PLANO DE AÇÃO 2020

PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: FUNCIONAMENTO INTERNO
OBJETIVO
Realizar as reuniões de CLASE
previstas em sede de
regulamento interno
Realizar as reuniões de Núcleo
Executivo previstas em sede de
regulamento interno

ATIVIDADE
1.Reuniões do CLASE

2.Reuniões do Núcleo
Executivo

META
Realizar duas
reuniões ordinárias
ao longo de 2020
Realizar 11 reuniões
ao longo de 2020

Promover a
articulação/complementaridade
entre projetos de intervenção
social com financiamento externo
existentes no território

3.Acompanhar a
execução de projetos
de intervenção social
com financiamento
externo no território

Promover uma
apresentação ao
CLASE de cada um
dos projetos em
curso

CALENDÁRIO
Fevereiro
Dezembro
Janeiro,
fevereiro,
março, abril,
maio, junho,
julho, setembro,
outubro,
novembro e
dezembro
Ao longo de
2020

INDICADORES
Nº de reuniões realizadas
Nº de presenças/representações em
cada reunião
Nº de reuniões realizadas

RECURSOS
Ofícios/convocatóri
as
Folhas de presença
Ofícios/convocatóri
as
Atas

RESPONSÁVEL
NE

Nº de apresentações efetuadas por
projeto

Não se aplica

NE

NE
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PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: CAPACITAÇÃO
OBJETIVO

Qualificar a intervenção social
local

Qualificar a intervenção
técnica e a comunidade em
geral no âmbito dos
comportamentos aditivos e
dependências, em diferentes
contextos )escolar, académico,
diversão noturna e recreativa,
laboral, familiar e comunitário
Qualificar a intervenção
técnica e a comunidade em
geral no âmbito dos
comportamentos aditivos e
dependências, em diferentes
contextos )escolar, académico,
diversão noturna e recreativa,
laboral, familiar e comunitário

ATIVIDADE
4.Programa de
capacitação “Informar
para Atuar”

META
Todas as ações
realizadas avaliadas
positivamente por
parte dos
participantes
(aplicação de
inquérito de
satisfação)

CALENDÁRIO
Ao longo de
2020

Caracterizar a relação
dos beneficiários de
RSI perante o
emprego/formação

Apresentar
caracterização dos
beneficiários de RSI
perante o
emprego/formação
até final de 2020
Candidatura
aprovada e projeto
iniciado até final de
2020

Ao longo de
2020

Reforçar a
intervenção das
entidades
concelhias,
promovendo pelo
menos 20 ações,
designadamente
no âmbito do
consumo abusivo
do álcool.

Dinamizar um
programa de
respostas integrado
em dependências nas
freguesias urbanas
da cidade de Évora

Consolidar o Grupo
de Intervenção
Regional do Álcool
(GIRA)

INDICADORES
Nº de participantes;
Nº de entidades/organizações
formadoras
Nº de temáticas abordadas

RECURSOS
A definir nos planos
de ação de cada
uma das unidades
de rede do CLASE.

RESPONSÁVEL
Unidades de
Rede do CLASE

Data de apresentação do
documento

Não se aplica

Ao longo de
2020

Definidos no âmbito do
diagnóstico em sede de
candidatura

A definir em sede
de candidatura

ARSA/CRI
Alentejo Central

Ao longo de
2020

Nº de ações estruturadas
Nº de públicos abrangidos
Nº de participantes
Avaliação de satisfação

A definir em
função das
atividades
propostas

ARSA/CRI
Alentejo Central

CDISS,IP
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PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: CAPACITAÇÃO
OBJETIVO

ATIVIDADE

META

Capacitar o mais nº
de “atores-chave”
para a intervenção
em promoção em
saúde e prevenção
dos comportamentos
aditivos e
dependências, bem
como para a
intervenção junto de
públicos em situação
de maior
vulnerabilidade (semabrigo,
vitimas/agressores
de violência
doméstica, doentes
com patologia dual,
beneficiários de RSI,
ETC

Promover, pelo
menos 10 ações
que contribuam
para a capacitação
de públicos
estratégicos em
comportamentos
aditivos e
dependências

CALENDÁRIO

Ao longo de
2020

INDICADORES

Nº de sessões/atividades
realizadas
Nº de entidades presentes
Nº de técnicos presentes
Nº de utentes/famílias presentes

RECURSOS

A definir em
função das
atividades
propostas

RESPONSÁVEL
ARSA/CRI
Alentejo Central
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PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: UNIDADES DE REDE
OBJETIVO

Atuar em áreas de
vulnerabilidade do território
tendo por base o trabalho
colaborativo interinstituicional

ATIVIDADE
7.Unidade de Rede
de Saúde Mental

META
Executar as ações
previstas em PA
2020

CALENDÁRIO
Ao longo de
2020

8.Unidade de Rede
Envelhecimento
Positivo

Executar as ações
previstas em PA
2020

Ao longo de
2020

9.Unidade de Rede
Sem-Abrigo

Executar as ações
previstas em PA
2020

Ao longo de
2020

10.Unidade de Rede
para a Inclusão e
Diálogo Intercultural

Executar as ações
previstas em PA
2020

Ao longo de
2020

11.Dinamizar grupo
de trabalho da área
da deficiência

Elaborar plano de
ação conjunto até
final do 1º
trimestre de 2020,
tendo em conta as
linhas de
intervenção
resultantes da
Rede de Encontros
realizada em 2018
e da avaliação do
PA 2019

Ao longo de
2020

INDICADORES
Nº ações previstas em plano
Nº de ações executadas
Nº de ações executadas não
previstas em plano
Nº ações previstas em plano
Nº de ações executadas
Nº de ações executadas não
previstas em plano
Nº ações previstas em plano
Nº de ações executadas
Nº de ações executadas não
previstas em plano
Nº ações previstas em plano
Nº de ações executadas
Nº de ações executadas não
previstas em plano
Nº de reuniões de trabalho
realizadas
Elaboração do plano

RECURSOS

RESPONSÁVEL

Identificados no
PA 2020 da URSM

URSM

Identificados no
PA 2020 da UREP

UREP

Identificados no
PA 2020 da URSA

URSA

Identificados no
PA 2020
da URIDI
A definir em
função do plano
pelo grupo de
trabalho

URIDI

CME

4

PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO
OBJETIVO

ATIVIDADE
12. Implementar o
Plano de
Desenvolvimento
Social 2019-2021

CALENDÁRIO
Ao longo de
2020

Realizar 2 fóruns de Um fórum por
apresentação e
semestre
discussão do PDS

Definir as estratégias centrais
para a intervenção social local
13.Iniciar processo
de construção do
Diagnóstico Social
2021-2031

Sistematizar os recursos e
respostas existentes no
território

META
Executar as ações
previstas em PA
2020

14.Disponibilizar
base de dados online com informação
da Carta Social

Definir estrutura de
diagnóstico
prospetivo até ao
final do segundo
trimestre de 2020.
Divulgar link de
acesso à base de
dados até ao final
do primeiro
semestre de 2020

INDICADORES
Nº ações previstas em plano
Nº de ações executadas
Nº de ações executadas não
previstas em plano
Nº de participantes;
Nº de entidades/organizações
representadas
Nº de eventos

RECURSOS
Identificados no
PA PDS 2020

RESPONSÁVEL
NE
Rede Social
Local

Ofícios/convites
Sala
Recursos
multimédia
Atas
Não se aplica

NE
Santa Casa da
Misericórdia de
Évora

Até final de
julho 2020

Apresentação de proposta de
estrutura de DS prospetivo

Até final de
junho de 2020

Base de dados com informação da Base de dados
Carta Social

NE
Universidade de
Évora

NE
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PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO: REFORÇO DA REDE SOCIAL
OBJETIVO

Incentivar o sentimento de
pertença e compromisso à
rede social local

ATIVIDADE
15.Teambuilding

META
Realizar um
momento informal
para os membros
do CLASE

CALENDÁRIO
Ao longo de
2020

16.Rede de Encontros –
reuniões temáticas ou
sectoriais

Promover 1 Rede
de Encontro até
final de 2020

Ao longo de
2020

17.CLASES temáticos

Realizar 2 CLASES
temáticos até final
de 2020
(Emergência Social
e Imigrantes)

Ao longo de
2020

18.Realizar II Seminário
da Rede Social de Évora

Realizar seminário
até ao final de
2020

Ao longo de
2020

INDICADORES
Nº de
entidades/organizações
participantes
Nº de participantes
Avaliação de satisfação
Nº de
entidades/organizações
participantes

RECURSOS
A definir em
função da ação

Ofícios/convite
Sala para a
realização da
reunião
Equipamento
informático e
multimédia
Nº de
Ofícios/convite
entidades/organizações Sala para a
participantes
realização da
Nº de CLASES
reunião
realizados
Equipamento
informático e
multimédia
Nº de participantes
Convites
Nº de autarquias
Sala
participantes
Recursos
Inquéritos de satisfação multimédia
Coffee-breaks
Almoços
Lembranças
oradores

RESPONSÁVEL
NE

NE

NE

NE
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