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Parcerias, Desafios e Sinergias



Eixo 1 - Organização e Trabalho em Rede

Objetivo Estratégico Dimensão Objetivo Geral Ação

OG1. Analisar e redefinir a missão da PSCPS e rever 

os seus documentos estratégicos;

 OG2. Definir um plano de comunicação (interno e 

externo) da PSCPS;

 OG3. Definir um plano metodologico de 

monitorização e avaliação do PDS;

OG1. Assumir tomadas de posição da PSCPS sobre 

medidas de Política Pública;

Emissão de pareceres e recomendações no âmbito das 

medidas de Política Pública com abrangência supra 

concelhia no território;

OG2. Acompanhar, divulgar e planear a intervenção 

no território no âmbito das candidaturas, projetos e 

planos estratégicos do PT 2020;

(ações a definir)

Disponibilização e globalização de indicadores de âmbito supra 

concelhio;

Acompanhar o processo de atualização dos instrumentos de 

planeamento da Rede Social;

OG4. Promover experiências piloto/projetos de 

concertação entre diferentes setores / áreas de atividade 

representadas na PSCPS

Campanha Agrícola Solidária

OG1. Promover a realização de momentos formativos 

e de reflexão para profissionais no âmbito das 

estruturas da Rede Social; 

 Dinamização / organização de momentos de reflexão / fóruns 

temáticas/ reuniões / grupos de trabalho para análise de temas 

específicos

OG2. Criar um "observatório" da Península de 

Setúbal;

(Para fundamentar/apoiar a tomada de decisão e recomendações 

da PSC, produzir conhecimento; promover debates)

OG3. Promover a reflexão/ discussão sobre o 

funcionamento da Rede Social
Inter CLAS
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OE3. Capacitar profissionais das Estruturas da Rede Social em 

áreas relacionadas com a intervenção da PSCPS

Planeamento                                                        

Cooperação                                             

Capacitação                                          

Participação

OE2. Promover a concertação e a convergência da intervenção 

supra concelhia, com vista ao reforço da ligação entre as 

decisões da PSC e as decisões políticas para o território.

Planeamento                                                                            

Cooperação

OE1. Melhorar o modelo de governação interna da PSCPS

Planeamento                                                                                         

Comunicação                                                                         

Monitorização e 

Avaliação

OG3. Elaborar uma carta social supra concelhia;
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Eixo 2 - Educação

Objetivo Estratégico Dimensão Objetivo Geral Ação

Abandono e absentismo escolar OG1. Incentivar e apoiar a criação de ofertas formativas diferenciadas 
Considerar estratégias/ práticas de prevenção e de atuação 

relacionadas com fenómeno jovens NEET

Escola Inclusiva                                                                

Educação para a Cidadania

OG2.Promover projetos educativos nas comunidades, envolvendo o 

movimento associativo 

OE2. Promover formas de articulação entre a Rede Pública, Solidária e Privada
Escola Inclusiva                                                                  

Respostas Educativas

OG1. Promover formas de concertação entre as redes pública, solidária e 

privada, no âmbito do alargamento da cobertura da resposta do pré-escolar

OG1. Promover práticas inclusivas na Escola, valorizando a Educação para os 

Direitos Humanos, a interculturalidade e combatendo as formas de 

discriminação e de violência

OG2. Disseminar projetos e práticas que promovam a inclusão através da 

arte e da cultura 

OG3. Disseminar projetos e práticas que promovam a inclusão através das 

aprendizagens formal, não formal e informal

OG1. Promover a reflexão sobre práticas e experiências de participação cívica 

que contribuam para o reforço dos Valores Fundamentais, da defesa do 

Ambiente e do Voluntariado

OG2. Promover o exercício da cidadania como fator de mudança e de 

empoderamento das comunidades

Ações relacionadas com a promoção de experiências de 

particpação juvenil; envolvimento das comunidades em 

projetos educativos
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OE4. Potenciar a Educação para a Cidadania Educação para a Cidadania

OE1. Promover estratégias de  prevenção e redução do abandono escolar 

precoce e de reforço do sucesso escolar

OE3. Promover a Escola Inclusiva 

Escola Inclusiva                                                     

Interculturalidade                                                                               

Bullying                                                                                      

Educação formal, não formal e 

informal
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Objetivo Estratégico Dimensão Objetivos Gerais Ações

Fóruns de reflexão  entre agentes dinamizadores do tecido económico-

empresarial  da Península de Setúbal

Produção de relatórios recomendações sobre prioridades de intervenção 

estratégica na Península de Setúbal

Estratégias e práticas de sucesso com os NEET

 Levantamento dos programas na área do estímulo ao empreendedorrismo e 

de apoio aos empresários;

Ações de divulgação dos programas de estímulo ao empreendedorismo/ações 

de acompanhamento de projetos empresariais implentados há menos de um 

ano

OG3. Identificar e promover o  potencial criativo, de inovação 

económica, nos territórios/comunidades da Península de Setúbal

Divulgação de projetos e práticas de inovação no tecido económico das 

comunidades

OG1. Disseminar/Estimular a criação de redes da empregabilidade 

nos territórios da Península de Setúbal, em articulação com os 

CLDS-3G, DLBC e  projetos da área da empregabilidade

Oficinas de trabalho; ações para a implementação da rede da empregabilidade 

em territórios da Península de Setúbal

Promoção de encontros com associações empresariais, empresas da Península 

Setúbal, para identificar áreas potenciais de emprego - onde há maior oferta 

de emprego e escassez de mão-de obra 

Criação de Via verde entre Emprego e Seg. Social 

Literacia funcional

Produção de  relatórios ou recomendações sobre prioridades de formação 

profissional na Península de Setúbal

Trabalho informal- exemplo, apanhadores de animais marinhos

insegurança/risco de perder o emprego/ estabilidade dos vínculos laborais

Condições de trabalho/Exemplo, a população imigrante no setor  no setor da 

hidroponia/agricultura
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OG2. Identificar e adequar necessidades de formação e 

qualificação profissional na  Península de Setúbal

OG3. Promover a reflexão em torno das questões da 

economia/trabalho informal, proteção e segurança no emprego.

OE2. Fomentar estratégias promotoras do reforço e proteção 

do emprego na  Península de Setúbal

Emprego                                                             

Formação Profissional                  

Qualificações                               

OE1. Fomentar estratégias promotoras do desenvolvimento 

económico sustentável na Península de Setúbal OG2. Disseminar os programas e projetos de estímulo ao 

empreendedorismo e de apoio aos empresários com negócios 

criados há menos de um ano

Apoio ao empreendedorismo, economias 

criativas e inovação                           

Articulação com o setor empresarial      

Eixo 3 -  Desenvolvimento Económico e Empregabilidade

OG1. Promover práticas colaborativas e/ou de concertação entre o 

setor empresarial e agentes locais dinamizadores do tecido 

económico
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Eixo 4 - Bem estar e Saúde

Objetivo Estratégico Dimensão Objetivos Gerais Ações

OG1. Produzir e divulgar conhecimento no âmbito da saúde mental
Divulgação do Estudo de Investigação PReSaMe - Projeto Respostas em Saúde 

Mental

Promoção de fóruns de discussão ao nível supra concelhio sobre saúde / doença 

mental

Debate sobre a criação de formas de articulação, circuitos e procedimentos 

interinstitucionais no âmbito da saúde mental

Promoção de ações de prevenção formação para cuidadores e profissionais no 

âmbito do burnout

Divulgação de práticas de prevenção, intervenção e particpação no âmbito da saúde 

/ doença mental

OG4. Prevenir o burnout dos cuidadores formais e informais

OG5. Dotar os cuidadores formais e informais de conhecimento e 

instrumentos para lidar com situações de doença mental / 

demências

Sistematização de informação sobre dados do diagnóstico

Promoção do debate alargado sobre as emergências de novas necessidades sociais 

relativamente às pessoas dependentes

OG7. Dialogar com as entidades competentes, com vista ao 

equacionamento de respostas ajustadas às necessidades
Apresentação de propostas de adequação de respostas às respetivas tutelas

Promoção de projetos de âmbito supra concelhio no domínio da promoção de estilos 

de vida saudáveis

Indicadores de bem estar a partir das perceções das comunidades (SPIRAL); difundir 

práticas de sucesso

OG2. Promover projetos e práticas que contribuam para o 

envelhecimento ativo

Disseminação e impulsionamento de práticas e estratégias no âmbito do 

envelhecimento ativo

OE3. Reforçar a prevenção e o tratamento de 

comportamentos aditivos e dependências

Comportamentos aditivos e 

dependências

OG1. Impulsionar ações no domínio da prevenção de 

comportamentos aditivos e dependências

Criação de um Centro de Acolhimento para pessoas com comportamentos aditivos 

(CRI?)
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OE2. Promover o bem estar e estilos de vida saudáveis

OG6. Melhorar e desenvolver respostas sociais e de saúde, 

adaptando-as / adequando-as aos perfis dos utilizadores

Promoção de estilos de vida 

saudáveis                          

Envelhecimento

Saúde Mental                        

Respostas Integradas                

Envelhecimento

OG1. Promover projetos e práticas que contribuam para o bem-

estar dos cidadãos e o desenvolvimento de estilos de vida 

saudáveis.

OG2. Promover a concertação de estratégias e respostas para o 

território

OG3. Aumentar os níveis de capacitação existentes
OE1. Aprofundar o debate sobre estratégias integradas 

nas áreas de saúde mental, cuidados continuados e 

envelhecimento, com vista a ajustar as respostas 

sociais às novas necessidades diagnosticadas e 

capacitar organizações, profissionais e cuidadores.
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Eixo 5 - Inclusão Social e Combate à Pobreza 

Objetivo Estratégico Dimensão Objetivo Geral Ações

OG1. Monitorizar e identificar fenómenos sociais com vista a (re)direcionar 

e/ou criar Respostas Sociais (a partir do "Observatório" da Península de 

Setúbal)

OG2. Definir indicadores de avaliação de impacto das Respostas Sociais

OG3. Identificar e disseminar práticas de excelência/ referência, promotoras 

da adequação das respostas sociais às necessidades das populações e 

dos territórios

Criação de um Guião Comum que sirva de referência para as problemáticas 

de planeamento, avaliação e monitorização das respostas sociais

OG4. Partilhar boas práticas no âmbito da prevenção e intervenção em 

áreas específicas relacionadas com a Inclusão Social e Combate à Pobreza 

OG1. Criar competências sobre a avaliação de impacto das Respostas 

Sociais
Momentos formativos sobre Avaliação de Impacto nas Respostas Sociais

OG2. Promover a harmonização de conceitos relacionados com a Inclusão 

Social e Pobreza
Momentos formativos

OG1. Promover a participação de grupos específicos de cidadãos/ãs, no 

processo de discussão, planeamento, avaliação da PSCPS
Focus group com grupos específicos de cidadãos/ãs 

OG2. Promover a partilha de práticas de referência no âmbito da 

capacitação e/ou participação das comunidades
Momentos de participação da população

OG1. Promover a partilha de práticas de referência no âmbito da Habitação 

Refletir sobre práticas e modelos das Hortas Urbanas/Sociais e o 

seu papel na luta contra a pobreza

PROVE/Cabaz do Mar

"Da Quinta para o Prato"

Aproveitamento de Excedentes alimentares

OG1. Identificar casos/situações específicas relacionadas com 

regulamentação/legislação, com vista à elaboração de 

pareceres/recomendações  

Áreas a trabalhar: Identificação/divulgação locais de apoio a 

Migrantes; Formação em Língua Portuguesa, para a integração 

social de Migrantes

OG2. Monitorizar e reforçar a importância da implementação de ações no 

âmbito da Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas. 
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Migrantes e Minorias 

Étnicas 

OE6. Promover a concertação e convergência da 

intervenção Supra concelhia no âmbito de Políticas 

relacionadas com Migrantes e Minorias Étnicas 

OG2. Apoiar e potenciar projetos/ações que promovam a Economia local / 

Consumo local  / sustentabilidade alimentar

Habitação  

Capacitação (das 

comunidades)

OE5. Promover a autonomia das populações em situação de 

pobreza e/ou exclusão social no território

OE4. Favorecer a Inclusão Social de grupos específicos, 

promovendo a sua participação ativa na discussão de áreas 

chave de intervenção (ex: Pessoas com deficiência; Pessoas 

sem-abrigo, Minorias étnicas; Migrantes; etc)

Respostas Sociais 

Respostas Sociais 

Capacitação (de 

profissionais)

Capacitação (das 

comunidades)

OE2. Divulgar e monitorizar 

Candidaturas/Respostas/Projetos de Inclusão Social e 

Combate à Pobreza, com incidência no território da PSCPS

OE3. Capacitar profissionais das Estruturas da Rede Social, 

em áreas relacionadas com a Inclusão Social e Combate à 

Pobreza 

OE1. Adequar as Respostas Sociais às necessidades do 

território

OG1. Apresentar e discutir na PSCPS Candidaturas/Projetos no âmbito do 

Portugal 2020, a implementar no território
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Eixo 6 - Igualdade e Cidadania

Objetivo Estratégico Dimensão Objetivo Geral Ação

OG1. Promover momentos de discussão sobre a igualdade entre 

homens e mulheres.

Temas: feminização da pobreza, desemprego, disparidades 

salariais, sanções

OG2. Promover a igualdade de género através da conciliação / 

reforço das estratégias locais, concertadas, estruturadas e em 

rede.

OG1. Facilitar a concertação entre Parceiros no âmbito da 

intervenção junto das comunidades migrantes/ etnicas com vista 

à promoção de oportunidades de integração e participação plena 

na comunidade.

OG2. Partilhar práticas implementadas nos territórios no domínio 

da prevenção e combate às violências de género, doméstica e 

institucional.

OG1. Concertar respostas e mecanismos de atuação, em 

conformidade com as Estratégias /estruturas implementadas ou a 

implementar ao nível nacional, no âmbito do acolhimento e 

integração de Refugiados e outros grupos vulneráveis na 

Península de Setúbal. 

OG2. Melhorar e desenvolver as políticas de acessibilidade das 

comunidades às oportunidades (culturais, emprego, cuidados de 

saúde, entre outros) e respetivos mecanismos de acesso na 

Península de Setúbal.

OG3. Promover formação no âmbito da igualdade, ética e 

cidadania, abrangendo os Parceiros na Plataforma Supra 

Concelhia, bem como as demais estruturas da Rede Social.

OG4. Promover formas de reflexão e debate, bem como reuniões 

temáticas e setoriais, com vista ao desenvolvimento de 

estratégias de intervenção / inovação social, no âmbito da 

capacitação e participação.

Ações relacionadas com a promoção de experiências de 

participação juvenil
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Igualdade de género e 

oportunidades                                                

Participação                                                         

Capacitação

OE3. Potenciar estratégias supra concelhias no âmbito da 

participação e capacitação 

OE1. Fomentar estratégias promotoras da igualdade de género 

e oportunidades na Península de Setúbal

OE2. Definir e concertar estratégias supra concelhias na 

prevenção e combate às violências

Igualdade de género e 

oportunidades                                                 

Participação                                 

Capacitação

Combate à violência                                                               

Participação                                

Capacitação
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