
 

 

  



Avaliação do Plano de Ação 2019 |  CLASMC    

 
1 

Ficha Técnica 
 

Documento Elaborado Por: Núcleo Executivo 

Coordenação: Elsa Carina da Silva Escobar - Presidente do Conselho Local de Ação Social 

Aprovado em plenário a: 25 de junho de 2020 

 

Apresentação do Núcleo Executivo 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

Jardim 1.º de Maio 

5340-218 Macedo de Cavaleiros  

 

Telefone: 278420420   Fax.278426243 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

 

Divisão do conhecimento e Desenvolvimento Social 

Vereadora em Regime de Tempo Inteiro: Elsa Carina da Silva Escobar 

E-mail: elsa.escobar@cm-macedodecavaleiros.pt 

 

Instituição Representante Função 

 
Câmara Municipal de Macedo de 
Cavaleiros 

Elsa Escobar Presidente do CLASMC 

Cândida Reis Fragoso 

Fátima Ferreiro 
Animadoras do CLASMC 

Unidade Social de Segurança Social 
de Macedo de Cavaleiros 

Isabel Lourenço 
Vilarinho 

Técnica da Equipa Local de Ação 
Social - Coordenadora do NLI 

Santa Casa da Misericórdia de 
Macedo de Cavaleiros 

Alfredo Castanheira 
Pinto 

Provedor 

Sandra Pereira Psicóloga 

Unidade de Cuidados Continuados do 
Centro de Saúde de Macedo de 
Cavaleiros 

Adelaide Baptista 
Coordenadora da UCC 

 

IEFP – Serviço de Emprego de Macedo 
de Cavaleiros 

Telmo Gabriel Técnico Superior 

Agrupamento de Escolas de Macedo 
de Cavaleiros 

Paulo Duarte Dias Diretor 

Jovens MIC 

Eduardo Novo Diretor do Secretariado 

Susana Magalhães 
Coordenadora do Grupo de 

Jovens 

http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/
mailto:elsa.escobar@cm-macedodecavaleiros.pt
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/institutionFunctionData/PT/ApPT01/1106?langId=pt


Avaliação do Plano de Ação 2019 |  CLASMC    

 
2 

Nota Introdutória 

O Plano de Ação da Rede Social de Macedo de Cavaleiros de 2019 compreende ações e 

projetos resultantes dos vários planos de atividades das entidades que constituem o CLASMC 

e que vão ao encontro dos objetivos e prioridades da Rede Social, assumindo-se, assim, como 

um instrumento de racionalização, eficácia e eficiência da ação na promoção do 

desenvolvimento social local durante o seu período de vigência. 

 

O relatório que se segue corresponde à avaliação da execução do Plano de Ação da Rede 

Social de Macedo de Cavaleiros, constituindo-se como um momento de reflexão acerca da 

realização das ações nele previstas.   

Pretende-se, com este relatório, perceber o desempenho da Rede Social, bem como os 

resultados atingidos com as ações e atividades que foram planeadas e executadas ao longo 

do ano anterior. Assim, será possível observar os pontos e impactos positivos das iniciativas 

realizadas. Todavia, atendendo a que a operacionalização dessas iniciativas depende de 

inúmeros fatores, pretende-se que o presente relatório permita também clarificar os 

constrangimentos que inviabilizaram a realização de algumas atividades, nomeadamente no 

que concerne aos Eixos Governança, Diagnóstico, Planeamento e Avaliação, e Educação e 

Cidadania, e, consequentemente, aferir de que modo poderão ser implementadas melhorias 

nos diferentes níveis e vertentes com necessidades de intervenção. 

Ao longo deste documento serão apresentadas as avaliações tanto quantitativas como 

qualitativas das ações planeadas e realizadas em cada área de intervenção 
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Avaliação da Execução do Plano de Ação 2019 

O Plano de Ação 2019 é constituído por um total de 59 atividades, que se encontram divididas 

por 6 eixos ou áreas temáticas de intervenção:  

 

1. Diagnóstico, Planeamento e Avaliação; 

2. Economia Inclusiva; 

3. Educação e Cidadania; 

4. Governança; 

5. Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil 

 

Ao longo do documento serão apresentados os eixos que foram alvo de intervenção ao longo 

do ano de 2019. Estes estão apresentados em quadros, subdivididos nos vários objetivos 

específicos e atividades.  

 

 Atividades/Ações Objetivos 

Eixos Planeadas Executadas Não executadas A decorrer Definidos Não alcançados 

1 19 6 31,6% 13 68,4% 0 7 5 71,4% 

2 9 9 100% 0 0 5 0 

3 14 8 57,2% 5 35,7% 1 7,1% 5 1 20% 

4 4 0 3 100% 0 3 3 100% 

5 8 8 100% 0 0 6 0 

6 5 5 100% 0 0 2 2 100% 

Total 59 36 61% 22 37,3% 1 1,7% 28 11 39,3% 
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Grelha de Planificação de Atividades 

Relatório de Avaliação do Plano de Ação 2019: REDE SOCIAL | CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS 
 

Eixo: Diagnóstico, Planeamento e Avaliação 

Objetivos Ações / Atividades  Atividades 
Executadas 

Observações 

Assegurar a qualidade e consistência da informação produzida no 
âmbito do Diagnóstico Social de Macedo de Cavaleiros 

Contratação de serviços externos para elaboração do Diagnóstico 
Social; 

X Foi contratada uma socióloga para a 
execução  do Diagnóstico Social 

Apresentação do projeto de estrutura do DSMC, bem como das 
opções metodológicas ao CLAS; 

X Aprovado no plenário do CLAS MC de 5 de 
dezembro de 2019 

Aprovação do projeto de estrutura do DSMC, bem como das opções 
metodológicas pelo CLAS; 

X 

Disponibilização de informação; X 
 

Dinamização de workshops para auscultação dos parceiros; 
 

Não foi concretizada atendendo a que a 
elaboração do Diagnóstico Social teve 
início apenas em junho  

Revisão dos relatórios produzidos no âmbito da elaboração do 
Diagnóstico Social e apresentação de eventuais propostas de 
reformulação e/ou retificação dos relatórios; 

X 
 

Gerar uma reflexão crítica nas várias sub-redes da Rede Social através 
dos dados do Diagnóstico Social de Macedo de Cavaleiros específicos a 
cada uma destas estruturas.  

Apoio ao núcleo executivo e presidentes das CSF e CSIF na 
organização da informação específica e pertinente a ser disseminada 
e objeto de reflexão na sub-rede. 
  

 
Não foi possível concretizar, transita para o 
ano 2020 

Realização de sessões/plenários em torno de dados do DSMC focados 
na temática de atuação de cada sub-rede 

 

Disseminar o Diagnóstico Social de Macedo de Cavaleiros Produção de materiais de divulgação dos dados mais relevantes do 
DSMC (filme, brochura, infografia, etc.). 

 
Não foi possível concretizar, transita para o 
ano 2020 
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Preparação e realização de “Jornadas Sociais” com diferentes 
iniciativas de disseminação dos dados 

 
 

Iniciar o processo de conceção do Plano de Desenvolvimento Social   Contratação de serviços externos para elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social; 

 
Não foi possível concretizar, transita para o 
ano 2020 

Dinamização de workshops para auscultação de parceiros; 
 

Construção do desenho/proposta metodológica para elaboração do 
PDS; 

 

Aprovação da(s) proposta(s) metodológica(s) pelo CLAS; 
 

Apresentação do Plano de Desenvolvimento Social – discussão sobre 
cenários de desenvolvimento futuro para Macedo de Cavaleiros. 

 

Manter atualizado o Sistema de Informação Local Disponibilização de informação trimestralmente 
 

Não foi possível concretizar, transita para o 
ano 2020 (será efetuada através de 
Newsletter) 

Consolidar a articulação e colaboração estratégicas interinstitucionais 
e intersectoriais 

Acompanhamento e Monitorização da realização do proposto em 
plano de ação 

X Realizado através das reuniões do CLASMC 

Uniformização e aplicação dos instrumentos de trabalho (registo e 
avaliação da atividade) 

 
Não foi apresentado o relatório trimestral 

Acompanhar a implementação do Plano de Ação do CLDS 4G Acompanhamento e Monitorização da realização do proposto em 
plano de ação 

 
O projeto foi aprovado apenas a 30 de 
janeiro de 2020. 
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Eixo: Economia Inclusiva 

Objetivos Ações / Atividades Atividades 
Executadas 

Observações 

Acompanhar a implementação das 
políticas ativas de emprego e 
formação profissional 

Dinamização de ações de sensibilização e 
informação 

X Durante o ano de 2019, não ocorreram ações que traduzam a formulação inscrita no objetivo. A 
sensibilização e informação dos públicos sobre programas de apoio à criação de emprego são 
procedimentos contínuos dos serviços do IEFP enquanto pressupostos transversais de atuação, destacando-
se nas situações de atendimento diário das diferentes tipologias – utentes, entidades – na sede do Serviço 
e na realização sistematizada de visitas às diferentes entidades empregadoras. 

Divulgação dos Programas de Apoio à 
Criação de Emprego 

X A sensibilização e informação dos públicos sobre programas de apoio à criação de emprego são 
procedimentos contínuos dos nossos Serviços enquanto pressupostos transversais de atuação, 
destacando-se nas situações de atendimento diário das diferentes tipologias – utentes, entidades – na 
sede do Serviço e na realização sistematizada de visitas às diferentes entidades empregadoras. 

Workshops sobre planos de gestão de 
carreira 

  

Acompanhar o emprego social do 
concelho 

Monitorização dos programas de apoio a 
emprego social 

X No âmbito do emprego social, enunciamos a apresentação de 176 candidaturas durante o ano de 2019, de 
onde decorreu a aprovação de 175 e subsequente integração de 155 beneficiários. 

Desenvolver o empreendedorismo Envolvimento da comunidade em 
atividades empreendedoras 

X Foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 EMPREENDER+TEC – Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo e concurso de ideias 

(Brigantia Ecopark, IPB e BLC3) – Macedo de Cavaleiros - +/- 50 participantes 
 Atendimento e Aconselhamento de empresários – Edifício SideUP (Macedo de Cavaleiros) – 6 

Empresários 
 Atendimento e Aconselhamento de potenciais empreendedores – Edifício SideUP (Macedo de 

Cavaleiros) – 13 empreendedores 
 Apresentação Medidas de Apoio/Incentivos  DESTEQUE e PDR 2020 – Edifício SideUP (Macedo 

de Cavaleiros) – 25 participantes 
 Sessão de Esclarecimento Portugal 2020 – Edifício SideUP (Macedo de Cavaleiros) – 20 

participantes 
 Programa Nacional de Formação Financeira – TODOS CONTAM – Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros – 30 participantes 
 Programa TransferEmpreende – BLC3 – Macedo de Cavaleiros – 12 Projetos / Empreendedores / 

Bolsas de Empreendedorismo 
 Formação de Empreendedores/Plano de Negócio – BLC3 – Macedo de Cavaleiros – 12 Projetos / 

Empreendedores / Bolsas de Empreendedorismo 
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Realização de concursos de ideias a fim de 
incentivar e apoiar a apresentação e 
implementação de oportunidades de 
negócio / cooperação com entidades já 
constituídas 

X EMPREENDER+TEC – Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo e concurso de ideias (Brigantia 
Ecopark, IPB e BLC3) – Local Macedo de Cavaleiros - +/- 50  

Disponibilização de cursos de formação e 
seminários para empreendedores (planos 
de negócio) 

X Formação de Empreendedores/Plano de Negócio -  BLC3 - Macedo de Cavaleiros - 12 
Projetos/Empreendedores/Bolsas de Empreendedorismo 
 

Promover e apoiar dinâmicas 
locais de cidadania no âmbito das 
organizações da Economia Social e 
solidária 

Realização da 10 Caminhada Saúde On 
Tour 2019 
 

X Em reunião de Avaliação da 10.ª Caminhada Saúde On Tour, realizada a 14 de novembro de 2019, os 
elementos que constituem o Grupo da Economia Social consideraram que a realização da mesma se deveria 
efetuar no mês de junho, tal como aquando do início desta atividade anual. Esta decisão decorreu do pedido 
apresentado pela entidade organizadora em 2019, a  Associação Cultural e Desportiva e Recreativa da Bela 
Vista.  

Potenciar o desenvolvimento local Realização do Mercado de Natal X A promoção de venda de artesanato e produtos agrícolas locais contou com a participação de 20 
expositores, 6 locais e 14 vindos de outros locais. O facto de ter sido realizado no Mercado Municipal ajudou 
também a dinamizar as lojas que se encontram naquele local. 
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Eixo: Educação e Cidadania 

Objetivos Ações / Atividades Atividades 
Executadas 

Observações 

Monitorizar o absentismo e o 
abandono escolares 

Solicitação de informação ao CME X Ainda que de uma forma ténue, verificou-se no último ano letivo um aumento do insucesso escolar 
do 5.º ao 12.º ano, sendo que as principais causas  apontadas para que tal sucedesse as dificuldades 
de organização, os métodos de trabalho e de estudo (28%), a desvalorização do currículo da 
disciplina (12%), e a organização do semanário – horário (11%) 
Relativamente às medidas promotoras de melhoria do 5.º ao 12.º ano, concluiu-se através 
da  análise feita pelo Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros que não existe uma medida 
promotora que se acredite passível de resolver isoladamente o problema do insucesso escolar 
verificado. Por esse motivo, o Agrupamento adotou várias medidas promotoras de melhoria, 
designadamente a diversificação de estratégias de avaliação (18%); o apoio ao estudo/ apoio 
educativo; (17,5%), o trabalho colaborativo/ articulação curricular (17%); estratégias inovadoras/ 
diversificadas em sala de aula (16%) e trabalho articulado entre professor e encarregados de 
educação (13%). 
Apesar de todas as medidas implementadas a taxa global de não conclusão do ensino secundário 
regista 36%. 

Combater o insucesso escolar PIICIE – Equipa Multidisciplinar: Desafiar para Motivar X Para o plano de ação de 2020 sugere-se a reformulação dos indicadores assim como dos resultados 
por forma a facilitar a avaliação da execução das atividades deste projeto, atendendo a que não foi 
possível avaliar a diminuição do absentismo e do abandono escolares assim como o aumento da 
taxa de sucesso escolar.  
Do acompanhamento do PIICIE, podem ser identificados o número de atividades desenvolvidas, o 
número de participantes em cada ação e o grau de satisfação do questionário aplicado aos 
encarregados de educação dos alunos participantes e aos professores envolvidos nas atividades 
executadas, conforme registados nos relatórios apresentados pela equipa multidisciplinar. 

PIICIE – Projeto Piloto: Prevenir para Melhorar 
Macedo 

X 

Reduzir Problemas de 
comportamento / indisciplina 
com implicações negativas no 
sucesso escolares 

Responsabilização das famílias relativamente ao 
cumprimento dos seus deveres parentais 

X 
 

Férias Vivas (Natal, Páscoa e Verão) – oferta de 
atividades de índole desportiva, social, cultural e 
artística 
  

X Os campos de férias no ano letivo 2018|/2019 contaram com um total de 156 participantes. Este 
projeto promove uma diversidade de atividades no âmbito desportivo, educativo e cultura, tendo 
como objetivo fundamental garantir um forte envolvimento de todas as crianças no processo de 
aprendizagem não formal em contexto de férias e ocupação dos tempos livres. 

Promoção de uma estreita ligação entre o AEMC, o 
Município e a CPCJ 

X Até ao final de 2019, a CPCJ de Macedo de Cavaleiros recebeu 132 sinalizações. No que toca a 
medidas aplicadas com plano de intervenção até ao final de 2019, registaram-se 67, entre os quais, 
50 processos transitados, 12 instaurados e 5 processos reabertos.   
De destacar que o absentismo escolar não foi o principal motivo de sinalização à CPCJ.  
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Potenciar e promover o sucesso 
escolar 

Revisão da Carta Educativa, instrumento privilegiado na 
política educativa local e no planeamento estratégico e 
sustentado da educação assumindo um papel 
regulador da ação educativa e formativa concelhia. 

X Encontra-se em execução 

Promoção da Biblioteca Municipal e das Bibliotecas 
Escolares como espaço de difusão cultural 
 

X Foram realizadas 12 sessões da atividade “Hora do Conto” e 3 da atividade “Conto no Colo”, 
dirigidas a crianças dos 3 aos 6 anos e a bebés dos 6 meses aos 3 anos, respetivamente. Estas 
atividades foram dinamizadas pelas técnicas da BM. 
A Biblioteca promoveu os “Contos da Lusofonia”, iniciativa que contou  com a presença de 5 
autores lusófonos, num total de 10 sessões, e que teve como público-alvo alunos do 1.º ciclo ao 
secundário. 
Foram dinamizadas várias oficinas, nomeadamente “Biblioterapia: ler para viver melhor”, por 
Sandra Barão Nobre, dirigida a professores, técnicos de biblioteca e animadores socioculturais; 
“Páscoa na biblioteca: Escrever, representar, criar e dançar…” (oficinas de Escrita criativa; oficina 
de construção de um cravo; dança: Hip Hop; representação – Os Músicos da Aldeia Construção do 
Ovo da Páscoa) para crianças dos 6 aos 12 anos; a Oficina de Teatro e Sessão de Contos “Conta e 
Coze”, pelos Peripécia Teatro para os alunos da Universidade Sénior; “´Vírgulas não são confetti” 
com Pedro Chagas Freitas, dirigida ao público em geral; e “Natal é na Biblioteca”, que constou de 
1  Mostra / Venda de livros, 1 ateliê “A brincar e a expressar, o Yoga vou praticar!”, Teatro de 
Marionetas, seguido de oficina criativa, e 1 ateliê de construção de um adereço de Natal. 
Para além disso, celebrou-se o dia Mundial da Poesia com  “Poesia na biblioteca: Canto dos poetas”, 
dirigida ao público em geral; fizeram-se 2 apresentações de livros pelos respetivos autores - Acácio 
Pradinhos e  Sandra Barão Nobre e 3 exposições (duas de fotografia e uma de trabalhos dos alunos 
do 1.º CEB sobre o meio ambiente); e promoveu-se 2 sessões de música com Bebés e Pais 
dinamizadas por MoviCantaBebé. 
No total, participaram nestes eventos 1442 utilizadores da Biblioteca Municipal. 

Atribuição de bolsas do ensino superior X Foram apresentadas 51 candidaturas à bolsa de estudo sendo atribuídas 23 bolsas. O referido apoio 
é atribuído de acordo com os seguintes requisitos: o escalão de abono de família em que se 
encontra integrado o aluno,  bem como a existência de bolsa de estudo dos serviços Sociais da 
faculdade que frequenta. 
Em 2019, houve um aumento superior a 100% de alunos apoiados comparativamente ao ano letivo 
anterior, resultado do reforço da verba tendo como principal objetivo apoiar um maior número de 
alunos. 

Atribuição de bolsas académicas de excelência e de 
mérito 

 Não foi concretizada 

Conceber, adotar e implementar 
um Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação 
(PMIND) 
 

Nomeação de 2 Conselheiros/as Locais para a 
Igualdade 

 Não foi possível concretizar 

Criação de uma EIVL - Equipa para a Igualdade na Vida 
Local 
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 Promoção de Ações de Formação  

Elaboração do Plano Municipal para a Igualdade e a Não 
Discriminação (PMIND) 

 

 

 

Eixo: Governança 

Objetivos Ações / Atividades Atividades 
Executadas 

Observações 

Reforçar a articulação entre as CSF e as CSIF, 
no quadro do modelo de governança da Rede 
Social 

Encontro de líderes de sub-redes 
para desenho do modelo de 
governança 

 
Não foi possível concretizar, transita para o ano 2020 

Elaboração do modelo de 
Governança de suporte ao 
próximo PDS 

 

Mobilizar atores privados / empresas para a 
Rede Social 

Desenvolver iniciativas para um 
envolvimento mais estratégico 
das entidades privadas 
(lucrativas) 

 

Reforçar as competências para uma 
intervenção qualificada, potencializadora de 
um desenvolvimento local integrado, 
inclusivo e sustentável 

Capacitação dos técnicos da 
Rede Social, bem como de outros 
parceiros em domínios 
específicos 

X A maioria dos comissários que integram a Comissão Restrita da CPCJ frequentou ações de formação 

referentes ao funcionamento das comissões, enquadramento legal e acompanhamento das crianças e 

jovens no âmbito dos processos de promoção e proteção, nomeadamente duas desenvolvidas pela CPCJ 

de Macedo de Cavaleiros – “Parentalidade Positiva” e “Conflitos Parentais e Escola”. 

Duas das comissárias frequentaram ainda outra sobre violência doméstica, em Matosinhos.  

 

 

Eixo: Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil 

Objetivos Ações / Atividades Atividades 
Executadas 

Observações 

Apoiar a população carenciada 
com bens de primeira necessidade 

Apoio social a famílias carenciadas X A Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros  assegura as necessidades básicas através da 
distribuição de alimentos, tendo, no ano de 2019, servido 6416 refeições no âmbito da Cantina Socia. 
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Quanto ao Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), a SCMMC distribuiu 340 
cabazes, abrangendo uma média de 30 agregados mensais, traduzindo-se em 100 pessoas/mês. 

Manter em funcionamento a loja 
Eco-solidário 
 

Disponibilização de bens (roupas, 
calçado, brinquedos, mobiliários…) 
 

X Em 2019, beneficiaram deste apoio 210 famílias, sendo de realçar que o Eco-solidário fez 758 atendimentos.  
Importa referir que este espaço tem cada vez mais procura e por este motivo os bens doados tornam-se 
insuficientes para o número de famílias abrangidas. Apesar de tudo, verifica-se um aumento de pessoas a fazer 
doações, o que reflete uma maior solidariedade por parte da comunidade. 
  

Colmatar as necessidades básicas 
das famílias carenciadas 

Dinamização de 2 campanhas anuais de 
recolha de bens 

X Foi realizada uma campanha de recolha de roupa, calçado, brinquedos no âmbito do Eco-solidário, nos meses 
de julho e agosto de 2019. A campanha teve bastante adesão, tendo a iniciativa resultado na recolha de 1000 
Kg de bens. Estava programada outra campanha para o mês de outubro, todavia não se concretizou por ser 
muito próxima da anterior. Sugere-se um espaço temporal maior entre cada campanha para que a logística seja 
mais exequível. 

Acompanhar/monitorizar a 
medida de Rendimento Social de 
Inserção 

Promoção da articulação entre os 
parceiros sociais 

X No âmbito do RSI, em 2019, registaram-se 187 processos acompanhados e 333 ações contratualizadas, 
identificando-se duas situações: 

 Tendo por base os 187 processos acompanhados, destacam-se 27,3% dos mesmos processos 
autonomizados; 

 Contudo, de acordo com o pedido de beneficiários autonomizados, temos que avaliar sob outro 
prisma, considerando que cada processo pode conter mais do que 1 elemento na sua composição, 
dependendo do tipo de agregado familiar. Assim, o número de beneficiários autonomizados é de 
10,6% 

 
Foram realizadas 19 reuniões de NLI. 
 
Em colaboração com CRI, foram realizadas 5 sessões de prevenção, junto de jovens e junto encarregados de 
educação (beneficiários de RSI e alguns com processo na CPCJ) no âmbito da sensibilização para as 
consequências do consumo de determinadas substâncias / drogas. 

Reuniões de NLI (Núcleo Local de 
Inserção) 

X 

Realização de sessões de 
informação/sensibilização 

X 

Assegurar apoio alimentar a 
famílias carenciadas 
 

Sinalização e encaminhamento das 
famílias com baixos recursos 
económicos 

X  Diminuição do n.º de pessoas em lista de espera 

Acompanhamento da atividades de 
Distribuição de Alimentos (POAPMC e 
Cantina Social) 

X O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – PO-APMC, da Santa Casa da Misericórdia de 
Macedo de Cavaleiros, distribuiu 340 cabazes no ano de 2019, abrangendo uma média de 30 agregados 
familiares por mês. 
 

Assegurar o apoio a crianças e 
jovens em situações de risco 

Acompanhamento da atividade regular 
da CPCJ 

X 
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Promoção da articulação efetiva entre 
os parceiros sociais 

X A CPCJ recebeu em 2019, 132 sinalizações tendo, até ao final do ano, 67 medidas aplicadas com plano de 
intervenção, entre os quais 50 processos transitados, 12 instaurados e 5 reabertos. Não se verificou um 
aumento do número de jovens acompanhados e integrados. 
Verificou-se um aumento do número de jovens acompanhados e integrados. 

 

 

 

Promoção do Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa 

Objetivos Ações / Atividades Atividades 
Executadas 

Observações 

Dinamizar atividades 
lúdicas e de animação 
para a Terceira Idade 

Acompanhamento das atividades das IPSS X Aumento do número de idosos com tempos livres ocupados em atividades recreativas e culturais. 
No Lar da Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, o aumento foi de 5% relativamente ao ano de 2018, 
pelo que a taxa de participação se cifra, agora, nos 75% (50 utentes com autonomia para tal e que se envolvem nas 
atividades, de entre 93 indivíduos que usufruem do lar e do centro de dia). 
No Lar do Lombo, a participação era de 61,81% (34 utentes), tendo em 2019 passado para 74,54% (41 utentes), o que 
se deve, essencialmente, à autonomia dos utentes integrados neste último ano. 

Acompanhamento das atividades da 
Universidade Sénior de Macedo de 
Cavaleiros 

X A Universidade Sénior constituída neste concelho em outubro de 2018, com base  no projeto Idade Maior Idade Melhor 
(concebido em 2014), pretende promover a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos seus 116 idosos no polo de 
Macedo de Cavaleiros e 33 idosos no polo de Murçós. A USMC fomenta o desenvolvimento pessoal e social dos seus 
utilizadores mediante a dinamização de diversas atividades, designadamente, educação física, hidroginástica, saúde, 
inglês, 2 níveis de aprendizagem de português e informática, expressão plástica, expressão dramática, aulas teóricas e 
práticas de viola, acordeão, cavaquinho, flauta, coro e teoria musical e três oficinas: clube de leitura, cozinha e “hoje 
ensino eu”; privilegiando um processo de envelhecimento ativo. 
Em 2019, verificou-se um aumento de 48 utilizadores da USMC de Macedo de Cavaleiros, assim como do número de 
atividades e ações promovidas. 

Promoção e dinamização de atividades 
lúdico- recreativas dirigidas aos idosos do 
concelho 

X 

Desenvolvimento de ações de informação/ 
sensibilização à comunidade do concelho 
sobre os cuidados prestados ao idoso 

X A UCC do Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros desenvolveu as seguintes ações:  
 22-05-2019 - Maio Mês do Coração  - Freguesia do Lombo 
 Outubro - Cuidados Paliativos - Freguesia de Talhas 
 13-11-2019 - Stop Diabetes - Freguesia da Amendoeira 
 25-11-2019 - Eliminação da Violência contra as mulheres - CS Macedo de Cavaleiros. 
 Outubro de 2019 – Sessões de sensibilização sobre os benefícios da vacinação da gripe. 

Aumentar o número 
de polos da USMC 

Implementação de polos da universidade 
nas aldeias do concelho 

X Existem atualmente 2 polos da USMC, sendo que o polo de Murçós foi inaugurado no último quadrimestre de 2019. 
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Considerações Finais 
 

De um modo geral, pode dizer-se que a execução do Plano de Ação decorreu com alguma 

normalidade. No entanto, alguns constrangimentos impossibilitaram a concretização do eixo da 

Governança, na sua totalidade, e as dos eixos Diagnóstico, Planeamento e Avaliação e 

Educação e Cidadania; o que se ficou a dever, em parte, à falta de Técnicos no Município que 

pudessem levar a cabo a sua execução.  

No que concerne às ações agregadas à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, 

não houve espaço temporal que permitisse a sua realização.  

O facto de o Diagnóstico Social ter sido elaborado e concluído mais tarde do que o 

previsto inicialmente, bem como a inexistência de um Plano de Desenvolvimento Social 

atualizado, comprometem o trabalho da Rede Social, o que contribui também para a 

impossibilidade de se concretizar todas as ações previstas. 

Prevê-se que, no que toca ao eixo Governança, com a revitalização I criação das 

CSF/CSIF, a prossecução das atividades previstas permitirá manter uma estrutura de parceria de 

maior proximidade às populações locais, o que se afigura de primordial importância no combate 

a situações de pobreza e de exclusão social. 

Apesar de que, nem todas as ações previstas tenham sido iniciadas, destacamos os eixos 

Economia Inclusiva, Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil e 

Promoção do Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa com 100% de execução. As 

ações previstas e analisadas mostram que o definido no Plano de Ação é o caminho, no entanto 

permanecem algumas dificuldades, as quais devem constituir um fator de motivação adicional 

para um crescente empenho e envolvimento dos parceiros neste processo.  

O planeamento estratégico realizado pela Rede Social de Macedo de Cavaleiros alicerça-

se numa reflexão partilhada e participada com o envolvimento dos parceiros. A Rede Social 

contribui fortemente para que seja um concelho, mais participado, mais inclusivo e mais 

sustentável.  

 

 


