e potenciação dos recursos e equipamentos locais e outros.

---------- ---------- RODA

Solidão e 
Isolamento nas 

Resposta Sociais**

Estudo de investigação que pretende realizar um diagnóstico de clientes integrados em resposta social (C.DIA, SAD e ERPI) no Concelho de Cascais,
com base na aplicação de um instrumento de recolha de dados. Elaboração de uma estratégia de intervenção de acordo com os resultados do
diagnóstico. Realização de um plano de ação, por forma a dar resposta às necessidades identificadas.

jan-22 mar-22 PEM

São Domingos de 
Rana Consigo

Acompanhamento de pessoas em situação de isolamento e/ou solidão, sinalizados pelos parceiros da Comissão Social de Freguesia, para intervir de
uma forma eficaz e humanizada nas situações de isolamento e/ou solidão independentemente do ciclo de vida em que se encontrem..

fev-22 dez-22 CSF SDR

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE



** Iniciativa de continuidade / já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM

REDE DE 
PARCERIA

Medida 1.10

Cuidadores informais 
de pessoas com 

demência

Divulgar informação sobre respostas de capacitação para cuidadores informais de pessoas com demência (M4A3 da Estratégia Municipal de Saúde
21/25)

jun-22 dez-23 FCPS

Programa Cascais 
Cuida**

Capacitar o cuidador na prestação de cuidados;
Reduzir a sobrecarga do cuidador na tarefa de cuidar;
Integrar o cuidador numa rede de apoio;

jan-22 dez-22 FCPS

Apoio Psicológico 
Individual para 

Cuidadores 
Informais**

Acompanhamento individual a cuidadores informais de pessoas com dependência, com vista à melhoria do seu bem-estar psicológico. ---------- ---------- CSF CP

Medida 1.11

Projeto Formativo 
destinado a Ajudantes 

de Ação Direta 
(AAD)**

Projeto formativo destinado a AAD - Ajudantes de Ação Direta, com o objetivo de consciencializar/reforçar a importância de alguns aspetos da ética
e prática profissional inerentes à função; desenvolver competências que facilitem a comunicação e relação com os clientes, equipa e partes
interessadas; desenvolver competências de gestão de conflitos relacionadas com a sua prática profissional.

jan-22 dez-22 PEM

Espaços de Partilha de 
boas práticas

Dinamizar espaços de partilha e discussão através de sessões e/ou Laboratórios, para profissionais de AAD - Ajudantes de Ação Direta. Pretende-se
que estas sessões sejam uma troca de experiências, de conhecimento e de boas praticas sobre a importância dos seus papéis na intervenção com
pessoas com dependência. Estes momentos são promotores da melhoria contínua do desempenho e disseminação das melhores práticas, ao
mesmo tempo que alavancam uma mudança de comportamentos e atitudes.

mar-22 dez-22 PEM

ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE



Recursos financeiros das Medidas

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

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

M1.6 -1 Nº de participações 2 864 2 710

M1.6 -2 Grau de satisfação dos participantes

1.7. Introdução de soluções tecnológicas com grupos específicos da 
população, nomeadamente idosos, pessoas com incapacidade e/ou 

dependência

M1.7 -1 Nº de pessoas que beneficiam de soluções tecnológicas 
inovadoras, por grupo (idosos, pessoas com incapacidade e/ou 

dependência)
50 -

M1.7 -2 Nº de pessoas capacitadas no uso das tecnologias digitais/Nº 
de pessoas abrangidas

50 -

1.8. Combate ao isolamento e solidão dos idosos

M1.8 -1 Nº de pessoas abrangidas 90 68

M1.8 -2 Nº de pessoas que melhoraram a sua situação 35 60

1.10. Implementação de medidas de apoio ao descanso do cuidador 
informal

M1.10 -1 Nº de cuidadores abrangidos 228 4

M1.10 -2 Índice de satisfação dos cuidadores - -

1.11. Valorização e aumento do reconhecimento social da profissão de 
cuidador/a

M1.11 -1 Nº de Formandos que participam em ações para a aquisição 
de competências e de qualificação dos cuidados formais

300 18

M1.11 -2 Nº de formandos que concluem cursos profissionais na área 
dos cuidados formais

- -

Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

Objetivo 1

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE



Enfrentar os Desafios 
Demográficos da 
Natalidade, do 
Envelhecimento e da 
Longevidade

Objetivo 1

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Recursos Financeiros

O total das iniciativas previstas para a área Envelhecimento e Dependência terá um custo de 479 572€,
sendo cerca de 10% de Fundos Nacionais/Comunitários, 3% provenientes da Administração Central, 77%
da Administração Local, 9% do 3º Setor e cerca de 1% proveniente do Mecenato/Filantropia.

VOLTARENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA E INCAPACIDADE

47 675 €

15 747 €

367 559 €

41 076 €

957 €

6 558 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 2

Promover a Inclusão e Proteção Social 
dos Grupos mais Vulneráveis



Objetivo 2

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 2.1 Monitorização  da evolução qualitativa e quantitativa das pessoas em situação de pobreza e exclusão social

MEDIDA 2.2 Redução da proporção de crianças que vivem em situação de pobreza 

MEDIDA 2.3 Introdução de respostas inovadoras e dignificantes na área da privação material

MEDIDA 2.4 Promoção de medidas dirigidas a idosos em situação de pobreza, incluindo idosos imigrantes

MEDIDA 2.5 Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis  (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…)

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

Área de atuação Pessoas em situação de Pobreza e Vulnerabilidade Socia é composta por 5 Medidas que integram 32 iniciativas, a
desenvolver em 2022 por 13 redes de parceria.



PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.1

Monitorização das pessoas em 
situação de sem abrigo**

A coordenação do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) Cascais realiza a monitorização do fenómeno das
Pessoas em Situação de Sem Abrigo (PSSA) entre 2020 e 2023 através da recolha e análise da informação em instrumentos
específicos e gestão de uma base de dados concelhia (Ficha de sinalização/ caraterização; Ficha de intervenção; Base de dados
concelhia).

---------- ----------- NPISA

Monitorização sistemática de 
dados sobre as famílias 
beneficiárias do RSI**

Conhecimento, através de dados estatísticos, da população beneficiária de RSI. jan-22 dez-22 NLI

Criação de Observatório de Coesão 
Social

Definir a estrutura e adjudicar a criação da plataforma de coesão social que irá contemplar a monitorização dos diferentes grupos
em situação de pobreza e exclusão social

jan-22 dez-22 CLAS (NE)

Monitorização das famílias em 
situação de privação material**

Estando já em teste uma base de dados, priorizar as respostas na privação no alargamento da utilização da mesma. Prever a
participação dos parceiros da PRAPM na definição dos campos de recolha a considerar.
O preenchimento será feito regularmente pelos técnicos utilizadores, mas pretendemos garantir que em dois momentos/ano a
informação se encontra atualizada e passível de ser analisada, sendo um retrato real daquele momento. O Grupo Executivo da
PRAPM analisará e devolverá a informação, por forma a alimentar/orientar a intervenção.

jan-22 dez-22 PRAPM



PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.2

Bolsas Sociais SDR

Reforço com investimento da Junta de Freguesia do Programa "Bolsas Sociais em Creches e Jardins de Infância da Rede Privada",
desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais. Pretende.se estabelecer um plano de comunicação mais eficaz e eficiente de forma a
que as famílias que não consigam colocar as suas crianças em creches da rede social ou jardins de infância da rede publica o possam fazer
nos equipamentos privados.

jan-22 dez-22 CSF SDR

Programa Bolsas Sociais**
Comparticipação da mensalidade da frequência de creche na rede privada de crianças com baixos recursos que não encontram vaga em
creches da rede solidária.

jan-22 dez-22 PCM

Programa Crescer Melhor 
Coesão**

Apoio financeiro às creches da Rede Solidária em função da integração de crianças do 1º escalão facilitando o acesso destas crianças à
resposta de creche e promovendo a diversidade socioeconómica dos utentes.

jan-22 dez-22 PCM

Promover a participação de 
crianças em programas de 
férias escolares e outras 

atividades Lúdicas**

Promover a participação de crianças com baixos recursos económicos em programas de férias escolares já existentes, através da
negociação de vagas e custos (apoios) com as entidades promotoras de campos de férias e alargar a participação destas crianças a outras
atividades lúdicas como comemoração de dias especiais, visitas e passeios recreativos, culturais e desportivos.

jan-22 dez-22 NLI

Medida 2.3

Comunidade
Aproximação às empresas no sentido de potenciar a angariação (por via do combate ao desperdício ou da doação) de bens aos quais as
pessoas têm escassez - carne e peixe fresco, eletrodomésticos, entre outros.

set-22 dez-22 PRAPM

Cartão Mais Solidário**
Iniciativa promovida pela CMC em parceria com as Juntas de Freguesia/Uniões de Freguesia dirigida a famílias que neste contexto de
pandemia deixaram de conseguir assegurar as suas necessidades básicas. Entrega de cartões não identificados que pretendem adquirir
bens alimentares em igualdade de circunstancias com todos os consumidores.

jan-22 dez-22 PRAPM

Aumento da resposta 
Mercearia Social

Criação de duas novas Mercearias Sociais no concelho, modalidade de distribuição de apoios alimentares que acreditamos garantir mais
participação, escolha e dignidade aos agregados familiares.

jan-22 dez-22 PRAPM

Avaliação comparativa dos 
impactos das diferentes 

modalidades de 
distribuição alimentar

Coexistem no concelho diversas modalidades de distribuição de apoios alimentares (Banco Alimentar, Mercearia Social, POAPMC, CARD)
que serão avaliadas: em que medida, em que aspetos e para que públicos as diferentes modalidades contribuem de forma mais positiva
para a dignidade e autonomia dos cidadãos.

jun-22 dez-22 PRAPM

Medida 2.4

Garantir o apoio a pessoas 
idosas no âmbito dos apoios 

na Privação - Programa 
Cascais + Solidário

Garantir o apoio (alimentar, pecuniário, em produtos de higiene pessoal e habitacional e/ou acompanhamento psicossocial) a pessoas
idosas no âmbito dos apoios na Privação - Programa Cascais + Solidário.

jan-22 dez-22 PRAPM

Consertos Solidários
Desenvolvimento de um programa para a realização de pequenas intervenções em casas de pessoas idosas que possam responder às
necessidades sentidas ao momento.

mai-22 dez-22 CSF SDR

** Iniciativa de continuidade / já iniciada



PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL
MEDIDA 

ESTRATÉGICA
INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM

REDE DE 
PARCERIA

Medida 2.5

Promoção de competências 
sociais e emocionais

Dinamizar um grupo de beneficiários vulneráveis para promoção de competências sociais e emocionais jan-22 dez-22 NLI

Fundo de Emergência Social
Iniciativa no âmbito da privação material para apoio financeiro pontual, excecional e temporário, destinado a agregados familiares ou
pessoas isoladas residentes na Freguesia, que se encontrem em situação económico-social de emergência, por forma a fazer face a
despesas essenciais.

jan-22 dez-22 CSF SDR

São Domingos de Rana 
Consigo

Acompanhamento de pessoas em situação de isolamento e/ou solidão, sinalizados pelos parceiros da Comissão Social de Freguesia, para
intervir de uma forma eficaz e humanizada nas situações de isolamento e/ou solidão independentemente do ciclo de vida em que se
encontrem..

jan-22 dez-22 CSF SDR

Atendimento psicossocial**
Atendimento e acompanhamento psicossocial a famílias, efetuado por profissionais das entidades que compõem a RIG e que incluem
sessões de supervisão técnica. Pretende-se com esta iniciativa fazer um acompanhamento mais próximo de um conjunto restrito de
famílias e explorar, em parceria, estratégias de intervenção eficazes e ajustadas a cada caso.

----------- ---------- RIG

"Casa Pilar"- resposta 
integrada de atendimento a 

vítimas de VD

Resposta que atua na crise - emergência, promovida pela PSP, através do atendimento policial e psicossocial, assegurado por uma equipa
multidisciplinar composta por Brigadas de Investigação Criminal de VD da PSP e Equipas de Técnicos de Apoio à Vítima (TAV);
funcionando nas instalações da PSP Cascais.

jan-22 jun-22 FCVD

Formação em soft skills** Promoção de ações de formação em competências básicas para a empregabilidade. ----------- ---------- RIG

Linha de financiamento para a 
criação de emprego **

Financiar projetos que prevejam a criação de Postos de Trabalho (PT) para populações vulneráveis que sejam implementados em
Alcabideche e São Domingos de Rana.

jan-21 dez-23
Fator C 
(DLBC)

Feiras Emprego **

Desenvolvimento de feiras de emprego em 3 freguesias do concelho. Contamos com algumas "mini-bancas" representadas pelo Centro
de Emprego de Cascais, Centro Formação Alcoitão e Cidade das Profissões. Nestas Feiras habitualmente são desenvolvidas as sessões de
recrutamento "Entre(in)vista" que conta com a participação de várias empresas que operam no nosso concelho e são abertas à
comunidade em geral.

mai-22 out-22 GEMTE

Soft Skills**
Desenvolvimento de ações de formação em competências para a empregabilidade de forma a facilitar a integração no mercado de
trabalho.

mar-22 out-22 GEMTE

Entre(in)vista**
Promoção de entrevistas rápidas de emprego através do contacto direto com diversas empresas, com possibilidade de entrada imediata
em mercado de trabalho.

mai-22 out-22 GEMTE

Cascais Sai à Rua**

Constituição de uma equipa multidisciplinar especializada para reforço do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA)
Cascais, que assegure o acompanhamento psicossocial da Pessoa em Situação de Sem Abrigo (PSSA). Esta intervenção terá como base o
modelo de intervenção e acompanhamento integrado, que se rege por uma abordagem multidimensional da PSSA e assenta na
construção de uma relação privilegiada entre a PSSA e o gestor de caso, que irá permitir traçar um diagnóstico social e avaliação
psicológica mais aprofundado, identificando os elementos bloqueadores/potencialidades, de forma elaborar um plano individual de
intervenção que potencie a colaboração e envolvimento da PSSA no seu projeto de vida.

----------- ---------- NPISA

** Iniciativa de continuidade / já iniciada



PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.5
(Continuação)

Acolhimento diurno com 
intervenção especializada**

Intervenção especializada (gestores de caso, ajudante de ação direta e terapeuta ocupacional) ao nível de treino ocupacional, apoio no
acesso à cidadania digital, dinamização/promoção de atividades/ações na sala de convívio ou junto dos recursos da comunidade, tendo
em vista o empowerment, capacitação e/ou inserção profissional da PSSA na resposta de acolhimento diurno na SER+.

------------ ----------- NPISA

Serviços de Apoio às Vítimas 
e programa CONTIGO **

Serviços de apoio às vítimas de violência doméstica que incluem apoio jurídico, psicológico e social e programa (CONTIGO) de intervenção
com pessoas agressoras com vista à minimização de situações de reincidência (evitar a repetição das agressões com as mesmas vítimas ou
com novas).

jan/21 ----------- FCVD

Dose Certa**
Projeto de intervenção com indivíduos que apresentam quadros associados a existência de doença mental, com vista à promoção da sua
compensação, estruturação e autonomia , diminuindo o seu impacto na comunidade.

jan-22 dez-22 RIT

Supervisão e discussão de 
casos- RIT**

Implementação de sessões formativas e de supervisão, relativas a áreas de intervenção que abrangem os indivíduos, que beneficiam de
atendimento e acompanhamento psicossocial por parte entidades parceiras que compõem a RIT. Pretende-se diligenciar um
acompanhamento de maior proximidade, dotando os técnicos de melhores competências e conhecimentos, privilegiando uma
intervenção eficaz, respeitando a unicidade de cada caso.

jan-22 dez-22 RIT

Sessões Rede**
Sessões de apoio psicossocial e à saúde: apoio na resolução de dificuldades sociais, familiares, educativas, de saúde física e mental,
burocráticas e de regularização de documentos. Identificar recursos, encaminhando, articulando, ou criando novas soluções para
necessidades e/ou problemas identificados pelos participantes.

mar-21 dez-22 Take It

Find a Way**
Sessões de apoio na definição e construção de projetos de vida sustentáveis, ou seja, construir planos de ação refletidos e ajustados aos
objetivos dos jovens, que sirvam como instrumento para refletir, criar metas e timings, definir estratégias, explorar alternativas e
competências, monitorizar o desenvolvimento, ajustar e maximizar a sua concretização.

mar-21 dez-22 Take It

Bootcamp da autonomia
Programa de promoção de competências, redução do risco psicossocial e promoção da inclusão social de jovens em acolhimento
residencial. Treina e sensibiliza os jovens participantes para as exigências da vida após o período de acolhimento, através de um programa
de 12 sessões divididas por 4 áreas da vida prática – Saúde e bem-estar; Casa; Trabalho; Dinheiro.

------------ ----------- PCA

** Iniciativa de continuidade / já iniciada



Objetivo 2

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE 
SOCIAL

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

2.1. Monitorização  da evolução qualitativa e quantitativa das pessoas 
em situação de pobreza e exclusão social

M2.1 -1 Nº de grupos em situação de pobreza/exclusão 
social/vulnerabilidade, por perfil de situações

3 ***

2.2. Redução da proporção de crianças que vivem em situação de 
pobreza

M2.2 -1 Nº de crianças beneficiárias de RSI 930 1 040

M2.2 -2 Nº de crianças que passaram a aceder a recursos por tipo de 
recurso (económicos, educativos, culturais, desportivos, …)

344 365

2.3. Introdução de respostas inovadoras e dignificantes na área da 
privação material

M2.3 -1 Nº de respostas inovadoras/Nº total de respostas 17% 17%

M2.3 -2 Nº de Utentes nas respostas inovadoras  2 400 4 067

M2.3 -3  Grau de satisfação dos clientes - -

2.4. Promoção de medidas dirigidas a idosos em situação de pobreza, 

incluindo idosos imigrantes

Nº de pessoas idosas beneficiárias de apoios, por nacionalidade e 
freguesia

820 -

2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis  
(famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…)

M2.5 -1 Nº de projetos criados 27 22

M2.5 -2  Nº de pessoas abrangidas por perfil 1 488 1 502

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

*** Dados 2021 (nº de pessoas)



Objetivo 2

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE 
SOCIAL

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Recursos financeiros

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

O total das iniciativas previstas para a área Pessoas em
Situação de Pobreza e Vulnerabilidade terá um custo de
841 637€, sendo proveniente:
 83% da Administração Local
 12% do 3º Setor
 4% de Fundos Comunitários
 1% da Administração Central.

VOLTAR

30 184 €

11 462 €

698 827 €

101 164 €

0 €

0 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 2

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E PERIGO

Medidas e 
Iniciativas 2022

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.6

Ao fim da tarde 
também é dia**

Conversas ao fim da tarde, em creche, dirigidas a todas as pessoas interessadas na 1ª infância, com enfoque especial, às
famílias. A proposta é de contribuir para um espaço de reflexão e discussão em torno da 1ª Infância. Provocar |
Questionar | Refletir | Partilhar | Divulgar experiências | Proporcionar o contato com diferentes perspetivas e oradores -
Valorizar a 1ªInfância |contribuir para a prevenção e a promoção de relações harmoniosas e saudáveis entre crianças e
famílias /crianças e profissionais / famílias e profissionais.

jan-22 dez-22 PCM

Aconselhamento 
parental**

Informar as famílias em situação de vulnerabilidade social sobre os seus direitos, ativando mecanismos de apoio parental
e proteção social em função das necessidades e especificidades de cada agregado familiar.

jan/21 --------- CLDS SDR

Acompanhamento 
psicossocial de 
proximidade**

Acompanhamento realizado em meio natural de vida junto de famílias em situação de vulnerabilidade social e com
menores a cargo, com vista ao desenvolvimento das competências psicossociais dos agregados familiares,
consubstanciadas no exercício de uma parentalidade positiva.

jan/21 --------- CLDS SDR

Programas de 
competências pessoais, 

sociais e parentais**

Programas de capacitação estruturados à medida de grupos vulneráveis, assentes num modelo de intervenção em
coletivo, com vista ao desenvolvimentos das respetivas competências pessoais, sociais e parentais.

jan/21 --------- CLDS SDR

Projetos e ações de 
prevenção e promoção 

de competências 
parentais**

Projetos e ações desenvolvidos pelos parceiros com foco na prevenção e promoção de competências parentais jan-22 jul-22 PCM

Capacitar para a 
parentalidade**

Tem como objetivo principal preparar os casais e as grávidas para o parto e a maternidade. Além de trabalhar as
competências parentais, esta iniciativa contempla o "enxoval" para os bebés recém-nascidos, transporte para o curso da
parentalidade e acompanhamento psicossocial das famílias.

jan-22 dez-22 CSF CE

MEDIDA 2.6 Incremento e articulação dos mecanismos de apoio parental e familiar na primeira e segunda infância com foco na prevenção

MEDIDA 2.7 Implementação da resposta de famílias de acolhimento para crianças e jovens

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

Área de atuação Crianças e Jovens em situação de Risco e Perigo é composta por 2 Medidas que integram 11 iniciativas, a desenvolver em 
2022 por 5 redes de parceria.



** Iniciativa de continuidade / já iniciada

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E PERIGO

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.6
(Continuação)

Projeto "Bebé ao colo"

Surge para combater a negligência parental e exclusão social em mulheres grávidas e/ou cuidadores de bebés até 1 ano de idade através da
promoção de comportamentos saudáveis. A Equipa multidisciplinar que integra o Projeto proporciona sessões de formação parental, apoio
social e acompanhamento formal e informal com a finalidade de capacitar as famílias para responder às necessidades do bebé. As sessões de
formação são asseguradas pela equipa técnica da Fundação AJU e pela UCC CascaisCare - ACES Cascais.

nov-21 mai-22 CSF Alc

Núcleo Apoio Crianças e 
Jovens em Risco de 

Cascais

O NACJR de Cascais exerce funções desde 2013, ao abrigo do despacho nº 31292/2008. É formado por um conjunto de profissionais, que têm
como missão ajudar as famílias a fazer as alterações necessárias para promover o melhor desenvolvimento das suas crianças. Destina-se a
acompanhar crianças e jovens com idades até aos 18 anos, que se encontrem numa situação de risco ou perigo, podendo em alguns casos o
limite de idade ser alargado até aos 21 anos.

jan-22 dez-22 CSF Alc

Promover o Sucesso em 
Cada Aluno: Em Cascais 
ninguém fica para trás

Avaliação médica e psicológica das situações sinalizadas pelos docentes dos equipamentos escolares do concelho de Cascais, com vista à
intervenção, se necessário, por parte da equipa multidisciplinar do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão.

jan-22 jun-22
CSF Alc

Medida 2.7

Conhecer a necessidade 
concelhia de Acolhimento 

Familiar**

Levantamento da necessidade concelhia no que respeita a crianças a acolher em Acolhimento Familiar (AF) e Famílias de Acolhimento em
número suficiente para acolher estas crianças l Verificar junto do Tribunal / EMAT e CPCJ Cascais (e ainda Comissão Nacional) quantas crianças
especialmente 0-6 anos com necessidade de AF (crianças potencialmente candidatas) e, consequentemente, o número de famílias necessárias.

jan-22 dez-22 PCA

Criação de condições para 
o Acolhimento Familiar 

em Cascais**

Perceber o ponto de situação no que respeita à implementação da medida em Cascais, nomeadamente junto da SCML e SS, no que respeita,
por ex., à possibilidade de celebração de acordos de cooperação para a resposta AF. Diligenciar no sentido de contarmos em Cascais com
instituições com motivação e conhecimento, que sejam enquadradoras da medida AF, ou seja, que implementem a resposta no Concelho de
Cascais. Definir critérios de seleção.

jan-22 dez-22 PCA



Objetivo 2

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E PERIGO

Alvos

Recursos financeiros

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

2.6. Incremento e articulação dos mecanismos de apoio parental e familiar 
na primeira e segunda infância com foco na prevenção

M2.6 -1 Nº de famílias abrangidas por tipo de iniciativa: de prevenção e de 
reparação de situações de risco psicossocial 

280 1 316

M2.6 -2 Nº crianças abrangidas por tipo de iniciativa: de prevenção e de 
reparação de situações de risco psicossocial 

140 51

M2.6 -3 Nº de jovens abrangidos por tipo de iniciativa: de prevenção e de 
reparação de situações de risco psicossocial

85 49

M2.6 -4 Rácio de nº de processos de promoção e proteção arquivados porque 
a situação de perigo já não subsiste vs. o nº de processos movimentados no 

ano
- -

2.7. Implementação da resposta de famílias de acolhimento para crianças e 
jovens

M2.7 -1 Nº de ações de advocacy 2 1

M2.7 -2 Nº de crianças candidatas a Acolhimento Familiar, por idade 40 40

M2.7 -3 Nº de Acordos de Cooperação 40 -

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

O total das iniciativas previstas para a área Crianças e Jovens
em Risco e Perigo terá um custo de 113 612€, sendo que cerca
de:
 38% provêm da Administração Local,
 32% de Fundos Comunitários,
 26% da Administração Central
 4% do 3º Sector.

VOLTAR

35 928 €

30 068 €

43 310 €

4 306 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 2

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

PESSOAS MIGRANTES

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 2.8 Desenvolvimento de um mecanismo de acolhimento ao imigrante que vem residir para o Concelho

MEDIDA 2.9 Aumento das oportunidades de aprendizagem da língua portuguesa para estrangeiros

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.8

Rede de Acolhimento 
Municipal ao Migrante em 

Cascais**

A Rede existe em parceria com 4 entidades/serviços e atua em 7 locais fixos (existindo a possibilidade da equipa da Mediação Municipal
Intercultural atender em todo o Município). Pretende-se uniformizar e divulgar a Rede de Acolhimento Municipal ao Migrante através da
construção de um instrumento de recolha de dados comuns; articulação de normas e procedimentos; otimização da Rede como um canal
de divulgação informação útil para os munícipes imigrantes.

jan-22 dez-22 PIMC

Portal "Residentes 
Estrangeiros em Cascais"**

Otimizar o Portal já existente "Residentes Estrangeiros em Cascais" no site da Câmara Municipal de Cascais com informação sobre
legislação e documentos orientadores e mais informações sobre recursos específicos do Município.

jan-22 dez-22 PIMC

Kit de Acolhimento**
Criar um Kit de Acolhimento ao Imigrante recém-chegado ao Município de Cascais com documentos e material de Merchandising. O Kit
deverá conter recursos existentes no Município, bem como os seus contactos. Esta documentação deverá estar em papel (folhetos e
pequenos livros) e formato digital/ Pen Drive (alguns vídeos e PDF´s).

jan-22 dez-22 PIMC

Faz a diferença
Fóruns discussão com famílias imigrantes com temas de interesse comum e fóruns com alunos com temas de interesse
adequados a determinada faixa etária. Comemoração do dia do Imigrante: partilha de património cultural (trajes, gastronomia,
música, etc.)

mar-22 ---------- CSF CP

Juntos Fazemos a 
Diferença

Maior articulação e acompanhamento entre o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), Casa do Brasil e o
serviço de Mediação Municipal Intercultural da DIST e as Instituições da União de Freguesias Carcavelos Parede nas intervenções
junto dos imigrantes.

------------ ----------- CSF CP

Medida 2.9
LOQUI - Programa de 

Literacia**

Programa formado por um conjunto de respostas formais e não formais, no âmbito da educação para adultos. Engloba 2 áreas de
Aprendizagem: Português para Estrangeiros e Alfabetização. Português para Estrangeiros, apresenta 3 formatos de Formação: 1.
Português para Todos (PPT), formação certificada pela DGEST (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), permite a certificação do
nível A1/A2 e B1/B2 (resposta formal); 2.Português Língua Estrangeira (PLE); 3. Conversas em Português (CP) As duas últimas respostas
(não formais) visam desenvolver as competências linguísticas e de oralidade. Alfabetização, resposta não formal organizada em 3 níveis
de ensino: inicial, intermédio e de consolidação. O LOQUI tem como objetivo, até 2023, aumentar o nº de parceiros e turmas que compõe
o Programa, bem como desenvolver novas áreas de formação

jan-22 dez-22 PIMC

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas

Área de atuação Pessoas Migrantes é composta por 2 Medidas que integram 6 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 2 redes de parceria.



Objetivo 2

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

PESSOAS MIGRANTES

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

2.8. Desenvolvimento de um mecanismo de acolhimento ao imigrante que 
vem residir para o Concelho

M2.8 -1 Nº de imigrantes abrangidos 1 060 718

M2.8 -2 Grau de satisfação de acolhimento - -

2.9. Aumento das oportunidades de aprendizagem da língua portuguesa para 
estrangeiros

M2.9 -1 Nº de turmas, por tipo de resposta e por localização 
geográfica 

31 24

M2.9 -2 Nº de imigrantes que as frequentam 290 218

O total das iniciativas previstas para a área Pessoas Migrantes
terá um custo de 249 068€, sendo que cerca de 59% são
provenientes da Administração Local e perto de 41% de Fundos
Comunitários.

VOLTAR

101 150 €

0 €

147 918 €

0 €

0 €

0 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 2

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 2.11 Criação de uma estrutura de base comunitária em Saúde Mental

MEDIDA 2.12 Criação de Fórum Sócio-Ocupacional (SFO) e/ou ampliar a capacidade*

MEDIDA 2.13 Aumento da capacidade de respostas residenciais para pessoas com doença mental* 

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 2.11

Clínica Mente Sã 
(reformulação da 
Iniciativa Clínica 

Social)

A Clínica Social tem por missão a melhoria da saúde mental do seu território, contando com os serviços de psicoterapia,
psicoterapia familiar, pedopsiquiatria, psiquiatria, terapia assistida por cão e terapia da fala. Pretende-se o alargamento
do projeto (desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Rana desde 2015) estabelecendo-se uma primeira
iniciativa de base comunitária através do maior envolvimento da componente "Psiquiatria".

jan/22 CSF SDR

Área de atuação Pessoas com problemas Saúde Mental é composta por 3 Medidas que integram 1 iniciativa a desenvolver em 2022 por 1 
rede de parceria.

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas



Objetivo 2

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

2.11. Criação de uma estrutura de base comunitária em Saúde 
Mental.

M2.11 -1 Nº e perfil de profissionais das equipas 12 11

M2.11 -2 Nº de pessoas abrangidas 120 90

O total das iniciativas previstas para a área Pessoas com
problemas de Saúde Mental terá um custo de 4 000€, sendo
100% provenientes da Administração Local.

VOLTAR

4 000 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 2

Promover a Inclusão 
e Proteção Social dos 
Grupos mais 
Vulneráveis

PESSOAS COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 2.14 Aumento da capacidade de resposta na intervenção com pessoas com comportamentos aditivos e dependências*

* Medida sem iniciativas

Área de atuação Pessoas com Comportamentos Aditivos é composta por 1 Medida que não tem iniciativas previstas em 2022.

VOLTAR



Objetivo 3
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Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

GARANTIR DIREITOS

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 3.1 Incorporação dos direitos das crianças e jovens nas práticas das diferentes estruturas Rede Social e de cada organização

MEDIDA 3.13 Promoção do acesso da população imigrante aos direitos sociais

MEDIDA 3.17 Promoção de medidas que assegurem os direitos das pessoas idosas e/ou com dependência

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.1

Os saberes das 
crianças dos 0-3 anos 

e famílias**

Compreender nos diferentes contextos da criança de que forma é valorizado o espaço para: se expressar, se fazer ouvir e
fazer escolhas. Incluir as crianças como os principais intervenientes, dando-lhe a oportunidade de participar em todos os
momentos, assumindo-se “o paradigma da criança participativa” – um indicador de qualidade e de respeito pelos direitos
da criança. Esta perspetiva reconhece a proteção das crianças, tendo em conta também a possibilidade de integrar o
conhecimento emergente das crianças, a sua ação e intervenção social.

jan-22 dez-22 PCM

Camisola do Avesso

Sensibilizar a comunidade para a realidade específica do Acolhimento Residencial. Sensibilizar os serviços públicos para os
constrangimentos específicos que se verificam no Acolhimento, dando a conhecer a vida das crianças em acolhimento
residencial e as suas dificuldades, com o objetivo de promover e garantir os seus direitos (na área da saúde, educação,
justiça, segurança social, etc.).

nov-22 dez-22 PCA

Casa D

Implementar um sistema de avaliação e monitorização da qualidade do acolhimento nas Casas de Acolhimento (CA) do
concelho de Cascais e de incorporação dos direitos das crianças, que contemple o diagnóstico da situação e a definição de
indicadores de qualidade (uma casa que garante os direitos é uma casa com qualidade). Pretende-se ainda o
reconhecimento e a valorização das instituições com boas práticas no âmbito da proteção e promoção dos direitos das
crianças e jovens.

mar-22 dez-22 PCA

Área de atuação Garantir Direitos é composta por 3 Medidas que integram 6 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 5 redes de parceria.

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas

Medida 3.13

Mediação e 
acompanhamento**

Serviço composto por mediadores interculturais com o intuito de colaborar com as diferentes entidades do Município no
sentido de: a) adequar as instituições e os serviços às características da comunidade e às suas necessidades; b) facilitar
canais de comunicação entre técnicos e munícipes imigrantes com bagagens culturais distintas através da tradução e
interpretação de modo a garantir os diretos através dos princípios da interculturalidade (igualdade e diferença).

jan-22 dez-22 PIMC

Espaço Migrante
Atendimento e acompanhamento a pessoas imigrantes, efetuado por uma equipa de voluntários da Associação Diáspora
Sem Fronteiras. Têm como objetivo promover os direitos dos povos, a defesa das pessoas migrantes e refugiadas, a sua
integração, direito à cidadania universal sem qualquer discriminação de etnia, raça, género ou religião.

jan-22 dez-22 RIG

Medida 3.17 Observatório do 
Idoso

O observatório destina-se a promover e divulgar os direitos dos idosos. Será um espaço de articulação, informação,
promoção dos direitos das pessoas idosas de forma a garantir o seu bem-estar, a sua dignidade e a sua qualidade de vida,
através de uma participação ativa na vida da comunidade. Os objetivos são articular com a politica de apoio a pessoas
idosas, informar e sensibilizar as famílias e a comunidade sobre os direitos dos mesmos, agilizar procedimentos para o
acesso a serviços disponíveis, encaminhar as situações sinalizadas para os serviços competentes, promover e apoiar
projetos que levem à participação dos seniores.

jun-22 dez-22 CSF CE



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

GARANTIR DIREITOS

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

3.1. Incorporação dos direitos das crianças e jovens nas práticas das 
diferentes estruturas Rede Social e de cada organização

M3.1 -1 Grau de satisfação dos jovens utentes das organizações com os 
seus direitos 

- -

M3.1 -2 Grau de satisfação das crianças utentes das organizações com os 
seus direitos 

- -

M3.1 -3 Nº de organizações em Cascais com o Selo Protetor 14 -

3.13.  Promoção do acesso da população imigrante aos direitos sociais.

M3.13 -1 Nº de imigrantes abrangidos 110 121

M3.13 -2 Grau de satisfação dos imigrantes - -

3.17. Promoção de medidas que assegurem os direitos das pessoas idosas 
e/ou com dependência

M3.13 - 1 Nº de iniciativas que são objeto de avaliação pelos utentes 
relativamente à garantia dos seus direitos

3 -

M3.17 -2 Grau de satisfação dos idosos pelo respeito para com os seus 
direitos

- -

O total das iniciativas previstas para a área Garantir Direitos
terá um custo de 71 920€, correspondendo a:
 83% da Administração Local
 16% do 3º Sector
 1% do Privado Lucrativo

VOLTAR

0 €

80 €

59 632 €

11 792 €

415 €

0 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 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*

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

MEDIDA 3.5 Implementação de uma estratégia de integração da comunidade cigana*

MEDIDA 3.6 Promoção da valorização das pessoas com incapacidade através da sua qualificação técnica e profissional e integração no mercado 

de trabalho

MEDIDA 3.8 Garantia que as pessoas com dependência e/ou incapacidade têm acesso a atividades de cultura e lazer

MEDIDA 3.9 Criação de oferta formativa em áreas profissionais relevantes nos próximos 10 anos

MEDIDA 3.14 Definição de medidas específicas de integração das 2ª e 3ª gerações*

MEDIDA 3.15 Redução das desigualdades no acesso dos imigrantes ao mercado de trabalho 

MEDIDA 3.19 Criação de respostas alternativas a Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Fórum Sócio-Ocupacional (FSO) para a promoção 

da autonomia e desinstitucionalização das pessoas com incapacidade

Área de atuação Igualdade de oportunidades é composta por 9 Medidas que integram 24 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 5 redes de parceria.

* Medida sem iniciativas



IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.3

Pop-up talento

1) Visitas e atividades lúdicas, desportivas ou outras (ex. fins de semana intensivos), promotoras do desenvolvimento de competências
pessoais e sociais transversais dos jovens com foco no aumento e desenvolvimento da sua empregabilidade.
2) Promoção de espaços para que os jovens desenvolvam os seus talentos e interesses através da dinamização de atividades
autopropostas de experimentação e divulgação, permitindo assim potenciar a sua empregabilidade.

CLDS SDR

Job tours e job shadowing
Visitas a empresas (job tours –em grupo) e experiências vocacionais de curta duração em entidades empregadoras (job shadowing –
individualmente).

CLDS SDR

Soft Skills em Contexto Escolar
Desenvolver ações de formação em competências para a empregabilidade para jovens como forma de facilitar a integração em formação
profissional e no mercado de trabalho

nov-22 dez-22 GEMTE

Promoção de ações de 
formação para jovens NEET

Realizar ações de formação profissional para jovens NEET beneficiários de RSI abr-22 dez-22 NLI

Integração de jovens NEET no 
mercado de trabalho 

Promover a integração profissional de jovens NEET beneficiários de RSI mar-22 dez-22 NLI

Educa

Criação de uma rede de mediadores escolares, integrados em experiências de trabalho protegido. Este trabalho é desenvolvido com
crianças em escolas e atls do concelho de Cascais. Individualmente pretende-se trabalhar competências pessoais e profissionais dos
jovens com vista à transição para outras oportunidades no mercado de trabalho e/ou projetos empreendedores, coletivamente pretende-
se trabalhar a partilha de dificuldades, o desenvolvimento estratégico de atividades e resolução de casos, com discussão em equipa.

Take It 

Get Work_Oficinas de Emprego
Sessões individuais e/ou de grupo de capacitação para a procura ativa de emprego e gestão da empregabilidade. Acompanhar a
integração, adaptação e manutenção em postos de trabalho assim como a (re)inserção profissional, em resposta à crise pandémica.
Acompanhar jovens em percursos formativos, em parceria com entidades que desenvolvem trabalho de qualificação e ensino.

dez-22 Take It 

Oficinas Artes e Audiovisuais
Oficinas de experimentação e desenvolvimento criativo, de expressão artística, educação não formal e ações interculturais, reforçando e
valorizando competências dos jovens, culturas e/ou ambições artísticas. Formações na área audiovisual de forma a dotar os jovens de
ferramentas de trabalho artístico e de competências técnicas para o desenvolvimento dos seus trabalhos.

dez-22 Take It 

Jump

Iniciativas de promoção da integração no mercado de trabalho de jovens NEET através da parceria com entidades empregadoras de
diversas áreas. Criação de uma formação de desenvolvimento de competências profissionais teórica e posterior formação em contexto
laboral das entidades parceiras acompanhados através de tutorias com vista à sua integração. Acompanhamento de situações laborais,
apoio na manutenção dos postos de trabalho e adaptação às funções e competências exigidas pelas empresas.

fev-22 dez-22 Take It

** Iniciativa de continuidade / já iniciada



IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.6

3.6.1 Parceiros para a 
Inclusão

Promover parcerias com entidades empregadoras com e sem fins lucrativos para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho e desenvolver 6 ações de sensibilização a responsáveis de RH das empresas.

jan-22 CPD

3.6.2 Qualifica-te**
desenvolver ações de formação certificadas pela DGERT para a qualificação técnica e profissional das pessoas com deficiência ou
incapacidade, com o apoio do IEFP.

jan-22 CPD

3.6 Campanha de 
Comunicação/Sensibilização

Pretende-se desenvolver uma campanha de comunicação/ sensibilização para RH e responsáveis de entidades empregadoras 
conhecerem o potencial das pessoas com deficiência

mar-22 nov-22 CPD

Medida 3.8

3.8.1 Ação de divulgação 
DIPCD

No âmbito do Dia internacional da Pessoa com Deficiência propomos realizar uma ação de divulgação do trabalho artístico dos nossos
clientes/utentes, através da impressão de trabalhos em tote bags para venda e/ou oferta à comunidade.

out-22 dez-22 CPD

3.8.2 Eventos Desportivos**

Habitualmente os eventos desportivos dirigidos à comunidade decorrem ao fim de semana, dificultando o acesso das pessoas com
deficiência e incapacidade, que não têm habitualmente famílias disponíveis ou autonomia suficiente para participar nestes eventos.
Para garantir esta participação em atividades lúdicas e desportivas, promover hábitos de vida saudáveis e o convívio entre pares é
fundamental a mediação dos CAOs e FSOs. Neste sentido, serão realizados 5 eventos desportivos com características distintas, de forma
a abranger mais pessoas. O planeamento tem sempre em consideração as diferentes capacidades das pessoas a quem se destinam.

jan-22 dez-22 CPD

3.8.3 Workshops Criação 
Artística**

Numa perspetiva de inclusão, em que as pessoas com deficiência e incapacidades não se limitem ao consumo de cultura, mas
contribuem para a sua produção e enriquecimento, serão realizados 8 Workshops dirigidos a clientes e colaboradores das organizações
parceiras, orientados por artistas formadores nas diferentes áreas artísticas, performativas e visuais. Estes workshops também
pretendem aproximar a comunidade artística dos artistas com deficiência e incapacidades e colmatar a falta de oportunidades
educativas formais e sociais.

jan-22 dez-22 CPD

3.8 Oficinas arte para a 
inclusão

Oficinas artísticas desenvolvidas em contexto de escola de artes, no âmbito de protocolo. Estas oficinas pretendem proporcionar aos
participantes uma experiência na comunidade artística e a possibilidade de experimentarem novas tecnologias nas áreas da pintura,
desenho, joalharia, técnicas de impressão, entre outras.

jan-22 dez-22 CPD

Medida 3.9 3.9 O Futuro começa agora Desenvolver uma nova ação de formação para PCDI na área da Pastelaria/ Padaria em contexto inclusivo jan-22 dez-24 CPD



IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

** Iniciativa de continuidade / já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.15

Coaching para orientação 
profissional

Serviço de apoio individualizado para a procura de oportunidades de emprego, educação ou formação com base em técnicas de coaching.
Intervisão técnicos locais de apoio à empregabilidade CLDS SDR

Balcão das candidaturas
Serviço complementar de apoio técnico a candidaturas de empreendedores a programas de empreendedorismo municipais ou nacionais

CLDS SDR

Workshops direitos ao 
trabalho

Sessões de informação e/ou workshops sobre direito do trabalho, fiscalidade, etc. (para desempregados e também trabalhadores em
situação de trabalho precário ou sub-emprego). Programas intensivos dirigidos a migrantes recém-chegados e alargado a pessoas da
comunidade cigana.

CLDS SDR

Contratação de imigrantes e 
a importância da 

diversidade

Desenvolvimento de ações de sensibilização para empresas e organizações sobre contratação de trabalhadores imigrantes em situação
regular e/ou irregular e a importância da diversidade em contexto de trabalho, convidando entidades como o SEF e o ACT mai-22 out-22 GEMTE

Direitos e Deveres laborais
Desenvolvimento de ações de formação sobre os direitos e deveres laborais para imigrantes

out-22 dez-22 GEMTE

Medida 3.19

Encontros de reflexão e 
debate**

Realização de 3 Encontros online entre as organizações parceiras com o objetivo de refletir sobre a alteração dos modelos sociais e das
respostas de CAO/FSO. O 1º e 2º Encontro terão a participação das Direções e outros Técnicos de cada organização e o 3ª Encontro terá a
participação de auto-representantes e famílias.

jan-21 nov-22 CPD

Centro de Artes

A CERCICA, enquanto promotora, pretende criar o Centro de Artes, que será um serviço disponibilizado à comunidade e às organizações
parceiras da CPD. Consiste na implementação de oficinas de artes visuais que privilegiam a experimentação e a colaboração com outros
artistas. Assenta em quatro vertentes de atuação: Desenvolvimento artístico; Projetos artísticos; Ações artístico-pedagógicas; Difusão
cultural.
O Centro de Artes funcionará num espaço integrado na comunidade para que os artistas com deficiência e incapacidades possam
desenvolver plenamente o seu potencial artístico, num ambiente estimulante e inclusivo. Pretendemos ainda ampliar a compreensão da
arte produzida pelas pessoas com deficiência e incapacidades, como parte integrante da arte contemporânea, através de exposições e
eventos; implementar um projeto inovador em Portugal, que vá ao encontro das mudanças de paradigma da vida independente e
autodeterminação das pessoas com deficiência e incapacidades; contribuir para a inclusão social, valorização e realização pessoal destas
pessoas.

jan-22 dez-22 CPD



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Medidas Métricas
Alvo 
2022

Realizado 
2021

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

M3.3 -1 Nº de jovens em situação ou risco NEET que ingressam em 
programas formativos/ educativos 

116 198

M3.3 -2 Nº de jovens em situação ou risco NEET que conseguem 
emprego

69 53

3.6. Promoção da valorização das pessoas com incapacidade através 
da sua qualificação técnica e profissional e integração no mercado de 

trabalho

M3.6 -1 Nº de entidades que empregam pessoas com incapacidade 
por tipologia de entidade

12 9

M3.6 -2 Nº de pessoas com incapacidade empregadas por tipologia 
de entidade 

15 11

M3.6 -3 Nº de Pessoas com incapacidade que concluíram a formação 30 48

3.8. Garantia que as pessoas com dependência e/ou incapacidade 
têm acesso a atividades de cultura e lazer

M3.8 -1 Nº de pessoas com  dependência e/ou incapacidade que 
acederam a atividades de cultura e lazer 

84 163

M3.8 -2  Nº de participações 380 272

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

M3.9 -1 Nº de cursos/oferta formativa nas áreas-chave 11 8

M3.9 -2  Nº de formandos 177 150

3.15. Redução das desigualdades no acesso dos imigrantes ao 
mercado de trabalho 

M3.15 -1  Nº de imigrantes ou descendentes de imigrantes que 
melhoram a sua situação laboral por tipo de melhoria 

25 45

3.19 Criação de respostas alternativas a Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO) e Fórum Sócio-Ocupacional (FSO) para a 

promoção da autonomia e desinstitucionalização das pessoas com 
incapacidade

M3.19 -1 Nº de pessoas abrangidas, por freguesia 60 -

Alvos



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Recursos financeiros

O total das iniciativas previstas para a área Igualdade de Oportunidades terá um custo de 1 071 902€,
valor que corresponde a:
 68% da Administração Central,
 17% da Administração Local
 11% do 3º Setor
 4% de Fundos Nacionais/Comunitários.

VOLTAR

39 212 €

725 115 €

185 249 €

122 326 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Medidas e 
Iniciativas 2022

MEDIDA 3.4 Garantia do direito à participação cívica e politica das crianças e jovens criando condições de base para uma cidadania ativa

desde a primeira infância e em diferentes contextos

MEDIDA 3.7 Aumento da participação cívica e política das pessoas com deficiência e/ou incapacidade

MEDIDA 3.10 Educação para cidadania 

MEDIDA 3.11 Promoção de uma maior participação cívica e política das mulheres*

MEDIDA 3.12 Valorização da diversidade e do pluralismo como um ativo social e comunitário, combatendo os tratamentos 

discriminatórios 

MEDIDA 3.16 Aumento da participação cívica e política dos imigrantes

MEDIDA 3.18 Criação de oportunidades de participação das pessoas com mais de 65 anos na comunidade 

Área de atuação Participação e Cidadania é composta por 7 Medidas que integram 27 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 14 redes de 
parceria.

* Medida sem iniciativas



MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.4

Ser Cidadão
Programas de intervenção intensivos a dinamizar junto de crianças e jovens estudantes, que potenciem uma cultura de
participação cívica e política, utilizando o teatro de intervenção comunitária como base para a promoção das respetivas
competências, que lhes permitam assumir a sua voz.

CLDS SDR

Preocupas-Te? Com os outros
Realização de sessões de informação nas escolas da freguesia para alunos com 12 ou mais alunos, com representantes de
organizações sociais da freguesia. Organização de iniciativas de participação de voluntariado pontual dos alunos nas organizações
sociais da freguesia.

CSF CP

Os direitos das crianças dos 0-3 
anos

Os Direitos das Crianças dos 0-3 anos | Valorização da 1ª Infância | Tornar visível os direitos correspondentes e como respeitá-
los.

jan-22 dez-22 PCM

Projetos e ações no âmbito da 
participação 

Projetos e ações desenvolvidos pelos parceiros que incluem a dimensão da participação jan-22 jul-22 PCM

Wake Up Be Great
Sessões de apoio ao desenvolvimento de projetos pessoais, associativos e comunitários de jovens, no seu planeamento e
implementação.

dez-22 Take It 

ReMOVE-TE

Ação de intercâmbio entre grupos, em contexto extra território, para partilha de experiências e culturas, superação de desafios,
numa lógica de aprendizagem entre pares e "team-building". A atividade privilegia o movimento, a arte e a cultura, situações fora
da zona de conforto e mistura de públicos, como forma de trabalhar a cooperação em equipa, organização de atividades,
resolução de problemas, gestão de recursos, criatividade e capacidade de improviso, e ainda como forma de trabalhar o diálogo e
a diversidade, combatendo estereótipos e formas de exclusão.

dez-22 Take It

Medida 3.7

Residências Autónomas
Realizar 3 ações de benchmarking entre Auto-representantes (AR) com 3 organizações que possuem esta a Resposta Social
"Residências Autónomas". Elaborar um Guião de despiste de necessidades. Aprender a fazer o despiste de necessidades e
participar em reuniões junto do poder local para formalizar a proposta decorrente do respetivo despiste de necessidades.

mai-22 CPD

Webinar - Encontro de Auto-
representantes "Pensar o Futuro“**

Promover Ações de Formação com vista à utilização e debates com suporte tecnológico. Organização de um Encontro WEBINAR
sobre o futuro da AR - PARTICIPAÇÃO ATIVA (Ibérico?).

set-22 CPD

PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

** Iniciativa de continuidade/ já iniciada



PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

** Iniciativa de continuidade/ já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.10

Projeto preVio - Prevenção da 
Violência em Contexto Escolar**

Projeto de prevenção da violência em contexto escolar a implementar nos AE do concelho em duas fases - implementação e
acompanhamento - sendo considerado como período de implementação o primeiro ano de intervenção e os subsequentes de
acompanhamento.

--------- -------- FCVD

Divulgação estratégica de 
informação sobre Violência 

Doméstica**

Utilização de diferentes meios de comunicação para promover a disseminação de informação sobre o Fórum Municipal de Cascais contra a
Violência Doméstica e sobre a temática da Violência Doméstica, sensibilizando a comunidade para a mesma.

--------- -------- FCVD

Programa Crescer Saudável**

Programa concertado em torno de temáticas de promoção da saúde para todo os alunos do 1º ciclo do ensino básico (rede pública) e
algumas escolas da rede privada, tendo por suporte cadernetas de atividades para todos os alunos. As atividades são complementadas
com ações presenciais dinamizadas por diversos parceiros nas áreas da alimentação, saúde oral, segurança infantil, emoções e afetos,
vacinação.

jan-22 dez-22 FCPS

Academia da Saúde**
Dinamização de 3 espaços de atendimento presencial e 1 espaço on-line que possibilitam o atendimento, sensibilização, promoção de
recursos concelhios e informação em torno da promoção da saúde.

jan-22 dez-22 FCPS

Avaliação da Literacia Funcional 
em Saúde**

Avaliação da Literacia Funcional em Saúde através de um inquérito a jovens dos 10 aos 17 anos a frequentar estabelecimentos de ensino
do concelho, como forma de caracterização da literacia funcional em saúde nesta população, tendo em consideração que baixos níveis de
literacia em saúde têm impacto negativo na promoção e proteção da saúde, na deficiente utilização dos serviços e, consequentemente, na
despesa pública em saúde.

jan-22 dez-22 FCPS

Capacitar jovens promotores de 
saúde 

Promover hábitos saudáveis na comunidade numa perspetiva intergeracional, centrando as ações em jovens capacitados para a promoção
da saúde (jovens como agentes de mudança).

mar-22 mar-24
FCPS

Promoção de ações de 
sensibilização no âmbito da 

vacinação
Promover junto dos beneficiários de RSI a importância da vacinação ao nível individual e da saúde pública mar-22 dez-22 NLI

Ações de informação sobre 
políticas de habitação da 

autarquia
informar os beneficiários de RSI sobre as políticas de habitação a implementar pela autarquia. mar-22 dez-22 NLI

Prevenção e controle -
Obesidade infantil

Ações de sensibilização para um estilo de vida saudável na prevenção e controle de doenças - Obesidade infantil. mar-22 out-22 NLI

Vamos Falar Sobre…**
Desenvolver uma Campanha de Comunicação sobre os direitos das pessoas com incapacidade (ações formação, sensibilização, dirigidas às
escolas do Concelho, às famílias das pessoas com deficiência e aos colaboradores das instituições).

fev-21 dez-23 CPD

Ações de informação e 
sensibilização sobre o fenómeno 
das pessoas em situação de sem 

abrigo (PSSA)

Promoção de ações de informação e sensibilização para a complexidade do fenómeno das PSSA, tendo em vista a prevenção e combate à
discriminação; divulgar os procedimentos e respostas da intervenção com PSSA; promover as boas práticas de atuação dos Munícipes;
prevenir situações de risco e/ou discriminação na relação entre os jovens e PSSA.

--------- -------- NPISA



PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

** Iniciativa de continuidade/ já iniciada

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 3.12

Convivências Organizar e promover sessões on-line com temas dos interesse dos técnicos sociais que intervém com população migrante. jan-22 dez-22 PIMC

Formação dirigida a técnicos e 
voluntários da PRAPM

A diversidade e pluralismo está também presente na população acompanhada pelos parceiros da PRAPM. Os técnicos e voluntários que
asseguram o apoio às famílias podem contribuir, pelas suas práticas, para desconstruir preconceitos e combater a discriminação.

jun-22 dez-22 PRAPM

Atividades comunitárias 
interculturais

Implementação de iniciativas socioculturais promovendo a participação dos munícipes em todos os momentos (reuniões, logística,
planeamento, entre outras) nas atividades propostas.

--------- -------- RIG

Atividades Comunitárias 
Interculturais

Promoção de atividades comunitárias de cariz intercultural, planeadas, executadas e avaliadas pelos diferentes stakeholders da
comunidade.

jan-22 ago-22 RIT

Dinâmicas Comunitárias e 
Ambientais

Investimento em ações de requalificação física do espaço publico e promoção de dinâmicas comunitárias que reforcem o sentimento de
pertença e adequada apropriação dos espaços tendo em vista a otimização de relações entre as pessoas e meio ambiente. Identifica-se
ainda a necessidade de transformar uma limitação destes empreendimentos – o isolamento físico relativamente à malha urbana envolvente
– num fator potenciador de desenvolvimento e de distinção de uma nova identidade territorial ancorada numa dimensão específica: a
dimensão ambiental.

--------- -------- RODA

Medida 3.16

Associativismo Imigrante**
Fortalecimento e capacitação das Associações de Imigrantes. Potenciar a participação das Associações de Imigrantes em fóruns e parcerias
no âmbito das suas intervenções.

jan-22 dez-22 PIMC

Painel da Diversidade**

Criar um grupo composto por imigrantes que funcione como painel consultivo com o objetivo de otimizar mecanismos para um melhor
acolhimento ao Munícipe bem como aumentar a participação das comunidades que irão beneficiar desses mecanismos. Este grupo irá
funcionar também na metodologia de focus group capaz de testar, avaliar e validar mensagens, conteúdos e materiais dirigidos à
comunidade imigrante, identificando propostas de melhoria.

jan-22 dez-22 PIMC

Medida 3.18

Desenvolver ações que 
promovam a coesão social / 

ações intergeracionais, 
educando as crianças e os jovens 
em aspetos relacionados com a 

saúde

Identificar e integrar projetos com boas práticas (55+)
Promover um concurso municipal, intergeracional que incentive participação saúde e voluntariado intergeracional (M9A2 da Estratégia
Municipal de Saúde 21/25)

set-22 dez-23 FCPS



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

Alvos

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

3.4. Garantia do direito à participação cívica e politica 
das crianças e jovens criando condições de base para 
uma cidadania ativa desde a primeira infância e em 

diferentes contextos

M3.4 -1 Nº de jovens que participam nos fóruns de discussão 40 80

M3.4 -2 Nº de crianças que participam nos fóruns de discussão 120 200

M3.4 -3 Nº de jovens que desenvolvem ações de cidadania e participação cívica e comunitária 230 40

M3.4 -4 Nº de iniciativas promovidas pelos jovens 15 12

M3.4 -5  Nº de jovens que fazem voluntariado 15 10

3.7. Aumento da participação cívica e política das 
pessoas com deficiência e/ou incapacidade

M3.7 -1 Nº de pessoas com deficiência e/ou incapacidade que participam em iniciativas 
cívicas/políticas

120 60

3.10. Educação para cidadania M3.10 -1 Nº de pessoas abrangidas por ações de sensibilização sobre cidadania responsável   237 777 266 493

3.12. Valorização da diversidade e do pluralismo 
como um ativo social e comunitário, combatendo os 

tratamentos discriminatórios

M3.12 -1  Nº de ações implementadas por tipo de ação 56 34

M3.12 -2 Nº de pessoas abrangidas por ações de valorização da diversidade e do pluralismo - -

3.16. Aumento da participação cívica e política dos 
imigrantes

M3.16 -1  Nº de ações implementadas 4 4

M3.16 -2  Nº de imigrantes que participam 35 27

3.18. Criação de oportunidades de participação das 
pessoas com mais de 65 anos na comunidade

M3.18 -1 Nº de pessoas com mais de 65 anos que participam em fóruns locais 100 -

M3.18 -2 Nº de pessoas com mais de 65 anos que exercem voluntariado ou participam em ações 
cívicas ou políticas

- -



Objetivo 3

Garantir os Direitos e 
Promover a 
Igualdade de 
Oportunidades dos 
Diferentes Grupos 
Populacionais

PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 2021

Recursos financeiros 

O total das iniciativas previstas para a área Participação e Cidadania terá um custo de 347 827€,
sendo as principais receitas provenientes em cerca de:
 66% da Administração Local,
 19% da Administração Central
 6% do 3º Sector
 6% de Fundos Nacionais/Comunitários
 3% do Mecenato/Filantropia

VOLTAR

21 465 €

66 209 €

228 013 €

20 234 €

0 €

11 905 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 4

Reforçar a Coesão 
Sócio-Territorial



Objetivo 4

COBERTURA TERRITORIAL E REQUALIFICAÇÃO DE 
RESPOSTAS

Medidas e 
Iniciativas 2022

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

MEDIDA 4.1 Criação de novos serviços e respostas para crianças e jovens em função das assimetrias geográficas e necessidades dos diferentes

grupos*

MEDIDA 4.8 Criação de uma  estrutura de coordenação que articule as respostas e serviços na área da Saúde Mental

MEDIDA 4.9 Qualificação das condições de operacionalidade dos equipamentos e reabilitar os que apresentam problemas de conservação e 

adequação

MEDIDA  4.10 Promoção do alargamento e qualificação das respostas de atendimento a imigrantes assegurando uma distribuição equilibrada 

no território concelhio

Área de atuação Cobertura Territorial e Requalificação de Respostas é composta por 4 Medidas que integram 6 iniciativas, a desenvolver em 2022 
por 5 redes de parceria.

* Medida sem iniciativas



Objetivo 4

COBERTURA TERRITORIAL E REQUALIFICAÇÃO DE 
RESPOSTAS

Medidas e 
Iniciativas 2022

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 4.8

Implementação de uma estrutura 
de coordenação municipal na área 

da saúde mental**

Constituição de um grupo de trabalho com vista à definição e implementação de uma estrutura de
coordenação municipal na área da saúde mental.

mar-21 FCPS

Dinamização da equipa local  da 
saúde mental - implementar o 

plano de ação da equipa local da 
saúde mental.

Otimizar a articulação entre serviços/projetos nas áreas da saúde mental e de intervenção social jun-22 dez-23
FCPS

Medida 4.9

Qualificar as respostas de 
acolhimento diurno**

Apoiar instituições do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) a realizar as obras de
alteração e a adquirir o equipamento adequado que lhes permita oferecer uma resposta de
acolhimento diurno para PSSA em locais não abrangidos por este tipo de resposta

jan-22 NPISA

Que Casas de Acolhimento temos, 
que Casas de Acolhimento 

queremos**

Levantamento regular das necessidades ao nível físico, equipamento e voluntariado e angariação de
apoios junto de empresas.

jan-22 dez-22 PCA

Projetos e ações que visam a 
qualificação das respostas**

Projetos e ações desenvolvidos pelos parceiros que contribuem para a adequação de funcionamento
(conforto, acessibilidade, segurança e ambiente)

jan-22 jul-22 PCM

Medida 4.10
Alargamento de Rede Acolhimento 
Municipal ao Migrante em Cascais

Alargamento de Rede Acolhimento Municipal ao Migrante em Cascais de modo a abranger novos
territórios e assim chegar a mais migrantes residentes no município

jan-22 dez-22
PIMC

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas



Objetivo 4

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

COBERTURA TERRITORIAL E REQUALIFICAÇÃO DE 
RESPOSTAS

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO
2022

REALIZADO 
2021

4.8. Criação de uma  estrutura de coordenação que articule as 
respostas e serviços na área da Saúde Mental.

M4.8 -1 Data de criação da estrutura - Dez. 2021

4.9. Qualificação das condições de operacionalidade dos 
equipamentos e reabilitar os que apresentam problemas de 

conservação e adequação

M4.9 -1 Nº de equipamentos requalificados/intervencionados 10 6

M4.9 -2 Nº de equipamentos intervencionados que melhoraram o 
estado de conservação de deficiente para bom 

2 -

4.10. Promoção do alargamento e qualificação das respostas de 
atendimento a imigrantes assegurando uma distribuição equilibrada 

no território concelhio
M4.10 -1 Nº de respostas de atendimento criadas, por freguesia 3 -

O total das iniciativas previstas para a área Cobertura
Territorial e Requalificação de Respostas terá um
custo de 56 375€, sendo cerca de 98% provenientes
da Administração Local e 2% de receitas do 3º Sector.

VOLTAR

0 €

0 €

55 353 €

1 022 €

0 €

0 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 4

Medidas e 
Iniciativas 2022

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

HABITAÇÃO

MEDIDA 4.3 Criação de programas que facilitem o acesso à habitação

MEDIDA 4.4 Criação de soluções transitórias de habitação

MEDIDA 4.5 Criação de soluções habitacionais alternativas para idosos* 

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 4.3

Programa Alojamento à 
Medida 

(acompanhamento social a 
ex-situação sem abrigo 
realojadas em PMHAS)

Implementar medidas que facilitem o acesso à habitação, reduzindo o seu custo para as famílias face aos valores do
mercado.

Jan-22 --------- NPISA

Medida 4.4

Apartamento de Transição 
para vítimas de Violência 

Doméstica**

Manutenção do funcionamento do Apartamento de Transição enquanto resposta temporária para vítimas de VD e
seus filhos em situação de baixo risco.

jan-22 --------- FCVD

Programa Alojamento à 
Medida - Housing First**

Aumentar a resposta habitacional em fogos privados, com arrendamento/gestão a instituição, disponíveis para
integração de pessoas em situação de sem abrigo com co morbilidades graves e privilegiando uma quota de cerca
de 60% para pessoas com doença física grave. A instituição presta o serviço de suporte habitacional que garanta o
acompanhamento técnico dos munícipes, respondendo de forma integrada e complementar, de acordo com a
metodologia do tipo Housing First (Casas Primeiro), que pressupõe os seguintes pressupostos: 1. Casas
individualizadas; 2. Habitação integrada; 3. Separação entre a habitação e tratamento; 4. Subsídios de renda; 5.
Serviços de suporte habitacional.

jan-22 --------- NPISA

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas

Área de atuação Habitação é composta por 3 Medidas que integram 3 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 2 redes de parceria.



Objetivo 4

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

HABITAÇÃO

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO 
2022

REALIZADO 
2021

4.3. Criação de programas que facilitem o acesso à habitação
M4.3 -1 Nº de pessoas que beneficiam de programas de habitação 

acessível
11 -

4.4. Criação de soluções transitórias de habitação 
M4.4 -1 Nº de pessoas que beneficiam de soluções de habitação para 

fases transitórias por tipologia de situação
29 36

O total das iniciativas previstas para a área Habitação terá um custo
de 164 934€, sendo cerca de 82% provenientes da Administração
Local e 18% oriundos da Administração Central.

VOLTAR

30 234 €

134 700 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Objetivo 4

Medidas e 
Iniciativas 2022

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

MOBILIDADE

MEDIDA 4.2 Garantia de transportes grátis até 18 anos e promoção de rotas e percursos de transportes em função da mobilidade das 

crianças e jovens* 

MEDIDA 4.6 Melhoria da condições de mobilidade e acessibilidade no espaço público e sua manutenção

MEDIDA 4.7 Criação de soluções personalizadas de mobilidade através de plataformas digitais*

** Iniciativa de continuidade / já iniciada* Medida sem iniciativas

Área de atuação Mobilidade é composta por 3 Medidas que integram 2 iniciativas, a desenvolver em 2022 por 2 redes de parceria.

MEDIDA 
ESTRATÉGICA

INICIATIVA DESCRITIVO DA INICIATIVA INÍCIO FIM
REDE DE 

PARCERIA

Medida 4.6

Mitigação de riscos de 
percursos pedestres  

Contribuir para a promoção da acessibilidade e utilização de percursos pedestres e de espaços verdes, eliminado
barreiras e maximizando a segurança rodoviária, numa perspetiva de inclusão: crianças. grávidas, seniores, pessoas
com mobilidade reduzida (M5A1 da Estratégia Municipal de Saúde 21/25).

set-22 dez-23 FCPS

Acessibilidade para 
todos**

Levantamento das barreiras arquitetónicas da União das Freguesias Carcavelos e Parede com a participação das
Instituições e envolvendo também os seus utentes. Sensibilização à população para eliminação das barreiras
arquitetónicas nos espaços exteriores às suas habitações com a participação dos tutores de bairro. Definir as
prioridades de intervenção e os organismos intervenientes responsáveis na eliminação das barreiras arquitetónicas
identificadas.

--------- --------- CSF CP



Objetivo 4

Reforçar a Coesão 
Socio-Territorial

Alvos e 
Recursos 

Financeiros 
2022

MOBILIDADE

Alvos

Recursos financeiros

MEDIDAS MÉTRICAS
ALVO
2022

REALIZADO 
2021

4.6. Melhoria da condições de mobilidade e acessibilidade no 
espaço público e sua manutenção

M4.6 -1 Nº de intervenções realizadas 28 10

O total das iniciativas previstas para a área Mobilidade terá
um custo de 13 500€, sendo 100% proveniente da
Administração Local.

VOLTAR

13 500 €

Fundos Nacionais/Comunitários

Administração Central

Administração Local

 3º Setor

Privado Lucrativo

Mecenato / Filantropia



Reforçar a Coesão 

Sócio-Territorial

Anexo



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ1

PCM

Natalidade

1.1. Implementação de incentivos às famílias 
para promover a natalidade

Diagnóstico da necessidade de 
respostas na primeira infância

18 870 € 18 870 €

CSF CE Bolsas Sociais Creches 59 500 € 59 500 €

CSF SDR Plano Local de Incentivo à Natalidade 10 000 € 10 000 €

CSF SDR Bolsas Sociais SDR 10 000 € 10 000 €

1.3. Aumento da taxa de cobertura e 
diversificação das respostas à primeira infância 
(convencionais e não convencionais)

Sistema de identificação de crianças que 
não frequentam a creches/jardins-de 
infância 

1 000 € 1 000 €FCPS

CLAS (NE)

Conciliação 

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

Mesa redonda sobre conciliação 67 € 269 € 269 € 605 €

CLAS (NE) Inquérito aos novos membros 13 € 148 € 54 € 215 €

Fator C
1.5. Reconhecimento de empresas e de 
organizações com boas práticas na conciliação 
da vida profissional com a vida familiar

Reconhecer empresas que 
implementam medidas de conciliação

211 € 211 € 422 €

CLDS SDR Empregador Inclusivo SDR 3 019 € 3 019 € 6 038 €

FCPS

Envelhecimento e 
Incapacidade

1.10. Implementação de medidas de apoio ao 
descanso do cuidador informal

Cuidadores informais de pessoas com 
demência 

1 000 € 1 000 €

FCPS Programa Cascais Cuida 50 000 € 50 000 €

CSF CP
Apoio Psicológico Individual para 
Cuidadores Informais

4 502 € 125 € 4 627 €

PEM
1.11. Valorização e aumento do reconhecimento 
social da profissão de cuidador/a

Projeto Formativo destinado a 
Ajudantes de Ação Direta (AAD)

27 675 € 27 961 € 1 430 € 57 066 €

PEM Espaços de Partilha de boas práticas 300 € 1 286 € 1 586 €

FCPS
1.6. Promoção de respostas flexíveis para o 
envelhecimento ativo e saudável acautelando a 
diversidade de perfis

Programa Mais Saúde todos os dias 54 267 € 6 258 € 60 525 €

FCPS
Realizar ações de preparação e 
construção de reforma ativa   

1 000 € 1 000 €



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ1

PCCES

Envelhecimento e 
Incapacidade

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

Palco da Vida 23 985 € 23 985 €

PCCES Ir e Ver, Olhar e Descobrir 500 € 500 €

PCCES Laboratórios OHFICINA 2 100 € 2 100 €

PCCES Cozinhar com afetos 326 € 2 084 € 679 € 3 089 €

PCCES Cartas com História 278 € 417 € 1 233 € 278 € 2 207 €

PCCES Plantar Relações 241 € 2 845 € 1 449 € 4 536 €

PEM
Estudo sobre envelhecimento e 
velhice em Cascais

20 000 € 69 790 € 89 790 €

CSF CE Caminhadas com Afectos 1 890 € 1 890 €

CSF CE Espaços Sénior 95 550 € 95 550 €

CSF CE Oficina de Teatro 3 000 € 3 000 €

CPD 1.7. Introdução de soluções tecnológicas com 
grupos específicos da população, nomeadamente 
idosos, pessoas com incapacidade e/ou 
dependência

Workshop de tecnologias 1 295 € 1 295 €

CSF Alc REDE + PRÓXIMA 736 € 12 144 € 12 880 €

PEM

1.8. Combate ao isolamento e solidão dos idosos

Solidão e Isolamento nas Resposta 
Sociais

10 725 € 172 € 21 450 € 300 € 32 647 €

RODA MOVE@LC 5 000 € 5 000 €

CSF CE Projeto Mãos Dadas 300 € 300 €

CSF SDR São Domingos de Rana Consigo 25 000 € 25 000 €



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ2

NPISA

Pobreza e 
Vulnerabilidade Social

2.1. Monitorização da evolução qualitativa e 
quantitativa das pessoas em situação de pobreza 
e exclusão social

Monitorização das  pessoas em 
situação de sem abrigo

1 960 € 1 960 €

PRAPM
Monitorização das famílias em 
situação de privação material

1 876 € 1 876 € 3 752 €

CLAS (NE)
Criação de Observatório de Coesão 
Social

110 000 € 110 000 €

PCM

2.2. Redução da proporção de crianças que vivem 
em situação de pobreza

Programa Bolsas Sociais 158 254 € 158 254 €

PCM Programa Crescer Melhor Coesão 99 686 € 99 686 €

CSF SDR Bolsas Sociais SDR 10 000 € 10 000 €

PRAPM

2.3. Introdução de respostas inovadoras e 
dignificantes na área da privação material

ComUnidade 161 € 321 € 481 €

PRAPM Cartão Mais Solidário 2 010 € 2 010 €

PRAPM
Aumento da resposta Mercearia 
Social

402 € 1 340 € 1 742 €

PRAPM
Aumento da resposta Mercearia 
Social

402 € 1 340 € 1 742 €

PRAPM

Avaliação comparativa dos 
impactos das diferentes 
modalidades de distribuição 
alimentar

938 € 938 €

PRAPM
2.4. Promoção de medidas dirigidas a idosos em 
situação de pobreza, incluindo idosos imigrantes

Garantir o apoio a pessoas idosas 
no âmbito dos apoios na Privação -
Programa Cascais + Solidário

188 € 188 €

CSF SDR Consertos Solidários 10 000 € 10 000 €



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ2

Fator C

Pobreza e 
Vulnerabilidade Social

2.5. Implementação de projetos para 
apoio a grupos vulneráveis  (famílias 
monoparentais, ex-reclusos, 
refugiados, sem abrigo…)

Linha de financiamento para a criação de emprego 22 592 € 22 592 €

GEMTE Feiras Emprego 240 € 1 680 € 1 680 € 3 600 €

GEMTE Soft Skills 10 080 € 10 080 € 20 160 €

GEMTE Entre(in)vista 240 € 1 680 € 1 680 € 3 600 €

NLI
Monitorização sistemática de dados sobre as 
famílias beneficiárias do RSI

1 125 € 1 125 €

NLI
Promover a participação de crianças em 
programas de férias escolares e outras atividades 
Lúdicas

482 € 482 €

NLI Promoção de competências sociais e emocionais 804 € 804 €

NPISA Cascais Sai à Rua 101 031 € 101 031 €

NPISA Acolhimento diurno com intervenção especializada 0 €

PCA Bootcamp da autonomia 4 149 € 1 447 € 5 596 €

RIG Atendimento psicossocial 7 392 € 36 960 € 73 920 € 118 272 €

RIG Formação em soft skills 2 016 € 1 008 € 3 024 €

RIT Dose Certa 737 € 1 674 € 737 € 3 148 €

RIT Supervisão e discussão de casos- RIT 442 € 4 531 € 7 075 € 12 048 €

Take It Sessões Rede 3 896 € 9 112 € 13 008 €

Take It Find a Way 3 696 € 9 312 € 13 008 €

FCVD Serviços de Apoio às Vítimas e programa CONTIGO 54 158 € 54 158 €

FCVD
"Casa Pilar"- resposta integrada de atendimento a 
vítimas de VD

1 970 € 1 970 €

CSF SDR São Domingos de Rana Consigo 25 000 € 25 000 €

CSF SDR Fundo de Emergência Social 40 000 € 40 000 €



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ2

CLDS SDR

Risco e Perigo

2.6. Incremento e articulação dos mecanismos 
de apoio parental e familiar na primeira e 
segunda infância com foco na prevenção

Aconselhamento parental 1 672 € 1 672 € 3 344 €

CLDS SDR
Acompanhamento psicossocial de 
proximidade

6 690 € 6 690 € 13 380 €

CLDS SDR
Programas de competências pessoais, 
sociais e parentais

7 566 € 7 566 € 15 132 €

PCM Ao fim da tarde também é dia 5 682 € 2 948 € 8 630 €

PCM
Projetos e ações de prevenção e 
promoção de competências parentais

7 147 € 635 € 7 782 €

CSF CE Capacitar para a parentalidade 10 000 € 10 000 € 20 000 €

CSF Alc Projeto "Bebé ao colo" 414 € 414 €

CSF Alc
Núcleo Apoio Crianças e Jovens em 
Risco de Cascais

3 726 € 3 726 €

CSF Alc
Promover o Sucesso em Cada Aluno: 
Em Cascais ninguém fica para trás

20 000 € 20 000 € 40 000 €

PCA

2.7. Implementação da resposta de famílias de 
acolhimento para crianças e jovens

Conhecer a necessidade concelhia de 
Acolhimento Familiar

241 € 241 € 482 €

PCA
Criação de condições para o 
Acolhimento Familiar em Cascais

241 € 482 € 723 €



OBJETIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ2

CSF CP

Migrantes

2.8. Desenvolvimento de um mecanismo de 
acolhimento ao imigrante que vem residir para o 
Concelho

Faz a diferença

CSF CP Juntos Fazemos a Diferença

PIMC
Rede de Acolhimento Municipal 
ao Migrante em Cascais

100 614 € 55 165 € 155 779 €

PIMC
Portal "Residentes Estrangeiros 
em Cascais"

13 040 € 13 040 €

PIMC Kit de Acolhimento 536 € 29 288 € 29 824 €

PIMC
2.9. Aumento das oportunidades de aprendizagem 
da língua portuguesa para estrangeiros

LOQUI - Programa de Literacia 50 425 € 50 425 €

CSF SDR Saúde Mental
2.11. Criação de uma estrutura de base comunitária 
em Saúde Mental

Clínica Mente Sã (reformulação da 
Iniciativa Clínica Social)

4 000 € 4 000 €



OBJECTIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ 3

PCA

Garantir direitos

3.1. Incorporação dos direitos das crianças e 
jovens nas práticas das diferentes estruturas da 
Rede Social e de cada organização

Casa D 724 € 3 618 € 4 342 €

PCA Camisola do Avesso 1 126 € 3 698 € 4 824 €

PCM
Os saberes das crianças dos 0-
3 anos e famílias

80 € 2 171 € 4 476 € 415 € 7 142 €

PIMC

3.13. Promoção do acesso da população imigrante 
aos direitos sociais

Mediação e acompanhamento 40 750 € 40 750 €

Espaço MigranteRIG

CSF CE
3.17. Promoção de medidas que assegurem os 
direitos das pessoas idosas e/ou com 
dependência

Observatório do Idoso 14 862 € 14 862 €



OBJECTIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ 3

CLDS SDR

Igualdade de 
Oportunidades

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

Pop-up talento 4 317 € 4 317 € 8 634 €

CLDS SDR Job tours e job shadowing 2 980 € 2 980 € 5 960 €

NLI
Integração de jovens NEET no 
mercado de trabalho 

670 € 670 €

Take It Educa 126 € 2 268 € 65 000 € 1 890 € 69 284 €

Take It Get Work_Oficinas de Emprego 9 508 € 3 420 € 12 928 €

Take It Oficinas Artes e Audiovisuais 6 674 € 7 594 € 14 268 €

Take It Jump 800 € 10 500 € 11 300 €

NLI
Promoção de ações de formação 
para jovens NEET

5 360 € 5 360 € 10 720 €

GEMTE Soft Skills em Contexto Escolar 3 000 € 3 000 €

CPD

3.6. Promoção da valorização das pessoas com 
incapacidade através da sua qualificação técnica e 
profissional e integração no mercado de trabalho

Parceiros para a Inclusão 500 € 825 € 1 325 €

CPD Qualifica-te 614 314 € 614 314 €

CPD
Campanha de 
Comunicação/Sensibilização

4 800 € 200 € 5 000 €

CLDS SDR

3.15. Redução das desigualdades no acesso dos 
imigrantes ao mercado de trabalho

Coaching para orientação 
profissional

3 186 € 3 186 € 6 372 €

CLDS SDR Balcão das candidaturas 2 622 € 2 622 € 5 244 €

CLDS SDR Workshops direitos ao trabalho 3 639 € 3 639 € 7 278 €

GEMTE
Contratação de imigrantes e a 
importância da diversidade

500 € 620 € 1 120 €

GEMTE Direitos e Deveres laborais 810 € 180 € 990 €



OBJECTIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ 3

CPD

Igualdade de 
Oportunidades

3.8. Garantia que as pessoas com dependência e/ou 
incapacidade têm acesso a atividades de cultura e 
lazer

Acção de divulgação DIPcD 5 000 € 1 673 € 6 673 €

CPD Eventos Desportivos 3 184 € 7 432 € 10 616 €

CPD Workshops Criação Artística 3 780 € 7 036 € 10 816 €

CPD Oficinas arte para a inclusão 8 750 € 11 500 € 20 250 €

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

O Futuro começa agora 85 759 € 85 759 €

CSF CE
Gabinetes de Inserção 
Profissional (Torre e Estoril)

33 511 € 33 511 €

CPD
3.19. Criação de respostas alternativas a Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) e Fórum Sócio-
Ocupacional (FSO) para a promoção da autonomia e 
desinstitucionalização das pessoas com incapacidade

Encontros de reflexão e debate 2 950 € 4 850 € 7 800 €

CPD Centro de Artes 31 950 € 86 120 € 118 070 €



OBJECTIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ 3

CLDS SDR

Participação e 
Cidadania

3.4. Garantia do direito à participação cívica e 
política das crianças e jovens criando 
condições de base para uma cidadania ativa 
desde a primeira infância e em diferentes 
contextos

Ser Cidadão 6 005 € 6 005 € 12 010 €

CSF CP Preocupas-Te? Com os outros 100 € 100 € 200 €

PCM Os direitos das crianças dos 0-3 anos 2 064 € 2 064 €

PCM
Projetos e ações no âmbito da 
participação 

2 832 € 200 € 3 032 €

Take It Wake Up Be Great 6 400 € 9 112 € 176 € 15 688 €

Take It ReMOVE-TE 8 350 € 600 € 8 950 €

CPD
3.7. Aumento da participação cívica e política 
das pessoas com deficiência e/ou incapacidade

Residências Autónomas 1 860 € 1 860 €

CPD
Webinar - Encontro de Auto-
representantes "Pensar o Futuro"

1 446 € 1 446 €

PIMC

3.12. Valorização da diversidade e do 
pluralismo como um ativo social e 
comunitário, combatendo os tratamentos 
discriminatórios

Convivências 670 € 670 €

PRAPM
Formação dirigida a técnicos e 
voluntários da PRAPM

1 335 € 1 340 € 2 675 €

RIG Atividades comunitárias interculturais 50 000 € 7 161 € 161 € 57 323 €

RIT Atividades Comunitárias Interculturais 710 € 3 964 € 3 296 € 817 € 8 787 €

RODA Dinâmicas Comunitárias e Ambientais 50 000 € 50 000 €

PIMC
3.16. Aumento da participação cívica e política 
dos imigrantes

Associativismo Imigrante 10 350 € 10 350 €

PIMC Painel da Diversidade 2 345 € 2 345 €

FCPS
3.18. Criação de oportunidades de 
participação das pessoas com mais de 65 anos 
na comunidade

Desenvolver ações que promovam a 
coesão social / ações intergeracionais, 
educando as crianças e os jovens em 
aspetos relacionados com a saúde

1 000 € 1 000 €



OBJECTIVO
REDE DE 

PARCERIA
TEMA ESTRATÉGICA INICIATIVA

FUNDOS 
NACIONAIS/ 

COMUNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

3º SECTOR
PRIVADO 

LUCRATIVO
MECENATO / 
FILANTROPIA

TOTAL P2022

OBJ 3

FCPS

Participação e 
Cidadania

3.10. Educação para a cidadania

Academia Saúde 45 440 € 2 688 € 48 128 €

FCPS Avaliação da Literacia Funcional em Saúde 8 400 € 8 400 €

FCPS Capacitar jovens promotores de saúde 0 €

NLI Prevenção e controle - Obesidade infantil 134 € 134 €

NLI
Promoção de ações de sensibilização no âmbito da 
vacinação

134 € 134 €

NLI
Ações de informação sobre políticas de habitação da 
autarquia

134 € 134 €

NPISA
Ações de informação e sensibilização sobre o 
fenómeno das pessoas em situação de sem abrigo 
(PSSA)

170 € 170 €

CPD Vamos Falar Sobre… 4 690 € 13 800 € 18 490 €

FCVD
Projeto preVio - Prevenção da Violência em Contexto 
Escolar

7 518 € 7 518 €

FCVD
Divulgação estratégica de informação sobre Violência 
Doméstica

600 € 600 €

FCVD
Ação de Formação "Proteger em Rede", para 
docentes e educadores de infância

2 322 € 1 161 € 3 483 €

CSF Alc Intervenção em saúde escolar 9 936 € 9 936 €
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OBJ 4

NPISA

Habitação

4.3. Criação de programas que facilitem o acesso à 
habitação

Programa Alojamento à Medida 
(acompanhamento social a ex-
situação sem abrigo realojadas em 
PMHAS)

15 117 € 15 117 €

NPISA

4.4. Criação de soluções transitórias de habitação

Programa Alojamento à Medida -
Housing First

15 117 € 134 700 € 149 817 €

FCVD
Apartamento de Transição para 
vítimas de Violência Doméstica

0 €

FCPS

Mobilidade
4.6. Melhoria das condições de mobilidade e 
acessibilidade no espaço público e sua manutenção

Mitigação de riscos de percursos 
pedestres  

1 000 € 1 000 €

CSF CP Acessibilidade para todos 12 500 € 12 500 €

FCPS

Cobertura e 
Requalificação

4.8. Criação de uma  estrutura de coordenação que 
articule as respostas e serviços na área da Saúde 
Mental

Implementação de uma estrutura 
de coordenação municipal na área 
da saúde mental

FCPS

Dinamização da equipa local  da 
saúde mental - implementar o 
plano de ação da equipa local da 
saúde mental.

30 000 € 30 000 €

NPISA

4.9. Qualificação das condições de operacionalidade 
dos equipamentos e reabilitar os que apresentam 
problemas de conservação e adequação

Qualificar as respostas de 
acolhimento diurno

0 €

PCA
Que Casas de Acolhimento temos, 
que Casas de Acolhimento 
queremos

322 € 322 € 643 €

PCM
Projetos e ações que visam a 
qualificação das respostas

7 032 € 700 € 7 732 €

PIMC
4.10. Promoção do alargamento e qualificação das 
respostas de atendimento a imigrantes assegurando 
uma distribuição equilibrada no território concelhio

Alargamento de Rede 
Acolhimento Municipal ao 
Migrante em Cascais

18 000 € 18 000 €


