Proposta PDS 2013-2015
Plataforma Supra Concelhia do Alentejo Litoral

Eixo 1 - Empreendedorismo e Empregabilidade
Cód.

Objetivo Geral

Estratégias

Ações / instrumentos

Indicadores

Responsáveis /Intervenientes

E1_O1E1A1

Conhecer a realidade
empresarial dos territórios
abrangidos pela plataforma

Articular com as associações empresariais para identificar
as áreas das empresas que estão a criar emprego e as áreas
em que está a existir a destruição de emprego; identificação
das necessidades das empresas

Levantamento em articulação com as
associações empresariais

Relatório

Núcleo de Apoio Técnico e PSCAL

Documento final que reflita essa visão
construida (com recomendações aos
CLAS e/ou recomendações para a
plataforma)

Núcleo de Apoio Técnico e PSCAL

E1_O2E1A1

E1_O2E2A1

E1_O3E1A1

Desenvolver em cada concelho focos/grupos para estruturar
uma visão de onde queremos estar daqui a 2 anos; partilha
Realização de 5 (no mínimo) focosConstruir coletivamente uma das visões locais na plataforma e identificação da estratégia
grupo/concelho
visão para a intervenção da
de ação, nomeadamente ao nível da adequação da
plataforma no âmbito deste
formação/qualificação
eixo
Promover no GT a partilha de novas experiências ou reflexão Realização workshops quadrimestrais
a partir das práticas
do GT
Garantir que cada território
tem conhecimento das
situações de desemprego que
irão ficar a curto prazo sem
subsídio

Caracterizar os perfis destes desempregados para tentar
antecipar soluções para as situações de fim do subsídio

Identificação dos agentes e
metodologias de trabalho desenvolvidas
pelos diferentes CLAS nos diferentes
territórios

E1_O4E1A1

Conhecer os modos de
E1_O4E1A2 funcionamento de cada CLAS
nas questões da
empregabilidade, qualificação,
educação e
empreendedorismo para
potenciar os recursos
E1_O4E1A3
existentes nos territórios

E1_O5E1A2

Conhecer como é que as redes sociais estão organizadas
para as temáticas do empreendedorismo, emprego,
qualificação e educação para garantir o envolvimento e coresponsabilização de todas as entidades, incluindo as da
dimensão mais económica que possam não estar na rede

Recomendações aos CLAS e/ou
recomendações para a plataforma

Orientações/recomendações produzidas

Partilhar experiências/reflexões
adequadas às especificidades de cada
território / articulação de estratégias
Identificação dos agentes que existem
no território para intervirem nestas
questões, para promoção da sua
integração na rede

Promover o conhecimento e o
acesso dos empresários aos
apoios e incentivos no âmbito
do empreendedorismo e da
recuperação de empresas

Divulgar os apoios e incentivos ao empreendedorismo e/ou
recuperação de empresas

Ações de divulgação dos apoios e
incentivos ao empreendedorismo e/ou
recuperação de empresas

Segurança Social

Núcleo de Apoio Técnico PSCAL

PSCAL

Novos agentes integrados nas Redes
Sociais

Promover a articulação com projetos de investigação que Articulação com Universidades e com o
Projetos desenvolvidos em articulação
permitam apoiar a criação de negócios/ empreendedorismo
Sines Tecnopolo

E1_O4E2A1

E1_O5E1A1

Levantamento de indicadores junto da
Seg. Social;

Grupos de Trabalho da PSCAL

Nível de participação nas ações

Nº candidaturas apresentadas

ADL, Sines Tecnopolo; Associação
de Empresários do Alentejo Litoral;
AUDAX/ISCTE; Instituto Politécnico
de Setúbal, PIAGET, ADRAL
ADL
Universidades
Sines Tecnopolo
Municípios, IAPMEI, ADL, ADRAL
CCDR
IEFP
Municípios, IAPMEI, ADL, ADRAL
CCDR
IEFP
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Eixo 2 - Mobilidade e Acessibilidades
Cód.

Objetivo Geral

E2_O1E1A1

E2_O1E2A1

Conhecer/identificar
problemas e recursos para a
mobilidade no Alentejo Litoral,
partilhando o conhecimento
sobre estratégias/práticas

Estratégias

Ações / instrumentos

Partilhar o conhecimento sobre estratégias/práticas

Ação conjunta com a PSCPS durante o
1º semestre de 2013

Reativar o GT criado no âmbito do AECPES

E2_O1E2A2

Conclusão do mapeamento dos
problemas e recursos com a rede de
transportes

Indicadores

Responsáveis /Intervenientes

Relatório por concelho e NUT III

Grupo de Trabalho
Mobilidade/acessibilidades da
PSCAL: ADL, EAPN,TAIPA, ADT,
APS, CMO; Municípios, CIMAL,
IEFP, Saúde e outros

Projeto concluído/divulgado

CIMAL (Projeto RAMPA - Medida 6.5
do Eixo 3 POPH (o estudo termina
em Junho/Julho)

Respostas criadas

Grupo de Trabalho
Mobilidade/acessibilidades da
PSCAL: ADL, EAPN,TAIPA, ADT,
APS, CMO; Municípios, CIMAL,
IEFP, Saúde e outros

Inclusão de novos parceiros/peritos

E2_O2E1A1

Conhecer as boas práticas ao
nível das acessibilidades dos
edifícios e percursos no
Alentejo Litoral, identificando
as barreiras e respetivas
medidas corretivas e ações de
melhoria

Elaborar e divulgar Estudo/Manual de Boas Práticas

Conclusão do Projeto Rampa - CIMAL

E2_O3E1A1

Aumentar a
acessibilidade/mobilidade das
populações locais,
promovendo a criação de
respostas ao nível de
transportes.

Promover a partilha de boas práticas no âmbito da
acessibilidade/mobilidade, para a construção de
estratégias/medidas/soluções nos territórios locais

Pesquisa de recursos/financiamentos e
construção de
estratégias/medidas/soluções
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Eixo 3 - Saúde Mental
Cód.

E3_O1E1A1

Objetivo Geral

Estratégias

Criação de Grupo de Trabalho para
fazer diagnóstico da situação da Saúde
Mental no território e propor linhas de
ação
Definir uma estratégia para o conhecimento desta realidade Conhecer a problemática no
levantamento das principais questões que se levantam ao
território e melhorar as
nível da saúde mental por territórios (diagnóstico, tipo de
respostas nesta área
respostas em falta, tipo de respostas existentes)

E3_O1E1A2

E3_O2E1A1

E3_O3E1A1

E3_O3E1A2

Ações / instrumentos

Conhecer as prioridades e
medidas que fazem parte do
Plano Nacional de Saúde
Mental

Divulgar o Plano Nacional de Saúde Mental na PSCAL

Indicadores

Diagnóstico efetuado

Elaboração de propostas de ação

Propostas de Ação

Ações de divulgação

Ações promovidas

Responsáveis /Intervenientes

UDIPSS
UMP
Seg. Social
Saúde
Educação, APCO e outros a
identificar

Saúde

Qualificar os técnicos que
Levantamento das dificuldades com que se debatem os
fazem atendimento social para técnicos nos atendimentos e levantamento das necessidades
a "despistagem e
encaminhamento" de
situações de saúde mental
Definir de plano de formação/sensibilização
que surjam nos atendimentos
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Eixo 4 - Envelhecimento
Cód.

E4_O1E1A1

E4_O1E1A2
E4_O1E2A1

Objetivo Geral

Estratégias

Conhecer as listas de espera para Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas para definir e implementar modelo de
gestão
Melhorar a gestão de vagas da
resposta social Estrutura
Residencial para Pessoas
Idosas
Maximizar o n.º de vagas nos equipamentos

Implementar soluções
inovadoras e complementares
no âmbito da rede de serviços
de apoio domiciliário.

Modelo implementado

Seg. Social
CLAS
UDIPSS
UMP
(Grupo de Trabalho já constituído)

Mapeamento efetuado

CLAS e Núcleo de Apoio Técnico da
PSCAL

Modelo definido

Núcleo de Apoio Técnico da PSCAL
UDIPSS
UMP
Saúde
Outros

Estratégias definidas

GNR
CLAS

Conhecer as necessidade e recursos existentes para
definição de modelo de articulação integrado
Definição de um modelo de articulação
integrado, até final de 2015

Levantamentos dos recursos existentes
e análise dos resultados dos Censos
Sénior

E4_O3E1A1

E4_O3E1A3

Responsáveis /Intervenientes

Definição e implementação de um
modelo de gestão, até final de 2015

Mapeamento das necessidades e dos
recursos existentes, até 1º semestre de
2014

E4_O2E1A1

E4_O3E1A2

Levantamento do n.º de idosos em Lista
de espera até final 2013

Indicadores

Criar uma Carta Social na área dos
Criar uma identificação das reais necessidades de vagas na
idosos no território da Plataforma,
resposta Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
"Carta Social dos Idosos"

E4_O1E3A1

E4_O2E1A2

Ações / instrumentos

Promover a segurança e o
combate à solidão e
isolamento dos idosos e
garantir uma resposta às
situações de urgência social

Definir localmente estratégias articuladas entre serviços e
promover a partilha de resultados

Levantamento e disseminação de boas
práticas
Definição de estratégias articuladas
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Eixo 5 - Cidadania, Participação, Igualdade e Inclusão
Cód.

Objetivo Geral

Estratégias

E5_O1E1A1

E5_O1E1A2

Ações / instrumentos

Indicadores

Formalização da RIVDAL

Rede implementada

Criação de um Guia de Recursos

Guia concluído

E5_O1E1A3

Formação para Técnicos de Apoio à
Vítima e Formação em Igualdade de
Género

Nº de ações de formação e
participantes no Alentejo Litoral

E5_O2E1A1

Divulgação dos programas de apoio
financeiro do IHRU

E5_O2E1A2

Divulgação do Mercado Social de
Arrendamento

E5_O2E1A3

Melhorar a intervenção com
vitimas e agressores de
violência doméstica

Promover o acesso às
Medidas e Programas de
Apoio Financeiro à habitação
e reabilitação urbana

Implementar a Rede Integrada de Respostas à Violência
Doméstica no Alentejo Litoral (RIVDAL)

Divulgar as Medidas e Programas de Apoio Financeiro à
habitação e reabilitação urbana

E5_O2E1A4

E5_O3E1A1

Conhecer as prioridades e
medidas que fazem parte da
Estratégia Nacional para
Integração das Comunidades
Ciganas

Divulgar a Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas na PSCAL

Responsáveis
/Intervenientes

CLAS
GNR
UDIPSS
Saúde
APAV
UMAR
SEIES, ADL, TAIPA,

Medidas divulgadas
Seg. Social
CLAS
IHRU
Outras entidades

Divulgação dos programas de apoio à
reabilitação urbana
Divulgação de medidas e
procedimentos relacionados com a nova
lei do arrendamento

Candidaturas apresentadas

Ações de divulgação

Medidas divulgadas

ACIDI
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Eixo 6 - Organização e trabalho em Rede
Cód.

Objetivo Geral

Contribuir para a melhoria da
perceção das assimetrias no
território do Alentejo Litoral
E6_O1E1A1
através da disponibilização de
indicadores/índices de coesão
e/ou desenvolvimento

Estratégias

Ações / instrumentos

Indicadores

Responsáveis /Intervenientes

Analisar comparativamente os indicadores por áreas
temáticas e territórios

Definição e disponibilização de
indicadores/índices de coesão e/ou
desenvolvimento

Análise comparativa

Entidades da PSCAL

Recomendações aos CLAS e às
estruturas de parceria

NAT

Levantamento de constrangimentos e
elaboração de
propostas/recomendações

Propostas/recomendações elaboradas

NAT

Ações de divulgação/formação

Ações promovidas e entidades
envolvidas

NAT/CLAS

Atualização de todos os instrumentos
de planeamento dos diversos órgãos da
Rede Social

Instrumentos atualizados

CLAS

Realização das reuniões obrigatórias,
conforme regulamentos internos

Regularidade das reuniões

CLAS

Analise do nível de participação dos
parceiros no trabalho da Rede

Nível de participação dos parceiros

CLAS

E6_O2E1A1

Contribuir para a qualificação Conhecer como é que as redes sociais estão organizadas Definição de formas de articulação entre
do trabalho em rede, através para garantir o envolvimento e co-responsabilização de todas diferentes estruturas de parceria e os
da partilha de práticas
as entidades
CLAS

E6_O3E1A1

Definir formas de cooperação Elaborar propostas/recomendações a submeter às entidades
supra-municipal
competentes de acordo com o principio da subsidariedade

E6_O4E1A1

Contribuir para a qualificação
das entidades nas suas
respostas à comunidade

Promover junto das entidades a partilha de práticas e
metodologias participativas

E6_O5E1A1

E6_O5E1A2

E6_O5E1A3

Promover a dinâmica da Rede
Social

Promover a participação ativa das entidades parceiras no
planeamento e concretização de projetos comunitários
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