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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/ 2019 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

Diagnóstico Social e
Plano de
desenvolvimento social

- Recolha de dados em todas as
Áreas sociais.

Plano de Igualdade

- Elaboração de uma carta de
compromisso.

Objetivos

- Manter o mais atualizado
possível os dados do concelho.

Calendarização

Intervenientes

Resultados Previstos

Núcleo executivo
do CLAS

- Atualizar o diagnóstico
social, o plano de
desenvolvimento social e
elaborar o plano de ação de
2019

Ano de 2019
Várias instituições
do concelho

- Carta de compromisso como
base de trabalho para
elaboração do plano de
igualdade.

- Elaboração d e uma Carta de
compromisso para a
Igualdade

Ano 2019
CIMAA
APAV

- Definição do plano de igualdade do
concelho de Nisa através da
estratégia de combate à violência
doméstica e de género.

- Recolha de dados para
elaboração do plano.
2019/2021
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- Elaboração do Plano
Municipal para a igualdade
para o Concelho de Nisa
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Projeto/Ação

Atividade

Comunidade e Família

- Continuidade do projeto crescer em
solidariedade;

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Resultados previstos

E.A.P.N.
Portalegre
- Promover o voluntariado.
NLI- RSI

- Sessões de sensibilização sobre
áreas
problemáticas
para
beneficiários de R.S.I (ontem, hoje e
amanhã); e na área da saúde,
segurança
social,
educação,
habitação, etc.

- Sensibilizar a população para as
problemáticas sociais.
Parceiros

- Minimizar as problemáticas
predominantes e as
desigualdades sociais inerentes
a população.

Ano 2019-2020
- Promover o emprego, formação e
qualificação.

- Aumento
qualificada.

da

formação

-Formação e apoio para os
cuidadores.
(cuidar
dos
cuidadores).
- Intervenção familiar e parental
preventiva da pobreza infantil.

Santa Casa da
Misericórdia de
Amieira do Tejo/
CLDS-4G

- Mais emprego e formação e
ocupação de jovens.
- Mais formação e apoio aos
cuidadores formais e informais.

IEFP/GIP

- Diminuição do desemprego.

- Reduzir os níveis de pobreza
existentes no Concelho.
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- Reduzir a pobreza e a
vulnerabilidade face à exclusão
social.

Programa Rede Social Nisa

- Regulamento Nisa Social (Cartão
Municipal do Idoso, Oficina Móvel
Social, Teleassistência, Fundo
Municipal de Apoio Social).

- Apoio à população Idosa,
portadora
de
deficiência,
indivíduos isolados ou inseridos
em agregados familiares em
situação
socioeconómica
precária.

- Reduzir a pobreza

CMN
CLAS
- Nascer em Nisa.

- Incentivo à Natalidade.

IPSS’s

Ano 2019- 2020
- Grupo de apoio à pessoa, família
em risco, portadores de deficiência,
saúde mental.

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

- Fixação da População

Juntas de
Freguesia

- Dar resposta a pessoas em
risco.

- Apoiar grupos em risco
NLI-RSI

Segurança Social
- Criar melhores condições de
habitabilidade.
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- Melhorar as condições de
habitabilidade.

Programa Rede Social Nisa
Apoio à Infância e
Juventude

Apoio ao funcionamento das
respostas socias:
➢ Creche;
➢ Pré-Primária;
➢ Atividades de Tempos Livres

- Ações de sensibilização sobre
direitos da criança e prevenção de
maus tratos, dependências com e
sem substâncias, cyberbulling.

-Apoio aos jovens na procura de
trabalho e empreendorismo
jovem.
- Prevenção da Violência e maus
tratos.

Santa Casa da
Misericórdia de
Nisa

- Melhorar competências em
matéria de Infância e juventude.

Santa Casa da
Misericórdia de
Alpalhão
Centro Social de
Tolosa

- Promoção do Sucesso escolar/
Valorização da Cultura de Escola.
Ano 2019-2020
- 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,).

- Alunos mais empenhados e
participativos.

- Criação de clubes e de oficinas de
aprendizagem.

- Pais/encarregados de
Educação mais envolvidos na
vida da escola.

Centro Paroquial
de Alpalhão
CMN/Academia
de Férias

- Maior valorização da escola
pela comunidade educativa.

-Diminuição do insucesso
escolar.

Agrupamento de
escolas de Nisa

- Aumento e adaptação de recursos
humanos.
- Funcionamento de Associações
Juvenis.

- Diminuição da agressividade
em ambiente escolar e na
comunidade.

Equipa de
Intervenção
Precoce
CPCJ

- Promover atividades/
ocupações saudáveis para os
jovens do Concelho

INIJOVEM
AJAL
AJITA
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- Incentivo à fixação da
população jovem.
- Dinâmicas para ocupação
saudável dos jovens.
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Projeto/Ação

Apoio à Terceira
Idade

Atividades

Objetivos

Calendarização

Funcionamento das diversas
respostas sociais:
➢
➢
➢
➢

Centro de Convívio;
Centro de Dia;
Serviço de Apoio
Domiciliário;
Estrutura Residencial para
Idosos.

- Satisfazer as necessidades
básicas do Idoso (alimentação,
saúde, higiene, etc.).

- Combater o isolamento, solidão
e exclusão da população idosa.

Ano 2019/2020

Unidade de cuidados na
Comunidade.

Universidade Sénior.

- Promover o envelhecimento
ativo.
- Ocupação saudável.

Responsável

Resultados previstos

Santa Casa M. de
Alpalhão
Santa Casa M. de
Amieira do Tejo
Santa Casa M.
Nisa
Santa Casa da M.
de Arez
Santa Casa M.
Montalvão

- Melhores as condições de vida
para a Terceira Idade do
Concelho.

Centro Social de
Santana
Centro Social de
Tolosa
Centro Social de
S. Matias
Centro Social do
Pé da Serra
Centro de Saúde
de Nisa
Câmara
Municipal de
Nisa
Núcleo executivo
do CLAS
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- Apoiar Pessoas isoladas e/ou
dependentes.

- Envelhecer melhor.
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