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Introdução/Metodologia 

 

O presente documento, III Plano de Acção, a implementar no período de 

Novembro/2009 a Maio/2010, representa a fase final da operacionalização das 

prioridades assumidas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do concelho 

de Estarreja que tem a vigência de três anos (2007-2010).  

 

Suportado neste compromisso, a actual planificação resulta do processo avaliativo 

da execução dos anteriores planos de acção, assumindo a continuidade de algumas 

acções por se revelarem pertinentes e exequíveis, e da lógica da articulação e 

complementaridade com o Contrato Local de Desenvolvimento Social, previsto para 

2009-2012, que constitui uma oportunidade técnico-financeira de concretização de 

objectivos e metas centrados nas necessidades das pessoas e do território 

concelhio, a nível dos domínios básicos da cidadania e numa perspectiva de 

erradicação da pobreza e exclusão social. 

 

Outro factor de peso substancial, foi o envolvimento das entidades parceiras no 

próximo ano, nomeadamente do Núcleo Executivo e dos Grupos de Trabalho, em 

acções e tarefas ligadas à actualização e reformulação de documentos de 

planeamento, respectivamente o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento 

Social. 

 

Estes pressupostos de desenvolvimento social, estruturados também nos princípios1 

orientadores da consolidação do trabalho em rede, incorporam orientações 

metodológicas para melhorar a qualidade da intervenção social, quer através do 

reforço do potencial existente em termos de recursos e competências, quer de 

resposta eficiente e adequada às necessidades priorizadas.  

 

                                                 
1 Princípio da Subsidiariedade: As decisões são tomadas ao nível mais próximo das populações e só depois 
de explorados todos os recursos e competências locais se apela a outros níveis sucessivos de encaminhamento 
e resolução de problemas; Princípio da Integração: A intervenção social e o incremento de projectos locais 
de desenvolvimento integrado fazem-se através da congregação dos recursos da comunidade; Princípio da 
Articulação: Os diferentes agentes com actividade na mesma área territorial devem articular-se através do 
desenvolvimento do trabalho em parceria, da cooperação e da partilha de responsabilidade; Princípio da 
Participação: Os agentes sociais e as populações, em particular as mais desfavorecidas, devem participar em 
todas as acções desenvolvidas;  Princípio da Inovação: Deve ser privilegiada a mudança de atitude e de 
culturas institucionais e a aquisição de novos saberes, inovando os processos de trabalho, as suas práticas e os 
modelos de intervenção em face das novas problemáticas e alterações sociais; Princípio da Igualdade de 
género: O planeamento e a intervenção devem integrar a dimensão de género quer nas medidas quer na 
avaliação do impacto. 
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Este processo exige uma responsabilidade partilhada de todas as entidades 

implicadas (já iniciada na identificação e priorização dos problemas, e na definição 

estratégica dos eixos de intervenção), não só na fase de definição das acções e 

afectação de recursos, como também na fase de concretização e avaliação das 

mesmas. 

 

À semelhança dos anteriores planos, o presente Plano de Acção utilizou como 

metodologia, Sessões de Trabalho por Eixo de Intervenção, que decorreram nos 

dias 23, 25 e 30 de Setembro, respectivamente, Eixo I – Combater e prevenir 

comportamentos de risco na família, Eixo II – Criar Respostas Sociais e alternativas 

de apoio para a Terceira Idade, e Eixo III – Promover a Empregabilidade e Adequar 

a Qualificação às necessidades do Mercado de Trabalho. 

 

Os Grupos Técnicos Nominais foram constituídos mediante a inscrição livre e 

opcional das entidades parceiras. Do total de 55 inscrições, participaram 38 

pessoas. 

 

A preparação e realização das Sessões foram baseadas na informação decorrente 

da avaliação da implementação dos dois anteriores planos de acção, e na 

subsequente que teria de continuar a atender ao rigor e coerência com o Plano de 

Desenvolvimento Social e à articulação com as acções previstas no âmbito do 

Contrato Local de Desenvolvimento Social, particularmente as calendarizadas para 

o período de vigência deste III Plano de Acção, e ao compromisso com a nova fase 

(re) planeamento. 

 

O produto do trabalho das Sessões encontra-se sistematizado em grelhas que 

contêm as acções e respectivas actividades a desenvolver, as entidades parceiras 

responsáveis, o cronograma, os recursos (humanos e materiais) a afectar, os 

resultados, os indicadores e o orçamento. Informação apresentada, por Eixo de 

Intervenção, e seguida da conclusão. 
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Combater e Prevenir Comportamentos de Risco na Família  
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Eixo I – Combater e Prevenir Comportamentos de Risco na Família 

Sessão de Trabalho - 23 de Setembro de 2009 

Grupo Técnico Nominal 

 

 

Entidades Inscritas 
Entidades 

Presentes 

Agrupamento de Escolas de Avanca   

Agrupamento de Escolas de Estarreja  

Agrupamento de Escolas de Pardilhó  

ASE - Associação de Solidariedade Social   

Associação Desportiva Arsenal de Canelas  

Câmara Municipal de Estarreja  

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  

Centro Social e Paroquial S. Miguel de Fermelã  

Centro de Saúde de Estarreja   

Centro P. Assistência da Freguesia Pardilhó  

CERCIESTA -  

Fundação Benjamim Dias da Costa  

Fundação Cónego Filipe de Figueiredo  

Hospital Visconde de Salreu  

Junta da Freguesia de Salreu  

Santa Casa da Misericórdia  

Serv.Local Estarreja do Centro Dist.Aveiro do ISS,IP  
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   Eixo de I: Combater e Prevenir Comportamentos de Risco na Família 

Objectivo Estratégico 1: Criar medidas formativas e de intervenção para combater e prevenir comportamentos de risco na família. 

Recursos   Objectivo 
Específico(s)  Acções Actividades Entidade(s) 

responsáveis Cronograma 
Humanos Materiais 

Resultados Indicadores Orçamento 

1.2.1 Construção e 
manutenção da Base 
de Dados, em 
articulação com o 
Contrato Local de 
Desenvolvimento 
Social (CLDS) 
 

 

- Reuniões com 
coordenadora do CLDS, 
Equipa de Intervenção em 
Rede e Núcleo Executivo, 
para articulação e 
integração na 
implementação das 
actividades (inscritas em 
CLDS) inerentes a todo o 
processo, nomeadamente:  
 
- Aquisição de software 
para estruturação e 
organização da informação 
das famílias acompanhadas, 
por parte dos técnicos da 
EIR e dos 5 Núcleos; 
 
- Registos e gestão da 
informação das situações 
acompanhadas. Apoio à 
monitorização do 
acompanhamento e 
avaliação de resultados. 

 - Em Maio/10, 
existe e está a 
funcionar uma 
Base de Dados 
como suporte à 
sistematização do 
conhecimento das 
famílias 
sinalizadas/acomp
anhadas pela 
Equipa de 
Intervenção em 
Rede. (com 
garantia de 
confidencialidade). 

- Registos/ 
Alterações 
efectuados. 

(CLDS) 
  

 

 
 

1.2. Até 2010, 

criar uma Base de 

Dados como 

instrumento de 

apoio à 

sistematização do 

conhecimento das 

família. 

1.2.2 Formação no 
âmbito da Base de 
Dados, em 
articulação como o 
CLDS 

 
-  Reuniões (nos moldes da 
acção anterior) para 
definição e realização da 
formação específica para 
utilização da base de dados. 

- CLDS 
 
- Rede Social 

Vigência do 
Plano 
 
 

 - Rede Social 
(E.I.R. / 
N.Executivo) 
 
- CLDS 
 
 
 
 

- CLDS 
 
- CME 
 
 

 
- Em Maio/10, 
todos os técnicos 
da E.I.R. têm 
formação ao nível 
da construção e 
manutenção da 
Base de Dados. 
 

 
- N.º de 
técnicos 
inscritos. 
 
- N.º de 
técnicos que 
concluíram a 
formação. 
 
- Grau  
de satisfação. 

 
(CLDS) 

 

 



 

PPllaannoo  ddee  AAccççããoo  ––  CCLLAASS  ddee  EEssttaarrrreejjaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8  

 

 

Objectivo Estratégico: Criar medidas formativas e de intervenção para combater e prevenir comportamentos de risco na família. 

Recursos  
Objectivo 

Específico(s)  
 

Acções Actividades Entidade(s) 
responsáveis Cronograma 

Humanos Materiais 
Resultados Indicadores Orçamento 

 

1.3 Até 2010, 

garantir o acesso a 

formação na área 

da família a todos 

os técnicos do 

concelho  

 

1.4 Até 2010, 

garantir o acesso a 

acções de 

sensibilização no 

âmbito da 

dinamização de 

parcerias aos 

dirigentes das 

Instituições com 

intervenção no 

concelho. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 / 1.4.1 / 1.5.1 
/ 1.6.1 
Elaboração de um 
Plano de Formação, 
Sensibilização/Infor
mação comum aos 3 
Eixos de Intervenção 
e em articulação 
com o CLDS (Eixo 2. 
Intervenção familiar 
e Parental). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
- Reuniões para elaboração 
do Plano (em articulação 
com o CLDS e outros 
projectos considerados 
pertinentes), que integre 
acções de Sensibilização, 
Informação e Formação 
para Técnicos e dirigentes 
das instituições locais: 
 
 
- Em áreas transversais aos 
3 Eixos de Intervenção, no 
âmbito do trabalho em 
Rede e Parcerias e 
metodologias de 
planeamento e avaliação, 
nomeadamente:  
 
- Desenvolvimento Social e 
novas formas 
Organizacionais; 
Planeamento Estratégico 
Organizacional e de base 
Territorial; Planeamento 
Operacional; Sistemas de 
Gestão da Qualidade; 
Avaliação Organizacional e 
de Projectos; Sistemas de 
Avaliação/Gestão de 
Desempenho 
 
- Em áreas específicas: 
 
. Comportamentos Aditivos; 
Violência Doméstica e 
Igualdade de Género; 

 
- Rede Social 
 (N. E.) 
 
- CLDS 
 
- Equipa do Plano 
de Formação 

 
Vigência do 
plano 
 

 
 - Rede Social 
(N. E.) 
 
 
-Técnicos que 
integram  a 
Equipa do 
Plano de 
Formação 

 
Afectação de 
espaço e 
equipa-mento 
adequado 
para à 
realização de 
reuniões de 
trabalho 
 

 
Até Dezembro de 
2009 está 
elaborado  o Plano 
de Formação 
 

 
 - Actas de 
reuniões 
 
- Plano de 
Formação 

 
 
(a definir) 

 

   Eixo de I: Combater e Prevenir Comportamentos de Risco na Família 
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1.5 Até 2010, 

promover a 

prevenção de 

comportamentos 

aditivos e da 

violência 

doméstica, junto 

da comunidade 

escolar e geral  

 

 

 

 

Mediação Familiar;  
 
Deficiência; Negligência 
Familiar; entre outras 

 

1.6 Até 2010, criar 

e/ou potenciar as 

competências 

relacionais, 

melhorando a 

qualidade das 

práticas parentais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 / 1.4.2 / 1.5.2 
/ 1.6.2 

Implementação do 

Plano de Formação, 

Sensibilização/Infor

mação (referido na 

acção anterior) 

» Reuniões para definição 
de uma estratégia de 
acompanhamento/monitoriz
ação e avaliação da 
execução das acções 
inscritas no plano. 
 
» Pesquisa de 
financiamentos nacionais e 
comunitários 
 
» Formalização de 
candidaturas 
 
» Articulação institucional e 
divulgação de projectos 
formativos a implementar 
no concelho (utilizando a 
Ficha Informativa de 
Projectos, que poderá ser 
enviada por correio normal 
ou electrónico, ou através 
do site da Rede Social 
(Fórum de parceiros, a criar 
até ao final do presente 
ano). 
 

      
- Actas da 
reuniões  
 
- N.º de  
inscrições 
 
- Ficha de 
participantes  
 
- Ficha de 
avaliação 
 
- Certificados 
 
- Relatório de 
Avaliação 
(grau de 

execução das 
acções; 
análise de 
resultados e 

de 
indicadores, 
por Eixo de 
Intervenção). 
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Criar Respostas Sociais e Alternativas de Apoio à  
Terceira Idade 
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Eixo II – Criar Respostas Sociais e Alternativas de Apoio à Terceira Idade 

Sessão de Trabalho – 25 de Setembro de 2009 

Grupo Técnico Nominal 

 

Entidades Convidadas Entidades Presentes 

Associação Cultural e Recreativa do Roxico  

Associação Desportiva arsenal de Canelas  

Associação Humanitária de Salreu  

Associação Quinta do Rezende  

Câmara Municipal de Estarreja  

Centro de Saúde de Estarreja  

Centro Paroquial de Assist. da Freguesia Pardilhó  

Centro Paroquial e Social Sta. Marinha de Avanca  

Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Estarreja)                 

Escola Municipal de Desporto  

Fundação Benjamim Dias Costa  

Fundação Cónego Filipe de Figueiredo  

Grupo Voluntário “As Mimosas”  

Hospital Visconde de Salreu  

Junta Freguesia de Salreu  

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja  

Serv.Local Estarreja Centro Distrital Aveiro ISS,IP  
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Objectivo Estratégico 1: Até 2010, melhorar a qualidade de vida da população idosa, residente no concelho, no âmbito da prestação de 

cuidados básicos e de saúde 

Recursos  
Objectivo(s) 
Específico(s)  

Acções Actividades Entidade(s) 
responsáveis 

Cronogra
ma 

Humanos Materiais 
Resultados Indicadores Orçamento 

 
 
1.2.1.Realizar uma acção de 
formação na área das Relações 
interpessoais, repartida pelas 
sessões necessárias, conforme 
as inscrições apresentadas 
dirigida a: pessoal técnico; 
pessoal administrativo; pessoal 
auxiliar 

 

 
- Divulgação pelas 
instituições concelhias 
- Recepção de 
inscrições 
- Encontrar espaço 
adequado 
- Encontrar formador 
- Elaboração inquérito 
de satisfação 
- Relatório de avaliação 

 
 
- Rede Social 
(N.E.) 
- Associação 
Quinta do 
Resende 
- Fundação 
Cónego Filipe 
Figueiredo 
 

 
 
 
 
 
 
Vigência 
do Plano  

 

 

 

 

Associação 

Quinta do 

Resende 

(formador) 

 

 
 
 
 
Fundação 
Cónego Filipe 
Figueiredo 
(espaço) 

 

 

 

 

Até Maio 

2010 estão 

realizadas as 

acções 

 
 

 
 

- N.º de 

inscrições 

 

- N.º de 

Participantes 

 

- Grau de 

satisfação 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

A Definir 

 

 

1.2. Até 2010, garantir o 

acesso a formação 

específica a todos os 

técnicos de instituições 

do concelho com 

resposta à terceira 

idade   

 

1.2.2.Realizar formações de 

carácter prático, para 

auxiliares de lar e creche 

- Recrutamento das 
pessoas que se 
considerem com perfil 
adequado à formação 
 - Formação prestada 
pelos funcionários em 
exercício, em ambiente 
de trabalho 

Cada 
instituição é 
responsável 
pelo trabalho a 
desenvolver no 
seu espaço e 
na sua área de 
intervenção 
(creche ou lar) 

 
 
 
 
Vigência 
do Plano 

Técnicos e 

auxiliares de 

cada instituição 

que se 

encontrem a 

desenvolver 

funções na sua 

área específica. 

Lista de 
espera para 
integrar os 
serviços, 
existente em 
cada 
instituição 

Até Maio 
2010 existe 
uma bolsa de 
auxiliares 
aptos a 
substituir 

funcionários 
de qualquer 
instituição em 

caso de 
emergência 

� Nº Inscrições 
Nr. 

Participantes 

A Definir 

 
 
 
 
  
 

 

       Eixo de II: Criar Respostas Sociais e Alternativas de Apoio à Terceira Idade 
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Objectivo Estratégico 1: Até 2010, melhorar a qualidade de vida da população idosa, residente no concelho, no âmbito da prestação de 

cuidados básicos e de saúde 

Recursos  
Objectivo(s) 
Específico(s)  

Acções Actividades Entidade(s) 
responsáveis 

Cronogra
ma 

Humanos Materiais 
Resultados Indicadores Orçamento 

 

 

1.4  Até 2010, constituir 

e operacionalizar um 

Centro de Recursos 

transversal aos 3 Eixos 

de Intervenção 
 

 

 
 

 

1.4.1.Criação de um Centro de 

Recursos Sociais da Rede 

 

 
 

 
 

Reuniões com as 
entidades responsáveis 

 
- Rede Social 
(N.E.) 
- Stª Casa 
Misericórdia 
- Fundação 
Cónego Filipe 
Figueiredo 
- Associação 
Vida Nova – Lar 
de idosos 

Centro 
Paroquial Stª 
Marinha de 
Avanca 

 
 
 

 
Vigência 
do plano 

 
    
 
 

Técnicos 
das 

entidades 
responsávei

s 

 

- Espaço 
adequado à 
constituição 
do Centro de 
Recursos 
Sociais da 
Rede 
- Base de 
dados 

 

 

 

Até Maio 2010 

está criado o 

Centro de 

Recursos Sociais 

da rede 

 

 

 

Actas das 

Reuniões 

 

 
 

 
 
 
 

A Definir 

 

 

1.5  Até 2010, capacitar 

as famílias dos idosos 

mais 

vulneráveis/dependent

es do concelho, de 

competências 

específicas   
 

 

 

 

 
 
 

1.5.1.Formação “Formar para 

Cuidar”  

 

 
Articulação com os 
técnicos de saúde do 
concelho: 
- Hospital 
- Centro de Saúde 
- Extenções 
- IPSS’s com valência de 
apoio domiciliário – AD / 
apoio domiciliário 
integrado – ADI, para 
sinalização do público 
alvo e realização da 
formação 
 

 
 
- Rede Social 
(N.E.) 
- Grupo 
Trabalho Eixo 
II 
- Grupo de 
Trabalho do 
Plano de 
Formação 

  
 
 
 
 
Vigência do 
plano 

 
 
 
- Técnicos 
das IPSS’s, 
do Centro 
de Saúde e 
do Hospital, 
habilitados 
para dar 
formação na 
área da 
geriatria) 

 

 

- Espaço de 
Saúde 

- Salas das 
IPSS’s 

- Sedes das 
Juntas de 
Fregesia 

 

 

 

 

Até Maio 2010 

está realizada a 

formação 

inscrita no Plano 

de Formação. 

 
 
- N.º de 
inscrições 
 
- N.º de 
participantes 
 

- Grau de 

Satisfação 
 

 
 
 
 
 
A  Definir 

 
 
 
 
 
 

 Eixo de II: Criar Respostas Sociais e Alternativas de Apoio à Terceira Idade 
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Eixo de II: Criar Respostas Sociais e Alternativas de Apoio à Terceira Idade 

 
 
 

  

Objectivo Estratégico 2: Até 2010, melhorar a qualidade de vida da população idosa, residente no concelho, no âmbito da prestação de  

cuidados básicos e de saúde 

Recursos  
Objectivo(s) 
Específico(s)  

Acções Actividades 
Entidade(s) 
responsávei

s 

Cronogr
ama 

Humanos Materiais 
Resultados Indicadores Orçamento 

 

2.1 Até 2010 diminuir 

em 20% a lista de 

espera para a valência 

de lar, dos idosos do 

concelho  

 

 
2.2 Até 2010 criar e 

alargar respostas 

sociais no concelho, 

identificadas como 

necessárias para a 

população  

 
 

2..1.1 / 2..2.1 Avaliação das 

potencialidades das IPSS´s do 

concelho 

 

 

 

 

 

- Promoção de reuniões 

 
- Sistema de Informação 
da Rede Social 
 

-Recolha efectuada no 

âmbito da actualização do 

Plano de Desenvolvimento 

Social 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Rede Social 
(N.E.) 
 
- Segurança 
Social 

- CLDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigência 

do plano  

 

 

 
 
 

 
- Elemento 
N.E. 
 
- Técnico 
Segurança 
Social 
 
- 
Coordenadora 
do CLDS 

Técnicos das 

IPSS’s 

 

 

 

 

Espaços 

adequados à 

realização de 

reuniões 

(IPSS’s) 

 

 

 

 

 

Até Março 2010 

são conhecidas 

as capacidades 

das IPSS’s para 

criação e 

alargamento de 

respostas 

sociais do 

concelho 

 

 

- Nº de 
candidaturas 
apresentadas  
 
- Nº de 
candidaturas 
aprovadas 
 
- Nº Idosos 
em lista de 
espera 
 
- Nrº Idosos 
acolhidos 
 

Em articulação 

com o CLDS 

 

 

 

 

 

 

 

 A Definir 
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Promover a Empregabilidade e Adequar a Qualificação às 
Necessidades do Mercado de Trabalho  

 



 

PPllaannoo  ddee  AAccççããoo  ––  CCLLAASS  ddee  EEssttaarrrreejjaa                                                                                                                                                                                                                                                                                          16 

 

                 Eixo III – Promover a Empregabilidade e Adequar a Formação às Necessidades  

do Mercado de Trabalho 

Sessão de Trabalho - 30 de Setembro de 2009 

Grupo Técnico Nominal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades Convidadas Entidades Presentes 

Agrupamento de Escolas de Avanca   

Agrupamento de Escolas de Pardilhó  

Associação Desportiva Arsenal de Canelas  

Câmara Municipal de Estarreja  

Centro de Emprego de Aveiro  

Centro Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó  

Centro Novas Oportunidades (CNO)/Escola Secundária  

Centro Social e Paroquial Sta. Marinha de Avanca  

CERCIESTA  

Equipa de Apoio às Escolas  

Fundação Benjamim Dias Costa  

GIP – Gabinete de Inserção Profissional  

Junta de Freguesia de Salreu  

Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN  

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja  

SEMA – Associação Empresarial  

Serv.Local Estarreja Centro Distrital de Aveiro do ISS,IP  
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Objectivo Estratégico 2: Até 2010, adequar a qualificação às necessidades do Mercado de trabalho estarrejense 

Recursos  
Objectivo (s) 
Específico (s)  

Acções Actividades Entidade (s) 
responsáveis Cronograma 

Humanos Materiais 
Resultados Indicadores Orçamento 

 

 

 

2.4. Até 2010, 

realizar 3 Feiras 

de Emprego e 

Orientação/ 

Formação 

Profissional  

 

 

 

2.4.1. Colaborar nas 

Feiras organizadas 

pela Escola 

Secundária de 

Estarreja e CME 

 

 

 

 

  

 
- Realizar reuniões com a 
organização da Feira 
 
- Delinear projecto para a 
criação e montagem de 
espaço  
 
- Concursos de projectos 
de empreendedorismo 
realizados pelos alunos 
(atribuição de prémio) 
 
- III Encontro 
“Empreendedorismo e 
Microcrédito”   
 

 
- Escola 
Secundária de 
Estarreja 
 
- CME  
 
- Núcleo de 
Empreendedoris
mo e 
Microcrédito 

 
Vigência do 
Plano 

 
- Escola 
Secundária 
de 
Estarreja 
 
- CME 
 
- Grupo de 
Trabalho 
 
- Rede 
Social 
(N.E.) 

 
 - Serviços e 
equipamentos 
da CME  
 
- Serviços e 
equipamentos 
das entidades 
que integram 
o grupo de 
trabalho  
 
- Outros que 
se venham a 
entender 
como 
necessário 

 
- À data da Feira: 
 
� Está criado o espaço 
com a respectiva 
informação a divulgar 
 
� Está realizado o “III 
Encontro de 
Empreendedorismo e 
Microcrédito”  
 
 
� Está realizado o 
concurso de projectos de 
empreende-dorismo 

 
- N.º de visitantes do 
espaço 
 
- N.º de convidados / 
participantes no “III 
Encontro de 
Empreendedorismo e 
Microcrédito” 
 
- N.º de conorrentes  

 
(a definir) 

 

2.5.1. Sensibilizar as 

IPSS´s para o 

encaminhamento 

dos potenciais 

interessados na 

certificação 

disponibilizada pelo 

CNO  
 

 
- Realizar acções de 
sensibilização (integradas 
no P.F. dos 3 eixos) no 
âmbito da certificação de 
competências  
 
- Articular com o NLI 
(Núcleo Local de Inserção) 
 

 
- Rede Social 
(N.E.) 
 
- Grupo de 
Trabalho  
 
- Equipa do 
Plano de 
Formação  

 
Vigência do 
Plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Até Maio de 2010 estão 
realizadas as acções de 
sensibilização  

 
- N.º de acções 
realizadas 
 
- N.º de participantes 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Até 2010, 

aumentar em 5% 

o número de 

certificações, em 

todos os níveis 

de ensino, do 

CNO 

 

2.5.1. Proceder ao 

levantamento junto 

do CNO das 

certificações 

efectuadas. 

 
- Consulta do relatório 
anual do CNO 

- Grupo de 
Trabalho 

 
Vigência do 
Plano 

 
 
- CNO 
 
- Equipa do 
Plano de 
Formação 

  
- Serviços e 
equipamentos 
da CME  
 
- Serviços e 
equipamentos 
das entidades 
que integram 
o grupo de 
trabalho 
 
- Outros que  
venham  a ser 
necessários 

- Até Maio/10 está 
verificado o aumento das 
certificações nos anos 

2007 e 2008 

- N.º de certificados  

 Eixo III: Promover a Empregabilidade e Adequar a Qualificação às necessidades do Mercado de Trabalho 
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Conclusão 
 

Este documento integra um conjunto de acções e orientações que concorrem para a 

concretização de objectivos precedentemente definidos em Plano de Desenvolvimento 

Social. Resulta da participação livre dos parceiros nas Sessões de Trabalho, e deve ser 

entendido como um processo dinâmico e aberto às adaptações e reformulações 

consideradas fundamentais no decorrer da sua execução.  

 

Não obstante todo o percurso da Rede Social nestes quatros anos, é importante ter 

sempre presente que a cultura da parceria em rede só conseguirá afirmar-se quando 

todos os parceiros (independentemente das áreas de actividade) se reconhecerem 

como parte integrante do processo de combate à pobreza e exclusão social e se co-

responsabilizarem activamente nas fases de planeamento estratégico e operacional e 

em todas as freguesias do concelho, reunindo esforços para corrigir as desigualdades e 

as assimetrias a partir de lógicas de inclusão social. 

 

Importará, com certeza, estimular a criação das restantes Comissões Sociais de 

Freguesia, criar mecanismos de cooperação dinâmicos e interactivos entre as 

organizações parceiras, e as restantes parcerias concelhias e supra-concelhias, que 

facilitem a optimização e concertação dos recursos existentes e a criar, e respondam às 

necessidades diagnosticadas como prioritárias. 
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Composição do Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Estarreja 

 
ADIGESTA - Associação para o Desenvolvimento Integral e Global de Estarreja 

Agrupamento de Escolas de Avanca - Prof. Dr. Egas Moniz 

Agrupamento de Escolas de Estarreja 

Agrupamento de Escolas de Pardilhó - Escola Básica I de Pardilhó 

AIDA- Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

APD - Associação Portuguesa de Deficientes 

ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense 

Associação "Vida Nova" - Lar de Idosos 

Associação Artística de Avanca 

Associação Atlética de Avanca 

Associação Cultural e Recreativa do Roxico 

Associação da Quinta do Rezende 

Associação de  Solidariedade Social Filantrópica Veirense 

Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca 

Associação de Dadores de Sangue das Terras do Antuã 

Associação de Moradores da Urbanização da Póvoa de baixo 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Canelas 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Senhora do Monte 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico 

e Jardim de Infância das Laceiras 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária e Pré-primária do 

Agro 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária do Pinheiro n.º 2  

Cabeças- Veiros 

Associação de Pais e Encarregados de Educação Escolas de Avanca 

Associação Desportiva Arsenal de Canelas  

Associação Desportiva de Santiais 

Associação Humanitária de Salreu 

Associação Motards Amigos de Avanca 

AVANCARTE- Associação Cultura



 

PPllaannoo  ddee  AAccççããoo  --  CCLLAASS  ddee  EEssttaarrrreejjaa                                                                                                                                                                                                                     20 

Câmara Municipal de Estarreja 

Cáritas de Pardilhó 

Casa do Povo de Avanca 

Centro de Saúde de Estarreja 

Centro Distrital de Segurança Social 

Centro Educativo de Aveiro /Coord. Concelhia Ensino Recorrente e E. Esc. de Estarreja 

Centro Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó 

Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca 

Centro Social de Apoio a Toxicodependentes - Convívios Fraternos II 

Centro Social e Paroquial de S. Tomé de Canelas 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Fermelã 

Cerciesta - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 

Estarreja 

Cine-Clube de Avanca 

Clube Cultural e Desportivo de Veiros 

Clube de Campismo de Estarreja 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Estarreja 

Conferência Nossa Senhora do Rosário de Avanca 

Conferência S. Vicente de Paulo de Beduido 

Conferência Vicentina Santo António de Canelas 

Cooperativa Agrícola de Estarreja, CRL 

CRESCER- Associação de Pais da Escola Básica da Terra do Monte de Fermelã 

Escola Secundária de Estarreja 

Estarreja Andebol Clube 

Fundação Benjamim Dias Costa 

Fundação Cónego Filipe de Figueiredo 

Grupo  Motard Samaritano de Salreu 

Grupo de Cicloturismo de Avanca 

Grupo de Música Popular Portuguesa - "A Par d'Ilhós" - 

Grupo de Música Tradicional Portuguesa "Ventos da Ria" 

Guarda Nacional Republicana 

Hospital Visconde de Salreu
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IDT - DRC - CAT Aveiro 

Instituto de Reinserção Social (Delegação de Aveiro) 

Instituto do Emprego e Formação Profissional /Centro de Emprego de Aveiro 

Junta de Freguesia de Avanca 

Junta de Freguesia de Canelas 

Junta de Freguesia de Fermelã 

Junta de Freguesia de Pardilhó 

Junta de Freguesia de Veiros 

Núcleo da Cruz Vermelha de Estarreja 

Rancho Folclórico "As Tricaninhas de S. Miguel de Fermelã" 

Rancho Folclórico "As Tricaninhas do Antuã" 

REAPN - Rede Europeia Anti- Pobreza - Núcleo Distrital de Aveiro 

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja 

SEMA - Associação Empresarial 

Sociedade Columbófila de Estarreja 

 
 

 

Composição do Núcleo Executivo do CLAS de Estarreja 

 

Agrupamento Escolas de Avanca – Prof. Doutor Egas Moniz (representante da educação) 

Associação Humanitária de Salreu (representante das IPSS’s) 

ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense 

Câmara Municipal de Estarreja 

Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro – Serviço local de Estarreja 

Centro de Saúde de Estarreja (representante da saúde) 

Junta de Freguesia de Pardilhó (Representante das Juntas de Freguesia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


