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NOTA PRÉVIA

Decorrente do processo de atualização do diagnóstico social e do plano de desenvolvimento social, da Rede Social do Concelho
de Nisa e numa perspetiva de continuidade em relação ao trabalho desenvolvido, este plano de ação serve como quadro de referência
para as intervenções a levar a cabo pelas entidades parceiras, sendo um guia, uma ferramenta de trabalho facilitadora da confluência
de vontades.
É um instrumento de definição de objetivos prioritários servindo de enquadramento às intervenções para a promoção do
desenvolvimento social, enuncia uma estratégia para atingir uma situação social desejável “. Pretende-se assim fomentar uma
consciência coletiva dos problemas sociais e contribuir para a ativação dos meios e agentes de resposta e para a otimização possível
dos meios de ação do Concelho.
O grande objetivo deste Plano de Ação /2017 é a implementação e continuidade de atividades que vão ao encontro das reais
necessidades da população, para assim reduzir a pobreza e vulnerabilidade face á exclusão social, contribuindo simultaneamente para
o reforço da coesão social.
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Projeto/Ação

Atividades

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Resultados Previstos

Diagnóstico Social e
Plano de
desenvolvimento social
Plano de Igualdade

- Recolha de dados em todas as
Áreas sociais.
-Elaboração do plano de igualdade
do concelho de Nisa através da
estratégia de combate à violência
domestica e de género

- Manter o mais atualizado
possível
os
dados
do
concelho.
-Recolha de dados para
elaboração do plano

Ano de 2017

Núcleo executivo
do CLAS
Várias instituições
Do concelho
CIMAA
APAV

- Atualizar o diagnóstico social
e o plano de desenvolvimento
social
- Elaboração do Plano
Intermunicipal para a
igualdade

Oficina Móvel Social

- Criação de uma oficina móvel
Social.

- Dar resposta a solicitações
de pequenas obras; apoios
sociais
em
agregados
familiares carenciados.

Ano de 2017

Núcleo executivo
do CLAS
I.E.F.P.
Autarquia

- Conseguir dar resposta a
solicitações de agregados
familiares carenciados.

Serviço de Proximidade

- Criação de uma rede de Tele
Assistência.
- Criação de um grupo de apoio à
pessoa / família em risco

- Dar resposta a pessoas
isoladas ou dependentes,
combater o isolamento.

Ano de 2017/2018

Núcleo executivo
do CLAS
Parceiros do CLAS

- Apoiar Pessoas isoladas e/ou
dependentes.
- Apoiar grupos em risco

Universidade Sénior

- Criação de uma Universidade
Sénior.

- Ocupação
Idosos.

Ano de 2017

Várias Instituições

- Criação de diversas
atividades Desportivas,
Culturais, etc.…

Saudável

de
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Projeto/Ação

Criação de uma rede
de transportes

Comunidade e Família

Atividade

Estudo e propostas de
melhoramento da rede de
transporte entre Freguesias e
Concelhos.

-Continuidade do projeto crescer em
família.
-Ações de sensibilização sobre
direitos da criança
-Dia europeu para a proteção das
crianças contra a exploração sexual e
abuso sexual.
- Sessões de sensibilização sobre
áreas problemáticas como etnia
cigana,
alcoolismo,
toxicodependência, solidão e outras.
-Programa comunidade Viva

Objetivos

Calendarização

Melhoramento das condições de
mobilidade e acessibilidade.

Ano 2017/2020

Analise,
criação
e
melhoramento das paragens de
autocarro.
- Prevenção da Violência e maus
tratos.
.Melhorar competências em
matéria de Infância e juventude.

Ano
2017
seguintes

e

Responsável

Juntas de
Freguesia
IPSS’s
CIMAA
Autarquia
Rodoviária do
Alentejo
E.A.P.N.Porta
Equipa de
Intervenção
Precoce
NLI- RSI
CPCJ
Parceiros

-Sensibilizar a população para as
problemáticas sociais.

-Apoio ao jovens na procura de
trabalho e empreendo ismo
jovem.
-Continuar a promover
envelhecimento ativo.

o

-Formação e apoio para os
cuidadores. (cuidar dos cuidado
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Resultados previstos

- Melhorar a rede de
transportes.

- Diminuição da agressividade
em ambiente escolar e na
comunidade.

- Minimizar as problemáticas
predominantes e as
desigualdades sociais inerentes
a população.
- Mais emprego e ocupação de
jovens.
-Melhor envelhecimento ativo.
-Mais formação e apoio aos
cuidadores formais e informai

Programa Rede Social Nisa
Projeto/Ação

Atividade

Objetivos

Promoção do Sucesso
escolar/
Valorização da Cultura
de Escola

Manutenção de Projetos do
agrupamento de escolas (plano
nacional de leitura, plano nacional
de cinema, biblioteca escolar
parlamento dos jovens, supertmatik,
ecoescolas, pes, sociedade musical
nisense, classband,).
Criação de clubes e de oficinas de
aprendizagem.
Aumento e adaptação de recursos
humanos

Alunos mais empenhados e
participativos
Pais/encarregados de Educação
mais envolvidos na vida da
escola

-Aquisição de equipamento material
didático e de informática, para as
atividades de tempos livres

Aumentar e melhorar o apoio às
crianças, que frequentam o ATL

- Pequenas obras em habitações de
agregados familiares carenciados.
- Aquisição e recuperação de
habitações

- Criar melhores condições de
habitabilidade.

Centro de atividades
de tempos livres

Conservação e
beneficiação de
habitações

Calendarização

Ano 2016/2018

Responsável

Resultados previstos

Agrupamento de
Escolas e
Comunidade
Parceiros

Maior valorização da escola pela
comunidade educativa

Centro Social e
Paroquial de
Alpalhão

Melhorar as condições
funcionamento do ATL

Núcleo Executivo
do CLAS
IPSS’s
Juntas de
Freguesia
Autarquia
NLI-RSI

- Melhorar as condições de
habitabilidade.

Ano 2017/2020

Ano de 2017/2020
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Projeto/Ação

Objetivos

Calendarização

Responsável

- Criação de um Museu, na Santa
Casa da Misericórdia de Nisa.
- Ciclovia em circuito Urbano.
- Eliminação de Barreiras
Arquitetónicas.
-Recuperação e preservação da
capela do Espirito Santo ou Capela
da Misericordia de Arez

- Melhorar o acesso aos edifícios
Públicos/criação
de
novos
edifícios públicos.

Ano de 2017/2020

Santa Casa
Misericórdia de
Nisa
C M Nisa

Centro de Desporto
e Lazer e/ou
Unidade Tratamento
de Apoio à Demência

- Criação de um espaço na Antiga
Albergaria “Penha do Tejo”,
constando de um centro de desporto
e lazer e/ou unidade de tratamento
de apoio á demência.

- Necessidade de dar resposta a
níveis da recuperação física e
demências.

Ano de 2017/2020

Formação

- Formação e/ou certificação das
Instituições de Apoio á Terceira
Idade.
-Formação para outros públicosalvo.

- Melhorar o funcionamento das
Instituições.
- Formação para funcionários e
dirigentes do Terceiro Sector.

Ano
2017
seguintes

Requalificação do
Espaço e Edifícios
Públicos

Atividades

Resultados previstos
- Melhorar os espaços e edifícios
Públicos.

CIMAA

Santa Casa da
Misericordia de
Arez
CLAS
CMN-CIMAA

IPSS’s
Privados

e

IPSS’s
Núcleo Executivo
do CLAS
Instit. Emprego
NLI
CPCJ
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- Criação de uma estrutura de
apoio a demências e/ou
recuperações físicas.

- Formação para funcionários e
dirigentes do Terceiro Sector.
- Melhorar o funcionamento das
Instituições.
-Formar outros públicos-alvo.
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Projeto/Ação
Construção,
remodelação e
ampliação de
valências de apoio á
Terceira Idade

Atividades
- Remodelação/Ampliação da
estrutura residencial na Santa Casa
da Misericórdia de Alpalhão.
- Criação de Espaços/ Residências na
Santa Casa M. Amieira do Tejo.

Objetivos

Calendarização

Responsável

- Aumentar e melhorar o apoio
aos utentes.

Ano de 2017/2020

Santa Casa
Misericórdia de
Alpalhão.

Ano de 2017/2020
- Aumentar a privacidade e
individualidade dos idosos.

- Projeto S.A.D.¨+ Santa Casa
Misericórdia Amieira do Tejo

Ano de 2017/2020
Prestação de apoio em período
noturno.

- Renovação/melhoramento e
construção de instalações sanitárias
na Santa C. M. Nisa
- Construção de estrutura
Residencial para idosos do Centro de
Dia e serviço de apoio Domiciliário,
na Santa Casa Misericórdia de Arez.

-Aquisição de carrinha adaptada,
obras de beneficiação substituição
de caldeira e aquisição de painéis.

Santa Casa
Misericórdia de
Amieira do Tejo
Santa Casa M.
Amieira do Tejo

Aumentar
e
melhorar
a
satisfação das necessidades
básicas dos idosos e combater o
isolamento, solidão e exclusão
da população idosa.
Aumentar e melhorar o apoio
aos utentes.

- Aumentar o número de
utentes e diminuir as listas de
espera para respostas do Lar.
- Melhorar as condições de
apoio aos utentes.

- Melhorar as condições de
apoio aos utentes.

Ano de 2017/2020
Santa Casa M.
Nisa

Melhorar as condições das
instalações sanitárias na Santa
C. M. Nisa

Resultados previstos

Ano de 2017/2020
Santa Casa da
Misericórdia de
Arez
Ano 2017/2020

Centro Social de
Santana
Ano 2017/2020
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- Melhorar as condições de
apoio aos utentes.

- Aumento do apoio á população
idosa, melhorando a satisfação
das
suas
necessidades
(Alimentação, higiene, saúde)

Melhoria de condições de apoio
aos utentes

Programa Rede Social Nisa
-Aquisição de equipamentos de
fisioterapia, de informática e
mobiliário diverso.

-Aquisição de equipamentos para
cozinha, instalações sanitárias e
tratamento de roupa

-Aquisição de equipamento para
cozinha e de informática.

-Restruturar/Construir uma área
multiusos e equipamento diverso e
uma sala multissensorial e
equipamento sensorial.

Ano 2017/2020
Aumentar e melhorar o apoio
aos utentes.

Centro Social de
Tolosa

Melhorar as condições de apoio
aos utentes.

Melhorar o apoio aos utentes

Ano 2017/2020

Centro Social de
S. Matias

Melhorar as condições de apoio
aos utentes.

Melhorar o apoio aos utentes

Ano 2017/2020

Centro Social do
Pé da Serra

Melhoria das condições
apoio aos utentes

Aumentar e melhorar o apoio
aos utentes

Ano 2017/2020

Santa Casa Mis.
Montalvão

Aumentar e melhorar as
condições de apoio aos utentes
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