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PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR EIXO DE INTERVENÇÃO
1

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EMPREGO

Problemas identificados
Falta de formação nos domínios das competências sociais e humanas como veículo para a oportunidade e sustentabilidade do emprego
Dificuldade de inserção profissional de pessoas com filhos menores sem retaguarda familiar e/ou com baixas qualificações académicas
Dificuldade de acesso da população a informação relacionada com o emprego, a formação e a inserção profissional
2

COESÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Problemas identificados
Incapacidade das famílias em assumir os compromissos financeiros relacionados com créditos de habitação ou rendas e outras despesas correntes
Dificuldade das famílias de aceder a apoios económicos ou falta de celeridade nas respostas
Dificuldade das instituições públicas, do setor social e da autarquia em responder a todas as solicitações relacionadas com estes problemas
Aumento de situações de vulnerabilidade social relacionadas com a pobreza, o envelhecimento e isolamento da população
3

SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL

Problemas identificados
Aumento de problemas de saúde relacionados com o envelhecimento e isolamento da população
Falta de apoio às famílias e aos cuidadores familiares de pessoas com doenças crónicas e/ou degenerativas
Desconhecimento sobre a deficiência visual, associada a preconceitos e estereótipos
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ATIVIDADES

OBJETIVOS

INDICADORES

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEL

RECURSOS

ORÇAMENTO

- N.º de ações de informação
realizadas
- N.º de participantes nas ações
de informação
- N.º de atendimentos
individuais realizados
- N.º de encaminhamentos
efetuados
- N.º de processos de RVCC
desenvolvidos

Março a
dezembro

CQEP do
Agrupamento de
Escolas de
Monserrate

Espaço da União de
Freguesias, material
de economato e
recursos informáticos

0€

Despertar, Formação
e Psicologia

Salas de formação e
espaços exteriores
com terreno
(instalações da
Despertar, no polo da
Papanata)

GABINETE DE APOIO À
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Desenvolvimento de ações de
informação e de divulgação sobre
ofertas de educação e formação
dirigidas a toda a população
interessada
1
Informação, orientação e
encaminhamento de jovens/adultos
para ofertas de ensino e formação
profissional

Reforço da qualificação dos
jovens e adultos para a
empregabilidade

Desenvolvimento de processos de
RVCC (reconhecimento, validação
e certificação das competências)

Workshop
2

DESMISTIFICAR A AGRICULTURA:
VAMOS FAZER UMA HORTA?”
(para pais e filhos)

Promover o interesse das
crianças pela agricultura e a
visão mais estratégica dos pais
enquanto meio de apoio à
subsistência e de redução do
orçamento familiar;
Proporcionar um momento de
partilha e interação positivas
entre pais e filhos;
Incentivar à plantação de hortas
caseiras e à análise do setor
como um potencial recurso para
projetos de empreendedorismo.

- Nº de participantes
- Satisfação dos participantes

19 de Maio

Equipamentos
pedagógicos de
apoio à formação

30€
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Palestra breve

3

“DÉFICE DE ATENÇÃO E PROBLEMAS
DO COMPORTAMENTO: A ATUAÇÃO
ANTES DA MEDICAÇÃO”
(para pais, professores, educadores e outros
profissionais do sector educativo)

Sessão informativa
4
“CUIDAR DE QUEM CUIDA”

Sessão informativa
5
“MITOS NA ALIMENTAÇÃO”

Atividade intergeracional
6

“ENTRE AVÓS E NETOS”
(a demência explicada às crianças)

Clarificar
questões
de
diagnóstico,
ajudando
na
conceptualização do que é
“normativo” e “patológico”;
Fornecer
estratégias
de
prevenção e intervenção em
contexto familiar e escolar que
estimulam
a
capacidade
atencional e promovem a
adopção de comportamentos
adaptativos, no sentido de
prevenir
a
abordagem
farmacológica e exclusiva a este
tipo de problemática infantojuvenil.
Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos cuidadores
informais
Promoção de hábitos de vida
saudáveis;
Sensibilização
para
uma
alimentação
saudável
e
económica.
Sensibilizar as crianças e a
comunidade escolar das escolas
da freguesia para os défices
cognitivos
associados
à
demência;
Contribuir para a criação de uma
cultura de respeito e valorização
da idade e das relações
familiares.

Despertar, Formação
e Psicologia

- Nº de participantes
- Satisfação dos participantes

- N.º de participantes

- N.º de participantes

- N.º total de crianças / avós
- N.º de ações realizadas
- N.º de colaboradores
envolvidos
- Avaliação das crianças / avós
- Avaliação dos colaboradores

A definir

A definir

A definir

Parceiros

Salas de formação

GAF
Agrupamento de
Escolas da Abelheira
Agrupamento de
Escolas de
Monserrate

Equipamentos
pedagógicos de
apoio à formação

30€

ULSAM / UCC

Espaço JFreguesia
Projetor multimédia,
computador e
colunas

0€

ULSAM / UCC

Espaço JFreguesia
Projetor multimédia,
computador e
colunas

0€

Fantocheiro,
fantoches,
cortina/painel cenário
e aparelhagem de
som.

100€

HOPE! Respostas
Sociais
Janeiro a
Setembro

Parceiros
Agrupamento de
Escolas da Abelheira
Externato João
Bosco
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Qualificador

7

CAMPANHA DE RECOLHA DE
ARTIGOS DE HIGIENE E
LIMPEZA

Formação-ação
8

“A REDE: EM CONCEITO E EM AÇÃO”
(metodologias participativas, metodologia do
projeto e trabalho em rede)

Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de famílias
carenciadas na freguesia;
Recolher produtos de higiene e
limpeza, de acordo com as
necessidades
diagnosticadas
pelas entidades parceiras da
CSIF;
Distribuir os produtos recolhidos
pelas
famílias
previamente
sinalizadas pelas entidades
parceiras da CSIF.

Capacitar pelo menos 50% dos
parceiros da CSF na execução
de diagnósticos participativos,
elaboração e gestão de projetos
de
intervenção
de
base
comunitária participados e no
desenvolvimento de projetos em
parceria com os diferentes atores
da comunidade.

Parceiros
- N.º de entidades recetoras
- N.º de famílias beneficiárias
- N.º de artigos recolhidos
- N.º de voluntários envolvidos
- N.º de superfícies aderentes

24 e 25 de Março

GAF
CARITAS
Conf. Vicentina Nª
Srª de Fátima
C.S.P. Nª Sª de
Fátima
Conf. Vicentina
Santa Cristina
Centro Social da
Meadela

Qualificador
- N.º participantes
- Satisfação dos participantes

A definir

Parceiros
APPACDM
ACAPO

N/A

0€

Espaço JFreguesia
Projetor multimédia,
computador e
colunas
Material de
economato

340€

500€

ANEXOS
ANEXO 1 DIAGNÓSTICO SOCIAL 2013 | PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR ÁREAS TEMÁTICAS
ANEXO 2 INSTRUMENTO DE PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 2013 | PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR ÁREAS TEMÁTICAS

DEMOGRAFIA

SAÚDE

EMPREGO

HABITAÇÃO

1. Envelhecimento da população
2. Diminuição da taxa de natalidade
3. Desertificação e isolamento populacional
4. Aumento das famílias monoparentais
5. Emigração dos mais jovens
1. Aumento de problemas de saúde com o envelhecimento da população
2. Falta de apoio às famílias com doenças degenerativas
3. Aumento dos problemas relacionados com a Doença Mental
4. Ausência de projetos / ações organizadas na área da promoção da saúde mental, prevenção da depressão e prevenção do suicídio
5. Necessidade de concertar estratégias de intervenção, no âmbito da saúde escolar, para promoção de hábitos de vida saudáveis
6. Acesso aos serviços de saúde sobretudo da população idosa
7. Ausência de apoio a doentes mentais graves e cuidadores
8. Não caracterização e quantificação da literacia em saúde da população
9. Não caracterização do perfil de saúde mental da população
1. Registo de 34.644 são pessoas consideradas inativas (Dezembro de 2012)
2. Registo de 5.803 pessoas inscritas no IEFP (Janeiro,2013).
3. 19% dos desempregados tem baixas qualificações académicas (Dezembro 2012)
4. Apenas 2% da população trabalha no sector primário (Dezembro de 2012)
6. Aumento de situações de vulnerabilidade socioeconómica da população local
7. Ausência de empreendedorismo social e cultural
8. Dificuldade de inserção profissional de pessoas com filhos menores, sem retaguarda familiar
9. Dificuldade de acesso da população a informação relacionada com o emprego, a formação e a inserção profissional
1. Incapacidade das famílias em assumir os compromissos financeiros relacionados com créditos habitação ou rendas
2. Dificuldade das Instituições públicas do sector social e da Autarquia em responder diariamente às várias solicitações decorrentes de problemas emergentes
como o desemprego e a rutura familiar
3. Ausência de uma estratégia de intervenção sócio habitacional no bairro do IHRU

PLANO DE AÇÃO 2018 | COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIANA DO CASTELO (SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE) E MEADELA

ACTIVIDADE
ECONÓMICA

PROTECÇÃO SOCIAL

1. Desvalorização da economia local
2. Degradação da atividade Piscatória
3. Ausência de apoio ao turista
4. Ausência de certificação e divulgação de produtos regionais/ tradicionais
5. Volume de negócio do sector das pescas é o mais baixo de todos (0,4% do total).
6. Ganho médio mensal dos trabalhares por conta de outrem é -13% face à média nacional (901 euros, 2009)
7. A remuneração base média mensal é -13,7% face à média nacional (749 euros, 2009)
8. O poder de compra per capita no Concelho, em 2009 era menos 10,3 pontos percentuais face à média nacional.
1. Apoio Insuficiente aos Idosos
2. Aumento das situações de vulnerabilidade social
3. Ausência de tempos livres para idosos
4. Em Março de 2013, no Concelho de Viana do Castelo, 576 famílias beneficiavam da prestação do RSI.
5. Em 2012, o nº total de pensionistas da segurança social era de 23.522 pessoas, destas 15.320 recebem pensão por velhice.

SEGURANÇA E
CRIMINALIDADE

1. Os Crimes contra o património, no ano de 2012, foram os que registaram o maior número absoluto de participações correspondendo à taxa de criminalidade por
categoria de crime mais elevada (13,4‰).
2. Registou-se no seu concelho, um aumento de acidentes e vítimas excetuando-se as vítimas mortais, em 2012.
3. Ausência de uma estratégia de Educação Rodoviária de acordo com o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária.
4. Operacionalização do Plano Nacional contra a Violência Doméstica (2011 -2013), a nível Concelhio e Regional, nomeadamente ao nível estratégico de informar,
sensibilizar e educar.

GRUPOS
VULNERÁVEIS

Funcionalidade e Incapacidade
1. A situação de dificuldade em “Andar e subir degraus” é a mais frequente na população.
2. O tipo e grau de dificuldade aumenta com a idade, havendo uma percentagem elevada (%) da população com mais de 65 anos apresenta algum tipo e grau de
dificuldade.
3. Nos jovens, a dificuldade mais evidente é ao nível da “memória e concentração”.
4. Em 2012, a deficiência mental/intelectual e deficiência motora são as que apresentam maior número de casos novos.
5. Os indivíduos com dificuldade em ver são os que apresentam maior índice de empregabilidade.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
6. Aumento das situações de negligência em 2012, exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança.
7. Aumento das situações de insucesso escolar.
8. Dificuldade no cumprimento dos planos de execução das medidas propostas, na marcação de consultas urgentes de Pedopsiquiatria e no encaminhamento de
famílias para Entidades responsáveis por realizar avaliações e treino de competências socias familiares e parentais.
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PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS

MAGNITUDE

MAGNITUDE

TRANSCENDÊNCIA
SOCIAL

2
3
4
5

VULNERABILIDADE

Grandes dificuldades práticas ou
técnicas na redução do
problema
Problema redutível mas as
Afeta parcialmente a população ou
Problema de efeito médio
medidas ou tecnologia a utilizar
grupos importantes
são de difícil aplicação
Problema que responde às
nos Afeta toda a população ou grupos Grande repercussão económica por
medidas e tecnologias que se
importantes
incapacidade ou perdas de produção
apliquem

1

Problema não preocupante O
problema
não
afecta
Problema sem repercussão económica
pelos indicadores disponíveis
significativamente a população

2

Importância média

3

Dimensão importante
indicadores

MAGNITUDE
1

ECONÓMICA

TRANSCENDÊNCIA
S
E

VULNERABILIDADE

PRIORIDADE

