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Nº Objetivo Geral Estratégia Ações / instrumentos Meta Indicadores 
Responsáveis / 

Intervenientes

3.1

Promover condições para 

o acesso à habitação das 

famílias vulneráveis

Divulgar os programas e medidas existentes para 

melhoria das condições de habitabilidade das 

familías em situação de vulnerabilidade

Ações de divulgação dos programas e medidas 

existentes 

1 ação de 

divulgação / ano

Nº de ações de divulgação no 

concelho
CLAS

3.2.1
Requalificar os equipamentos e serviços sociais 

existentes

Implementação do Programa de intervenção na 

requalificação de equipamentos e repostas sociais

Requalificar pelo 

menos 50% dos 

equip. 

identificados 

Nº de equipamentos 

identificados/ Nº de 

equipamentos requalificados

CLAS, IPSS´s

3.2.2

Identificar as áreas estratégicas de formação dos 

recursos humanos que desenvolvem respostas 

sociais

Elaboração e operacionalização dos planos de formação 

das entidades em áreas estratégicas para a qualidade 

das respostas sociais

Plano de formação 

em áreas 

estratégicas para 

as entidades 

concelhias

Nº de entidades envolvidas / 

Nº de participantes
CLAS, IPSS`s

3.2.3
Promover medidas para a qualificação e inovação 

da rede de serviço de apoio domiciliário (SAD)

Realização de encontro temático para reconhecimento e 

valorização de boas práticas

1 encontro 

temático

Nº de entidades com 

intervenção na população 

idosa/Nº de entidades 

participantes

CLAS, IPSS`s

Eixo 3 - Família e Comunidade

Qualificar  a rede de 

equipamentos sociais na 

área da população idosa

Conselho Local de Ação Social de Almodôvar 
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Nº Objetivo Geral Estratégia Ações / instrumentos Meta Indicadores 
Responsáveis / 

Intervenientes

3.3.1
Sensibilizar para a problemática e qualificar para 

intervir
Realização de sessão de sensibilização no concelho 1 ação / ano

Nº de sessões de sensibilização 

realizadas

3.3.2
Promover a formação específica aos técnicos que 

intervêm com as famílias

Ações de formação específicas para tecnicos que 

trabalham diretamento com famílias
1 ação / ano

Nº de ações de formação / Nº 

de tecnicos envolvidos por 

cada ação

3.4
Promover a igualdade de 

género

Sensibilizar a comunidade para a igualdade de 

género
Realização de sessão de sensibilização no concelho 1 ação / ano

Nº de sessões de sensibilização 

realizadas
CLAS, Comissão para a 

Cidadadnia e Igualdade 

de Género (CIG), Esdime

3.5

Promover a intervenção 

social de forma 

multisetorial e integrada

Adaptar a metodologia do modelo de 

intervenção integrada (MII)
Definição e testagem do Modelo

Guia de Apoio ao 

Modelo 

elaborado; 

Modelo testado

Modelo de Intervenção 

Integrada testado
Esdime, CLAS

3.6

Combater a solidão e o 

isolamento de  idosos e de 

pessoas com deficiência e 

incapacidade

Promover ações socio-culturais, recreativas e 

desportivas de carácter inclusivo, nas diferentes 

freguesias

Plano de Animação Concertado                                      

Realização de encontros intergeracionais nas freguesias, 

com atividades culturais, recreativas e desportivas

Plano de 

Animação 

concertado                  

2 encontros / ano

Plano elaborado e testado                   

Nº de encontros realizados / 

ano

IPSS's, Associações locais 

e CLAS 

3.7
Contribuir para a dinâmica 

local
Capacitar o tecido associativo Ações de apoio técnico e de dinamização associativa

N.º de associaões 

apoiadas
N.º de associaões apoiadas

Associações locais, 

Esdime e CLAS 

Eixo 3 - Família e Comunidade

Melhorar a intervenção 

com vítimas e agressores 

de violência doméstica

CLAS, Esdime, Núcleo de 

Apoio à Vitima (NAV)

Conselho Local de Ação Social de Almodôvar 


