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Siglas, Acrónimos e Abreviaturas
AEDAI: Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria
AEJR: Agrupamento Escolas João da Rosa
AEPPN: Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira
ACASO: Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão
ARS: Administração Regional de Saúde
APF Algarve: Associação para o Planeamento da Família, delegação do Algarve
APAIS: Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira
APATRIS: Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve
APAV: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
ASMAL: Associação de Saúde Mental do Algarve
CA: Crédito Agrícola
CAPEEAEOCO: Círculo das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Agrupamentos de Escolas
do Concelho de Olhão
CEFP: Centro de Emprego e Formação Profissional
CHUAlgarve: Centro Hospitalar Universitário do Algarve
CLDS: Contrato Local de Desenvolvimento Social
CBENSF: Centro Bem-Estar Nossa Senhora de Fátima
CONFAP: Confederação Nacional das Associações de Pais
CPCO: Casa do Povo do Concelho de Olhão
CPCJ: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
CSNSC: Centro Social Nossa Senhora do Carmo
CVP Moncarapacho e Fuseta: Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Moncarapacho - Fuseta
CVP Olhão: Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Olhão
CSO: Centro de Saúde de Olhão
DECO Algarve: Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – Algarve
DGRSP: Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
EIVL: Equipa para a Igualdade na Vida Local
ERPI: Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
ETEP: Equipa Técnica Especializada de Prevenção
ETER: Equipa Técnica Especializada de Reinserção
ETERRMD: Equipa Técnica Especializada de Redução de Riscos e Minimização de Danos
ETET: Equipa Técnica Especializada de Tratamento
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Fesnima EM: Fesnima - Empresa Municipal de Olhão, E.M.,
FRAPAL: Federação Regional das Associações de Pais do Algarve
GAAF - AEPPN: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de Escolas Professor Paula
Nogueira
GNR: Guarda Nacional Republicana
IEFP: Instituto de Emprego e Formação Profissional

ISSO: Instituto de Segurança Social de Olhão
JFO: Junta de Freguesia de Olhão
JFQ: Junta de Freguesia de Quelfes
MAPS: Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
MIPP: Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade
MOJU: Associação Movimento Juvenil em Olhão
NACS: Nova Aliança Centro Social
ONSC: Obra Nossa Senhora das Candeias
OUTSIDERS: Associação Outsiders Art and Dance Studios
PSCIE: Projeto de Segurança Contra Incêndio em edifícios
PSP: Polícia de Segurança Pública
Quatro ao Cubo: Quatro ao Cubo – Associação Desportiva de Olhão
RAMo: Residência de Apoio Moderado
RNCCISM: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental
RSI: Rendimento Social de Inserção
SCMO: Santa Casa da Misericórdia de Olhão
UCC: Unidade de Cuidados Continuados
Verdades Escondidas: Verdades Escondidas - Associação
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Plano de Ação da Rede Social de Olhão para 2022 tem como
objetivo a materialização das medidas previstas no Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) 2021-2023.
O importante exercício de diagnóstico que permitiu a criação do
referido PDS, possibilitou a identificação dos públicos e
contextos mais fragilizados do concelho, bem como os aspetos
que mais necessitam de ser trabalhados. Desta forma, foram
identificados quatro grandes eixos de atuação: i) grupos sociais
vulneráveis; ii) bairros de habitação social; iii) saúde; iv)
capacitação da rede social.
Tendo em consideração o contexto particularmente adverso
vivido em 2021, devido à pandemia da Covid-19, foi possível
contar com o forte empenho das entidades que compõem o
CLASO, o que viabilizou a implementação de diversas ações e
atividades em diversos domínios de atuação, contribuindo,
assim, para todos os objetivos definidos no PDS.
Apesar de alguns sinais de melhoria da situação pandémica, não
se espera que 2022 seja menos desafiante que o ano transato.
As cicatrizes de cariz económico e social continuam a evidenciarse, agravando problemas pré-existentes, tais como o
desemprego, crise no mercado habitacional, problemas de
saúde, particularmente o adensamento das situações de doença
mental como depressões e ansiedade, o isolamento e abandono
da população mais idosa, entre outras problemáticas para as
quais urge procurar soluções.

EIXOS DE INTERVENÇÃO
01 Grupos Socias Vulneráveis
−
−
−
−
−
−
−
−

Crianças e Jovens
População Idosa
População com Incapacidades
e/ou Deficiências
População Desempregada
População Sem-abrigo
Vítimas de Violência Doméstica
e Desigualdade de Género
Minorias Étnicas
Famílias Monoparentais

02 Bairros de Habitação Social
03 Saúde
04 Capacitação da Rede Social

Ainda que as adversidades sejam significativas, como já referido,
muito trabalho tem vindo a ser realizado, incluindo a melhoria da
articulação da informação e comunicação entre entidades,
investimento em formação e alterações ao nível do regulamento
interno com vista a facilitar o funcionamento do CLASO. Assim,
aproveitando o efeito de alavancagem proporcionado pelo PA de
2021, espera-se um ano ainda mais profícuo que o anterior em
termos de projetos e atividades a implementar por parte das
diversas instituições.
Nas próximas secções do Plano de Ação de 2022 é possível
consultar as várias atividades que se esperam implementar,
tipificadas por objetivo e eixo de intervenção, com identificação
das entidades promotoras e de parcerias previstas. No final
apresenta-se um cronograma detalhado.
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01
EIXO DE INTERVENÇÃO
Grupos sociais vulneráveis
Crianças e Jovens
Objetivos e Ações para 2022
CRIANÇAS E JOVENS

- Exposição de Marionetas "SEIS ANOS DE HISTÓRIAS PARA PARTILHAR
MEMÓRIAS". ASMAL/ Biblioteca Municipal de Olhão.
- Intervencionar, de forma sistemática, núcleos familiares das jovens em acolhimento
residencial. CBESNSF/ CAFAP de Faro, Albufeira e Tavira.
- Abril Afetos a Mil. AEDAI/ CPCJ.
- Sensibilização Violência Escolar. AEDAI/ PSP
- “Importância da Escola”. AEDAI
- “Um dia vou ser…”. AEDAI
- “EducArte”. AEDAI
- Academia Digital para Pais. AEDAI/ E-Redes
- Envolvimento das famílias na exploração dos Projetos Curriculares de Grupo que têm
como tema “Uma viagem pelo mundo!” (Creche). CVP Olhão

1. Promover o
desenvolvimento de
competências parentais

- Comemoração do Dia da Família, nas respostas sociais de infância e juventude. CVP
Olhão
- Comemoração do Dia do Pai e Dia da Mãe, nas respostas sociais de Infância e
Juventude. CVP Olhão
- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU
- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU/ Rede Social
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU/
Município de Olhão
- Apoio psicoeducativo para encarregadas/os de educação com filhas/os entre os 1321 anos (SER Mental). MOJU/ Juntas de Freguesia do Concelho
- Gabinete de acompanhamento parental (Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU/
Entidades do Consórcio
- Dinamização de sessões de parentalidade positiva para pais e encarregados/as de
educação sobre diversas problemáticas adequadas às necessidades dos diferentes
contextos familiares - Eixo "Raízes". Projeto Todo Piso Será Palco. OUTSIDERS/ CPCJ
de Olhão, AEDAI, AEJR, ONSC, CBENSF, CLDS 4g “Olhão em Rede”; MOJU; Quatro
ao Cubo.
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- Realização de oficinas quotidianas e da vida familiar, teóricas e/ou práticas, em meio
natural de vida ou coletivas, no âmbito da atividade «A tua casa é o meu mundo»,
dirigida a pais e/ou representantes legais de crianças/jovens – CLDS 4G Olhão em
Rede. ACASO
- Dinamização de ações de sensibilização e informação junto da comunidade, sobre
diferentes temáticas ligadas à parentalidade e educação - Atividade «A par com a
par’entalidade na comunidade» - CLDS 4G Olhão em Rede. ACASO
- Promover a divulgação de documentos e informações de interesse para a
comunidade educativa por meio das ferramentas digitais geridas pela APAIS. APAIS
- Organizar e implementar a “Festa da Família”, visando a aproximação e vinculação da
família à Escola (depende da evolução da pandemia por Covid – 19). APAIS/ AEPPN
- Ciclo de Tertúlias para Pais (na área da deficiência intelectual, autismo, dificuldades
de aprendizagens, hiperatividade…). APATRIS
- Ação de sensibilização subordinada ao tema “Educação Parental”, destinada a
progenitores beneficiários do RSI. Equipa de Protocolo RSI da CVP - Olhão e
Associação Âncora
- Gabinete de Apoio Psicológico, com a finalidade de acompanhar crianças e famílias,
promovendo as competências pessoais e sociais. Projeto “Ser Mais”. Verdades
Escondidas
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família, com o objetivo de acompanhar,
informar, esclarecer ou encaminhar os/as utentes para outras entidades. Verdades
Escondidas.
- Projeto Fortalecendo Família, Fortalecendo Comunidades. NACS/ JFO, Associação
Centre Algarve.
- Boletim informativo periódico “APAIS Informa”, no qual aborda temáticas de interesse
para a comunidade educativa. APAIS
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para
a comunidade educativa, de forma telemática. APAIS/ AEPPN, GAAF- AEPPN
- Realização de um Workshop intitulado «Prevenção/Intervenção na primeira
infância». CBESNSF
- Projeto “Diz não à violência” destinado ao 2º ciclo de ensino. AEPPN
- Projeto “Violência no namoro” destinado ao 3º ciclo de ensino. AEPPN
- Comemoração do “Dia Escolar da Não Violência e da Paz” através da ação de
sensibilização “Bullying: o que é; consequências e como podemos combater”. CVP
Olhão
- Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens - (Academia Jovem de Olhão e
Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU/ Entidades do consórcio
- Formações internacionais e eventos locais no âmbito do projeto ‘Working Together
to Stop Bullying’ - Erasmus+, Ação-chave 2 (MOJU Internacional). MOJU/
Agrupamentos de Escolas do concelho
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- Criação de website com conteúdos informativos e ferramentas para trabalhar a
temática do bullying nas escolas no âmbito do projeto ‘Working Together to Stop
Bullying’ - Erasmus+, Ação-chave 2 (MOJU Internacional. MOJU
- Ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário (SER Mental). MOJU/ Município de Olhão, Juntas de Freguesia do
Concelho

2. Fomentar o
desenvolvimento de
competências sociais no
ambiente escolar e
comunitário

- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e das
redes sociais (SER Mental). MOJU/ Rede Social
- Ações de sensibilização e intervenção nos bairros sociais (Projeto Mais Sucesso
E8G). MOJU/ Agrupamentos de escolas
- Ações de sensibilização sobre o Bullying e Ciberbullying. AEDAI/ PSP
- Realização de ações de prevenção da violência e do bullying, com recurso às artes
performativas, nomeadamente em dança e linguagem teatral, através de espetáculos
comunitários. Eixos “Palco” e “Aproxima” - Projeto Todo Piso Será Palco. OUTSIDERS/
CPCJ de Olhão; AEAI, AEJR, ONSC, CLDS 4g “Olhão em Rede”, MOJU, Quatro ao
Cubo.
- Programa «Desafio-te a Crescer»: ações de sensibilização e prevenção desenvolvidas
junto do público infantil, onde se inclui a temática Bullying - Plano de Ação CLDS 4G
Olhão em Rede. ACASO
- Implementar ações de sensibilização, informação e capacitação em várias áreas, em
formato presencial e/ou telemático. APAIS/ GAAF, AEPPN
- Cultura de Paz – AEDAI/ Associação de Pais
- Marcha pela Não Violência. AEDAI
- Assembleias de Delegados e Subdelegados. AEDAI/ Projetos Todo o Piso Será Palco,
Academia Jovem Olhão e Ser Mental
- Realização de conversas informais com recurso a histórias infantis para sensibilização
e informação, na resposta social de Pré-Escolar. CVP Olhão
- Realização de atividades no âmbito do Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância (abril), através de: Distribuição de cartazes alusivos ao mês da prevenção dos
maus-tratos na infância; Iluminação do edifício do Município com laço e luz azul;
Construção de um laço azul por cada instituição a fim de decorar e iluminar a fachada
dos seus edifícios. CPCJ/ Entidades parceiras da CPCJ Alargada
- Comemoração do Dia da Criança com a realização de um Teatro infantil, dirigido ao
pré-escolar e 1.º ciclo. CPCJ/ Entidades parceiras da CPCJ Alargada
- Comemoração do Aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças com a
distribuição/divulgação de materiais alusivos à matéria. CPCJ/ Entidades parceiras da
CPCJ Alargada
- Participação na Campanha “Estendal dos Direitos” através da Criação de um
“Estendal” com os direitos da criança por cada entidade parceira; e de Espetáculo de
Dança “Pelos Direitos da Criança”. CPCJ/ Entidades parceiras da CPCJ Alargada
- Realização de ações de sensibilização e informação sobre diversas problemáticas com
recurso às plataformas digitais. Eixo “Digital” do Projeto Todo Piso Será Palco.
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OUTSIDERS/ CPCJ de Olhão; AEDAI, AEJR, ONSC, CBENSF, CLDS 4g “Olhão em
Rede”, MOJU, Quatro ao Cubo.
- Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da
população infantojuvenil e comunidade educativa para a mensagem por detrás da
celebração, visando a promoção do desenvolvimento social, cultural e emocional.
APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- Implementação da iniciativa “Toma lá, dá, cá” (época natalícia), visando a entrega por
parte da comunidade educativa (1.º, 2.º e 3.º Ciclos – AEPPN) de brinquedos utilizados
numa ótica de reduzir, reciclar e reutilizar, potenciando a entrega de brinquedos à
população infantojuvenil institucionalizada e /ou em situação de vulnerabilidade social.
APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- Desenvolvimento do Projeto “R- Brincar “, visando a entrega por parte da comunidade
educativa (1.º Ciclo – AEPPN) de brinquedos utilizados numa ótica de reduzir, reciclar
e reutilizar, potenciando a entrega de brinquedos à população infantojuvenil
institucionalizada e /ou em situação de vulnerabilidade social. APAIS/ GAAF-AEPPN,
AEPPN
- Implementação do projeto “Música para tod@s”, visando a existência de
instrumentos musicais em modelo itinerante, pelas turmas da AEPPN. APAIS/ Prémio
“Bairro Feliz” – Pingo Doce – Edição 2021
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar,
subordinadas ao tema: Bullying. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar,
subordinadas ao tema: Igualdade de Género. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar,
subordinadas ao tema: Violência no Namoro. APAV
- Sessão de informação e sensibilização sobre a temática do bullying dirigida aos
alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. Verdades Escondidas
- Estórias com Verdades. NACS/ JFO, Fesnima, Município de Olhão
- Doçura Com Benfeitura, integrada no projeto “Olá Vizinho, a realizar no Halloween.
NACS/ Balónia, Lains Decor
- Tu Jogas e eu Também. NACS / JFO, Fesnima, Município de Olhão
- Projeto ”Dá-me colo” (gestão do comportamento e emoções) destinado ao Préescolar e 1ºciclo de ensino. AEPPN
- Projeto “Porta Amiga” (suporte emocional e organização das tarefas escolares)
destinado ao 2º e 3º ciclo de ensino. AEPPN
- Projeto “Aprender a Estudar” (promoção de hábitos e métodos de estudo adequados)
destinado a todos os ciclos de ensino. AEPPN
- Intervenção Psicossocial (promoção do sucesso escolar, gestão emocional e
comportamental, trabalho com o aluno e família) destinada ao Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
ciclo de ensino. AEPPN
- Apresentação para Jardins de Infância e/ou instituições de apoio à criança, do Conto
Encenado para a Infância. ASMAL
PLANO DE AÇÃO 2022
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- Ateliers de competências para o estudo. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Apoio ao Estudo para crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos
desfavorecidos (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU/
Entidades do consórcio
- Serviço de Apoio ao Estudo e Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens:
Espaço Educarte. OUTSIDERS/ CPCJ de Olhão, AEAI, AEJR, ONSC, CBENSF, CLDS
4g “Olhão em Rede”, MOJU, Quatro ao Cubo.
- Realização de acompanhamento psicossocial individual e de grupo; e Dinamização de
ações de desenvolvimento de competências pessoais e sociais através do recurso às
artes performativas, a jovens em risco e/ou em situação de exclusão social. Eixos
"Raízes" e "Aproxima" do Projeto Todo Piso Será Palco. OUTSIDERS/ CPCJ de Olhão,
AEAI, AEJR, ONSC, CBENSF, CLDS 4g “Olhão em Rede”, MOJU, Quatro ao Cubo.
- Colaborar em iniciativas e projetos do Agrupamento: Projeto de Educação para a
Saúde, Projeto Eco Escolas, Projetos Erasmus+, Desporto Escolar, Bibliotecas/Centros
de Recursos e Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). APAIS/ AEPPN
- Contribuir para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de Psicologia e
Orientação do Agrupamento (SPO), colaborar com o Departamento de Educação
Especial e estabelecer/reforçar parceria com o Projeto Puzzle. APAIS/ GAAF-AEPPN,
Município de Olhão
- Desenvolver ações no âmbito da Educação Não Formal – clubes: teatro, música,
fotografia, criação e desenho - aberto a toda a comunidade juvenil, de caráter gratuito.
Município de Olhão/ Serviço de Juventude
- Acompanhamento do processo educativo por parte dos/as encarregados/as de
educação, beneficiários/as de RSI, como forma de prevenir o abandono e o absentismo
escolar. Equipa de Protocolo RSI da CVP Olhão e da Associação Âncora
- Serviço de Apoio ao Estudo, dirigido a todas as crianças do concelho. Projeto “Saber
Mais”. Verdades Escondidas
- Atelier de Artes Infantil: pretende-se que os/as utentes explorem a sua faceta artística
através da realização de trabalhos recorrendo a diversas técnicas. Verdades Escondidas
- “Ateliers em Movimento”: Períodos de Férias Escolares, pretendem ocupar os tempos
livres através de diversas experiências. Verdades Escondidas
-PEPE- Partilha-Educação-Pais-Escola- programa para promoção da articulação entre
a escola, os pais e os/as educadores/as de referência, de forma a diminuir o insucesso
escolar. Verdades Escondidas
- Construção de uma Creche para colmatar a necessidade existente no concelho.
Verdades Escondidas
- Construção de um novo infantário com capacidade para 76 crianças em Creche.
ACASO

3. Reforçar a capacidade
institucional do concelho

- Transferência de instalações da Creche “a Joaninha”, dotando a mesma de melhores
condições. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Revisão dos acordos de cooperação (Segurança Social), que permita dotar a
instituição, de maior capacidade financeira, por forma a dar resposta às necessidades
das crianças e jovens em acolhimento residencial. CBESNSF/ Centro Distrital
Segurança Social de Faro
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- Promover a construção de um espaço «Multiusos», no interior da instituição, que
promova a prática desportiva, através da apresentação de projeto à Câmara Municipal,
que vise, o auxílio financeiro para a respetiva construção. CBESNSF/ Município de
Olhão
- Dotar fisicamente a instituição de um espaço «multiusos» para a prática do desporto.
CBESNSF
- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU/ Entidades da Rede Social
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU/
Município de Olhão
- Participar nas reuniões e atividades com outras Associações do concelho, com a
FRAPAL e a CONFAP. APAIS/ FRAPAL, CONFAP
- Colaborar na organização e na logística em projetos promovidos pelo Círculo das
Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Agrupamentos de Escolas do
Concelho de Olhão (CAPEEAECO). APAIS/ CAPEEAEOCO
- Estabelecer Intervenção Precoce no âmbito do SNIPI com instituição do concelho de
Olhão para maximizar e agilizar esta intervenção em Olhão. ACASO
- Criar oferta formativa para os funcionários das diferentes áreas da instituição.
CBESNSF
- Projeto DECOJovem. DECO Algarve
- Sessões de informação para os/as docentes e não docentes para a aquisição de
competências que permitam a avaliação e despiste de comportamentos de risco.
Aplicação da Lei 147/99. CPCJ/ Entidades parceiras da CPCJ Alargada
- Sessões temáticas para os/as técnicos/as da CPCJ alargada (Violência Doméstica, A
Intervenção da CPCJ, Bullyng, Bom Trato, Parentalidade Positiva e Os Perigos das
Redes Sociais. CPCJ/ Entidades parceiras da CPCJ Alargada
- Dinamização de workshops temáticos para profissionais de entidades com
competência em matéria de infância e juventude (SER Mental). MOJU/ Município de
Olhão e Juntas de Freguesia do Concelho, Rede Social de Olhão
- Ações de Sensibilização/Informação sobre o Tráfico de Seres Humanos, dirigidas a
pessoal técnico, jovens estudantes e à população em geral. APF Algarve
- Campanha de recolha de alimentos e vestuário. AEDAI/ Associação de Pais
- Projeto DECOJovem: ações sobre literacia financeira. DECO Algarve
- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU
- Espaço de apoio de proximidade, contínuo, nos bairros sociais (Academia Jovem de
Olhão e Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU/ Entidades do consórcio

4. Combater a pobreza
infantil

- Espaço Ser Família 4G: atividade que consiste no atendimento a indivíduos e famílias,
com menores a cargo, com o objetivo de encontrar soluções concretas e adequadas
às suas necessidades específicas- Plano de Ação CLDS 4G Olhão em Rede. ACASO
-
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angariação e recolha de papel e cartão, os quais são trocados por géneros alimentares
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- Iniciativa “Toma lá, dá, cá“ (época natalícia), visando a entrega por parte da
comunidade educativa (1.º, 2.º e 3.º Ciclos – AEPPN) de brinquedos utilizados numa
ótica de reduzir, reciclar e reutilizar, à população infantojuvenil institucionalizada e /ou
em situação de vulnerabilidade social. APAIS/ AEPPN
- Desenvolvimento do Projeto “R- Brincar “, visando a entrega por parte da comunidade
educativa (1.º Ciclo – AEPPN) de brinquedos utilizados numa ótica de reduzir, reciclar
e reutilizar, potenciando a entrega de brinquedos à população infantojuvenil
institucionalizada e /ou em situação de vulnerabilidade social, implementando o
espírito de sustentabilidade e desenvolvimento psicossocial, de partilha e interajuda.
APAIS
- Iniciativas “Atelier da Páscoa” e “Diverte-te” dirigidas a beneficiários/as de RSI. Equipa
de Protocolo RSI da CVP Olhão e da Associação Âncora
-

-Banco de Apoio à Grávida e ao Bebé que auxilia, acompanha e presta apoio às mães
e aos bebés. Projeto “Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos e outros
bens de primeira necessidade para as famílias que dele necessitam. Verdades
Escondidas
- Banco de Roupa e outros Géneros: tem com finalidade assegurar a distribuição de
roupas e outros bens pelas famílias carenciadas do concelho. Verdades Escondidas
- Laboratório de desenvolvimento de competências (Academia Jovem de Olhão e
Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU

-

- Programa de desenvolvimento de competências artísticas, nomeadamente em dança
e linguagem teatral, em jovens em risco e/ou em situação de exclusão social. Eixo
"Palco" do Projeto Todo Piso Será Palco. OUTSIDERS

-

- Programa de desenvolvimento de competências em empreendedorismo jovem e
social, para jovens em risco e/ou em situação de exclusão social. Eixo “Raízes” do
Projeto Todo Piso Será Palco. OUTSIDERS
- Programa de desenvolvimento e promoção de competências pessoais e sociais, para
jovens em risco e/ou em situação de exclusão social. Eixo “Aproxima” do Projeto Todo
Piso Será Palco. OUTSIDERS/ CPCJ de Olhão, AEDAI, AEJR, ONSC, CBENSF, CLDS
4g “Olhão em Rede”, MOJU, Quatro ao Cubo
- Iniciativas “Hora do Conto” e “Estórias com Fraldas”, dirigidas a beneficiários/as de
RSI. Equipa de Protocolo RSI da CVP Olhão e da Associação Âncora
- Sessões de Informação e Sensibilização centradas na gestão familiar e infância.
Verdades Escondidas

-
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População Idosa
- Criação de um grupo de trabalho sobre a população idosa com o intuito de promover
o seu acompanhamento. Município de Olhão - Divisão Coesão Social/ Departamento
de Polícia Municipal, Entidades da Rede Social
- Criação do serviço de Teleassistência Domiciliária. Município de Olhão - Divisão
Coesão Social/ Departamento de Polícia Municipal
- Visitas domiciliárias com o Grupo do Modelo Integrado de Policiamento de
Proximidade (MIPP) – apoio ao idoso – para sinalização e acompanhamento de
idosos/as que residam sozinhos/as. Município de Olhão - Fesnima E.M./
Departamento de Polícia Municipal
- Sinalização e encaminhamento de casos. CVP Olhão
- Visitas domiciliarias a idosos/as isolados/as do Concelho de Olhão no âmbito do
Projeto Património Vivo. CPCO
- Promover parcerias com a Universidade Sénior de Olhão e entidades coletivas para
atividades conjuntas com utentse do Centro de Dia. ACASO
- Combater o isolamento através da promoção da interação de seniores de diferentes
contextos culturais e sociais através da arte - projeto “Mar de Gerações 2.0”. ACASO

5. Promover uma
abordagem integrada de
prevenção e combate ao
isolamento social

- Ações DECO(IN)Forma - sobre alimentarão/rótulos dos produtos/desperdício
alimentar. DECO Algarve
- Ações DECO(IN)Forma - vendas agressivas e burlas contra seniores. DECO Algarve
- Partilha intergeracional – entre as crianças e jovens das respostas sociais de Creche,
Pré-Escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres e a população idosa – “Outubro
Rosa”. CVP Olhão
- Realização de sessões de ginástica sénior e Expressão Corporal, na resposta social
de Centro Comunitário. CVP Olhão
- Ações de Estimulação Cognitiva, na resposta social de Centro Comunitário. CVP
Olhão
- Ateliers Temáticos (Culinária, Pintura, Lavores, Teatro, Dança). CVP Olhão
- Atividades de animação sociocultural no domicílio e na Casa do Povo - Projeto
Património Vivo. CPCO
- Mãos com Arte - atividade de trabalhos manuais/artesanato, realiza-se todas as
segundas-feiras, na Casa do Povo - Projeto Património Vivo. CPCO
- Café Criativo - atividade de jogos de tabuleiro, dinâmicas de grupo e palestras sobre
diversos temas, realiza-se todas as sextas-feiras - Projeto Património Vivo. CPCO
- Atividades intergeracionais entre idosos e estudantes do AEFFL - Projeto Património
Vivo. CPCO
-Ateliers intergeracionais. CVP Moncarapacho e Fuseta
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-Ateliers sénior. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar,
subordinadas ao tema: Violência contra pessoas idosas. APAV
- Aulas de ginástica sénior em todas as freguesias do concelho. Município de Olhão Serviço de Atividade Física e Desportiva/ Juntas de Freguesia
- Passeios Sénior - visitas a património edificado e cultural dos locais escolhidos.
Durante as visitas serão também promovidas atividades, culturais, físicas e
gastronómicas. Município de Olhão - Serviço de Atividade Física e Desportiva/ Juntas
de Freguesia
- Criação de várias atividades, nomeadamente Horticultura, Artes Manuais, Mobilidade
Articulada e Criação de um Jornal que promova a atividade física e intelectual dos/as
idosos/as e retardar o aparecimento ou a progressão de doenças neurológicas
degenerativas. SCMO
-Atelier de Artes. Pretende-se que os/as utentes explorem a sua faceta artística através
da realização de diversos trabalhos. Projeto “Ser Mais Sénior”. Verdades Escondidas
- Elaboração de Feirinhas onde são expostos os trabalhos realizados no Atelier de
Artes (Projeto “Ser Mais Sénior) de forma a valorizar as capacidades, a autoestima e a
criatividade dos/as utentes que frequentam o mesmo. Verdades Escondidas
- Saúde e Movimento: está direcionada aos/às utentes e à comunidade em geral que
esteja interessada em praticar alguma atividade física. Projeto” Ser Mais Sénior”.
Verdades Escondidas
- Sessões de Educação para a Saúde. NACS/ Unidade de Saúde Familiar do CSO
- Sessões “Vamos Ginasticar”. NACS/ Fesnima, JFO
- Serviços de Psicologia direcionados para o diagnóstico e tratamento de demências
ou outras patologias neurocognitivas destinados aos utentes da ERPI, Centro de Dia e
SAD - Serviço de Psicogerontologia. CSNSC
- Realização de rastreios cognitivos a seniores da comunidade – Serviço de
Psicogerontologia. CSNSC/ Farmácias Pacheco Mendes Segundo, Clube Naval da
Fuzeta, Clube Recreativo Fuzetense.
- Intervenção de âmbito literário “Histórias 100 Memórias” / “Histórias de(mais) Idade”.
JFQ/ Biblioteca da JFQ, SCMO, Centro de Dia da ACASO

- Proposta de aumento de capacidade para o Serviço de Apoio Domiciliário em
vigor. ACASO

6. Ampliar a capacidade de

resposta nos serviços de
apoio à população idosa

- Realização de ações em parceira com a comunidade em particular convícios ou
tertúlias interinstitucionais cujos temas possam promover a aprendizagem das
equipas de colaboradores da ERPI, SAD e CD. ACASO
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos
junto da população idosa que dele necessita. Verdades Escondidas
- Banco de Roupas e Outros Géneros: visa assegurar a distribuição de roupas e
outros bens pelas pessoas idosas. Projeto “Ser mais”. Verdades Escondidas
- Criação de um Centro de Dia. JFQ
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- Requalificação e ampliação de um edifício, com aumento de capacidade,
propriedade do Município de Olhão e cedido ao Centro Social Nossa Senhora do
Carmo, para funcionamento de uma ERPI. Município de Olhão
- Estabelecer uma parceria com a Junta Freguesia de Quelfes para ações conjuntas
destinadas aos cuidadores informais. ACASO
- Ações de Sensibilização para a promoção da Saúde e Bem-Estar (diversas
temáticas). CVP Olhão
- Promover ações de formação sobre cuidados geriátricos para colaboradores/as
das valências da área sénior. ACASO
- Fomentar ações de formação sobre prevenção de doenças e cuidados a realizar
a utentes séniores para colaboradores/as das valências da área sénior. ACASO
7. Atuar na formação de
cuidadores/as formais e
não formais

- Desenvolver ações de sensibilização destinadas aos familiares de utentes da
ERPI. ACASO
- Formações de “boas práticas na ERPI em contexto de covid-19”. SCMO
- Curso breve “Psicogerontologia: cuidados centrados na pessoa idosa,
demências e maus-tratos” (10 horas) destinado aos profissionais da ERPI, Centro
de Dia e SAD, com vista à capacitação para a prestação de cuidados à pessoa com
demência - Serviço de Psicogerontologia. CSNSC
- Ações de psicoeducação para cuidadores informais de pessoa com patologia
neurocognitiva - Serviço de Psicogerontologia. CSNSC/ Farmácias Pacheco
Mendes Segundo; Clube Naval da Fuzeta; Clube Recreativo Fuzetense.
- Intervenções dirigidas aos cuidadores informais com auxílio de parceiros
intervenientes na área. JFQ/ ACASO

População com Incapacidades e/ou Deficiência
8. Assegurar mecanismos
interinstitucionais de
acompanhamento das
situações de incapacidade
e/ou deficiência

9. Contribuir para a
autonomia das pessoas
com incapacidades e/ou
deficiências em diferentes
contextos, por forma a
garantir uma vida
independente e inclusiva

- Criar um grupo de trabalho sobre a população com incapacidades e/ou
deficiências para uma melhor sinalização, acompanhamento e encaminhamento
desta população. CLASO
- Sinalização de utentes, sobretudo nas respostas sociais de Infância e Juventude,
para intervenção precoce. CVP Olhão/ Centro de Saúde de Olhão (Equipa ELI)
- Projeção de novas estratégias e ideias inovadoras para melhoria da intervenção
realizada no Lar Residencial e Centro Atividades para a Inclusão e Capacitação (exCAO), apostando na participação em candidaturas a programas e financiamentos
que possam suportar apoios específicos para esta população. ACASO
- Manter o projeto Florir em Solidariedade – Quintas n´Quinta – atividade semanal
que promover o contacto com a natureza e mundo rural Quinta Eventos em Tavira
para utentes da área da deficiência da ACASO. ACASO
- Estudar a criação de Residências Autónomas com recurso apoios e
financiamentos comunitários. ACASO
- Projeto Atelier de Competências: atividades terapêuticas, pedagógicas,
desportivas e lúdicas destinados a menores com deficiência intelectual,
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Trissomia21, autismo, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade durantes os
períodos não letivos (após a escola e férias). APATRIS
- Terapias: psicomotricidade, psicologia da saúde e educacional, terapia da fala.
APATRIS
- Espaço Ser Família 4G: atendimento a indivíduos e famílias, com menores a
cargo, bem como pessoas com incapacidade, com o objetivo de encontrar
soluções concretas e adequadas às suas necessidades específicas, apoiando e
informando acerca dos seus direitos de cidadania, promovendo o desenvolvimento
das suas competências e autonomia na resolução das suas problemáticas
familiares - atividade inerente ao Plano de Ação CLDS 4G Olhão em Rede. ACASO
- Criar hábitos de autocuidado e vida saudável, através da prática sistematizada do
desporto e atividade física adaptada para utentes da área da deficiência da ACASO.
ACASO
- Dinamizar ações de sensibilização que vão dar expressão ao Programa Sentir a
Diferença da área da deficiência da ACASO, sendo que este se apresenta
transversal a todas as áreas ocupacionais e de intervenção, visando a
sensibilização da população para a temática da deficiência. ACASO
- Projeto Escola Maior: atividades destinadas a maiores de idade no objetivo de
desenvolver as suas competências sociais, pessoais, laborais e a sua inclusão na
vida social e laboral. APATRIS
- Emprego Apoiado: colocação e acompanhamento de adultos em contexto laboral
- estágios, contrato de trabalho. APATRIS
- Executar as remodelações no âmbito do PSCIE no Centro Social Quinta do Brejo
que promoverão melhorias ao nível das condições de segurança, mas também das
acessibilidades neste complexo social. ACASO
- Intervenção de âmbito literário “Histórias por ACASO. JF Quelfes/ Biblioteca da
JF Quelfes, Centro de Atividades Ocupacionais da ACASO

População Desempregada
- Promover o uso da língua inglesa capacitando o público-alvo de competências
facilitadoras de inserção no mercado de trabalho. CVP Moncarapacho e Fuseta/
IEFP
- Sessões de Técnicas de Procura de Emprego. CVP Moncarapacho e Fuseta/IEFP

10. Apoiar estratégias que
promovam a
empregabilidade

- Promoção de programas de estágio ou de apoio ao primeiro emprego, com
recursos aos apoios do IEFP; Universidade do Algarve, Escola Secundária Dr.
Francisco Fernandes Lopes. Verdades Escondidas
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família, com o objetivo de apoio à
procura ativa de emprego. Verdades Escondidas
- Divulgação de Programas de emprego. CVP Moncarapacho e Fuseta/ IEFP
- Treino de competências para a empregabilidade e empreendedorismo (Academia
Jovem de Olhão). MOJU/ AEDAI, entidades socioeconómicas do concelho
- Criação de projetos e iniciativas jovens (Academia Jovem de Olhão). MOJU/
AEDAI, entidades socioeconómicas do concelho

PLANO DE AÇÃO 2022

17

POPULAÇÃO
DESEMPREGADA

Objetivos e Ações para 2022

01 | EIXO DE INTERVENÇÃO Grupos Sociais Vulneráveis

- Formações internacionais para jovens empreendedores no âmbito do projeto
Erasmus+ ação-chave 2 ‘SEE ME GR&OW - SELF EMPLOYED ENTREPRENEURS
MEET EXCHANGE GET RESULTS & ORGANIZE WORK’ (MOJU Internacional).
MOJU
- Acompanhamento pelo Gabinete de Inserção Profissional juvenil. MOJU/ IEFP
-Refletir sobre as saídas profissionais após os/as alunos/as completarem o 3.º
Ciclo (áreas de ensino) e o Ensino secundário, promovendo com as Escolas da
AEPPN, atividades de contacto dos/as alunos/as com as profissões em contexto
real (visitas a locais como os Bombeiros, Empresas, Hospital ou outras), ou levar
até às escolas os/as profissionais de diversas áreas. APAIS/ AEPPN, Entidades
públicas e privadas de índole local, regional e nacional
- Sessões de esclarecimento e informação para promoção de competências a
beneficiários/as de RSI. Equipa de Protocolo RSI da CVP Olhão e da Associação
Âncora
- Inserção de jovens adultos/as em projetos temporários com propósito da
promoção da primeira experiência laboral. Verdades Escondidas
- Desenvolvimento de ações de formação na modalidade de Vida Ativa, com vista
ao desenvolvimento de competências pessoais, tais como a de Literacia Digital,
gestão e planeamento do orçamento familiar e de poupança. CEFP
- Realização de ações de formação Vida Ativa, com vista à aquisição de
conhecimentos para facilitar a inserção profissional. CEFP
-Iniciação de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla
certificação, tipo B1, B2, B3, NS, NS Prof. e Cursos de Especialização Tecnológica
(CET). CEFP
-Disponibilização de medidas que visam a inserção profissional. CEFP
- Disponibilização das medidas Contrato de Emprego Inserção (CEI) e Contrato
Emprego Inserção + (CEI+), que consiste na realização de trabalho socialmente
necessário por parte de desempregados beneficiários de subsídio de desemprego
ou de subsídio social de desemprego e desempregados beneficiários de RSI. CEFP
- Disponibilização da medida Estágios Ativar.pt, estágios com a duração de 9
meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no
mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. CEFP
-Desenvolvimento de ações de formação Vida Ativa Jovem + digital, direcionadas
para candidatos com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos. CEFP
- Iniciação de Cursos de Aprendizagem de dupla certificação, com vista à obtenção
do 12º ano de escolaridade e de uma certificação profissional. CEFP
- Disponibilização da medida Estágios Ativar.pt, estágios com a duração de 9
meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no
mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. CEFP
- Gabinete de Apoio ao Morador. NACS/ Fesnima, ISSO e JFO
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População Sem-abrigo

11. Desenvolver estratégias
de reinserção das pessoas
em situação de sem-abrigo

- Celebração do Protocolo de Parceria no âmbito da constituição do NPISA de Olhão
(Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo). Município de Olhão/ ISS IP,
ARS/ETET de Olhão, ARS/UCC Olhar +, IEFP, GNR, PSP, Ministério Público,
Departamento de Polícia Municipal, DGRSP/Estabelecimento Prisional de Olhão,
ACASO, CVP Moncarapacho-Fuseta, CVP Olhão, Grupo de Bem Fazer Celeiro de
Amor, MAPS

POPULAÇÃO SEMABRIGO

Objetivos e Ações para 2022

- Desenvolvimento de ações, no âmbito do NPISA, com vista à promoção das condições
de autonomia e do exercício pleno da cidadania da população em situação de sem-abrigo.
NPISA/CLASO

- Olhão de Coração Cheio. NACS/ Centre Algarve, FFE
- Cocktails Sem Álcool. NACS/ CA, Lains Decor

Vítimas de Violência Doméstica e Desigualdade de Género
- Ações de rua a realizar no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra
as Mulheres, com a distribuição de folhetos alusivos à violência contra mulheres e
violência doméstica, e à existência do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica, nos Mercados do concelho de Olhão. Município de Olhão - Divisão
Coesão Social/ APAV, Juntas de Freguesia

12. Promover a prevenção
dos casos de violência
doméstica e a proteção das
vítimas

- Afixação de cartazes e distribuição de folhetos alusivos à violência contra mulheres
e violência doméstica, nos espaços de atendimento ao público do Município de
Olhão e Juntas de freguesia do concelho. Município de Olhão - Divisão Coesão
Social/ APAV, Juntas de Freguesia
- Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da
população infantojuvenil e comunidade educativa para a mensagem por detrás da
celebração, visando a promoção do desenvolvimento social, cultural e emocional.
APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para
a comunidade educativa, de forma telemática. APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- No âmbito das atividades Desafio-Te a Crescer e Encaminh’Ar-Te, pretende o CLDS
4G Olhão em Rede desenvolver ações sobre a problemática da violência, destinadas
a crianças e jovens. ACASO
- Elaboração do Diagnóstico e Plano Municipal para a Igualdade e NãoDiscriminação. Município de Olhão - Divisão Coesão Social

13. Promover a igualdade
entre mulheres e homens e
políticas de não
discriminação

- Produção de informações qualitativas e quantitativas, de modo a permitir um
diagnóstico atual e amplo nesta matéria, um plano adequado ao contexto municipal
e ferramentas de monitorização e avaliação. Município de Olhão - Divisão Coesão
Social
- Constituição de uma Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL). Município de
Olhão - Divisão Coesão Social
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- Workshops temáticos para a promoção da igualdade de género (Projeto Mais
Sucesso E8G). MOJU/ entidades do consórcio
- Intercâmbio de Jovens no âmbito do projeto Erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New
You Reloaded’ sob a temática do Discurso de ódio, racismo e expressão de género.
MOJU/ AEFFL
- Divulgação e promoção do livro ‘Esta é a minha casa’ sob a temática do Discurso
de ódio e racismo, como produto do projeto Erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New
You Reloaded’. MOJU/ Biblioteca Municipal de Olhão
- No âmbito das atividades Desafio-Te a Crescer e Encaminh’Ar-Te, pretende o CLDS
4G Olhão em Rede desenvolver ações sobre a temática, destinadas a crianças e
jovens. ACASO
- Realização de reuniões com Pais/Mães e Encarregados de Educação de forma
telemática, visando a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. APAIS/
GAAF-AEPPN, AEPPN
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para
a comunidade educativa, de forma telemática, visando a conciliação entre a vida
profissional, pessoal e familiar. APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- Divulgação e promoção de oportunidades na União Europeia para jovens e adultos
no âmbito da temática referida. MOJU
- Realização de estudos colaborativos e participativos promovidas com a equipa do
centro comunitário acampamento azul, na área da cultura cigana “o papel da mulher
cigana dentro da comunidade em Pechão” e “analisar o papel de mulher na visão do
homem cigano”. ACASO
- Implementação de uma cultura e linguagem comunicacional inclusiva e elencada
na igualdade de género. APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
-Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da
população infantojuvenil e comunidade educativa para a mensagem por detrás da
celebração, visando a promoção do desenvolvimento social, cultural e emocional.
APAIS/ GAAF-AEPPN, AEPPN
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Direitos das Vítimas
de Crime. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Violência
Doméstica. APAV
- Realização de iniciativas no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade. Município
de Olhão - Divisão Coesão Social
- Sessões de Informação e sensibilização sobre a temática da Igualdade de Género
dirigida aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. Verdades Escondidas
- Workshops temáticos para combater a discriminação (Projeto Mais Sucesso E8G).
MOJU/ Entidades do Consórcio
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Igualdade de
Género. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Discriminação.
APAV
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Minorias Étnicas
- Atividades lúdicas referentes à multiculturalidade, nas respostas sociais de Infância
e Juventude – Jogo “Refugialiados” CVP. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial do Refugiado – Informação sobre o papel da CVP
no auxílio a refugiados; sensibilização para a importância da integração destes/as
cidadãos/ãs na comunidade. CVP Olhão
- Disponibilidade para o acolhimento e integração de cidadãos/ãs refugiados/as ou
requerentes de proteção internacional. CVP Olhão/ ACM
- Intercâmbio de Jovens no âmbito do projeto erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New
You Reloaded’ sob a temática do Discurso de ódio, racismo e expressão de género.
MOJU/ AEFFL
- Evento intercultural ‘Expats & Locals’ para partilha de culturas através das artes.
MOJU
- Divulgação e promoção de oportunidades na União Europeia para jovens e adultos
no âmbito da temática referida. MOJU

14. Desenvolver respostas
inovadoras numa
abordagem
multidimensional para
integração das
comunidades cigana e
estrangeira

- Criar e incentivar a Assembleia de Jovens no CCAzul onde serão abordados
temáticas da cidadania, coresponsabilização escolar, objetivos sustentáveis da ONU,
costumes/tradições culturais e o voluntariado. ACASO
- Estabelecer e fortalecer parceiras com os GAAF do agrupamento de escolas para
apoio e acompanhamento de utentes do centro comunitário acampamento azul.
ACASO
- Realização de estudos e diagnósticos sobre problemáticas assentes na comunidade
onde se insere o Acampamento Azul. ACASO
- Ações de formação/informação dos/as agentes e profissionais que atuam nestas
comunidades. Município de Olhão - Divisão Coesão Social
- Ensino do Português Língua Não Materna. NACS
- Criação de um Painel de Cidadãos/ãs no âmbito do projeto Olhão + Equal.
Município de Olhão - Divisão Coesão Social

- Realização da biblioteca humana como campanha contra a discriminação – Projeto
Olhão + Equal. Município de Olhão - Divisão Coesão Social
- Divulgação e promoção do livro ‘Esta é a minha casa’ sob a temática do Discurso
de ódio e racismo, como produto do projeto erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New You
Reloaded’. MOJU/ Biblioteca Municipal de Olhão
- Atividade «A par com a par’entalidade na comunidade», que consiste na
dinamização de ações de sensibilização e informação junto da comunidade, sobre
diferentes temáticas ligadas à parentalidade e educação- atividade inerente ao Plano
de Ação CLDS 4G Olhão em Rede – Pais Itinerantes. ACASO
- Ações de sensibilização/workshops temáticos, nas áreas da educação, saúde, e
cidadania promovida em parceria com Centros Comunitários da ACASO em
particular sobre educação ambiental e educação para a saúde. ACASO
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Famílias Monoparentais

15. Garantir o apoio às
famílias monoparentais em
situação ou risco de rutura

- Desenvolvimento do Projeto “H´APAIS para Tod@s” através da realização de
campanhas de angariação e recolha de papel e cartão, os quais são trocados por
géneros alimentares no Banco Alimentar, para apoio a agregados familiares em
situação de vulnerabilidade social da AEPPN. APAIS/ NACS, GAAF-AEPPN, AEPPN
- Programa de Ajuda Alimentar tem como objetivo assegurar a distribuição de
alimentos pelas famílias monoparentais. Projeto “Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Banco de Roupas e outros Géneros tem como objetivo assegurar a distribuição
de roupas e outros bens pelas famílias. Projeto “Ser Mais”. Verdades Escondidas

16. Promover
oportunidades de
(re)integração no mercado
de trabalho e de inclusão
social

- Atividade «Mãos à Obra», sessões de desenvolvimento de competências no
âmbito da procura ativa de emprego - atividade inerente ao Plano de Ação CLDS
4G Olhão em Rede. ACASO
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família promotor de competências
pessoais e sociais tendo em vista a (re)inserção laboral dos utentes. Verdades
Escondidas
- Gabinete de Apoio ao morador. NACS
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Bairros de Habitação Social
- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU/ Rede Social
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU/
Município de Olhão
- Laboratório de desenvolvimento de competências (Academia Jovem de Olhão e Projeto
Mais Sucesso E8G. MOJU/ Entidades do Consórcio

17. Promover
intervenções
integradas, em
contexto familiar e
comunitário, de apoio
às populações
residentes nestes
territórios

- Acompanhamento em contexto de visita domiciliária com vista à manutenção e
organização do espaço habitacional. Equipa de Protocolo RSI da CVP Olhão e da
Associação Âncora/ Município de Olhão, Fesnima
- Visitas Domiciliárias: estas têm o objetivo de promover as competências sociais e
parentais dos moradores. Projeto” Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Workshops de Economia Familiar. NACS/ JFO
- Workshops de Ser Família. NACS/ JFO
- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU/ Entidades do Consórcio
- Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens - (Academia Jovem de Olhão e
Projeto Mais Sucesso). MOJU
- Feira do Bairro. MOJU
- Loja Social 180º. NACS
- Gabinete de Apoio ao Morador. NACS
- Apoio Alimentar. NACS

PLANO DE AÇÃO 2022

24

BAIRROS DE HABITAÇÃO SOCIAL

Objetivos e Ações para 2021
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- Visitas domiciliárias para fiscalização do cumprimento do Regulamento de Atribuição
e Gestão de Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado (RAGHRAA). Município
de Olhão - Fesnima EM/ PSP, Departamento de Polícia Municipal
- Obras de manutenção e reparação das habitações sociais. Município de Olhão Fesnima EM/ PSP, Departamento de Polícia Municipal
- Visitas domiciliárias com o Grupo do Modelo Integrado de Policiamento de
Proximidade Município de Olhão/Fesnima E.M / PSP; Departamento de Polícia
Municipal (MIPP – apoio ao idoso) da PSP e agentes da Polícia Municipal de Olhão com
o objetivo de aconselhamento e esclarecimento de diversas situações assim como
sinalização de situações irregulares. Município de Olhão - Fesnima EM/ PSP,
Departamento de Polícia Municipal
- Ações de sensibilização desenvolvidas junto da população residente nos bairros
limítrofes com vista à melhoria da vivência em comunidade, organização dos
condomínios e políticas de boa vizinhança. Verdades Escondidas
- Cocktails Sem Álcool. NACS/ Fesnima EM, JFO, Município de Olhão
- Organização de iniciativas e eventos nos bairros. MOJU
- Criação de organização de moradores com a eleição de um/a tutor/a por bloco para a
higiene e conservação dos espaços comuns bem como intermediário/a com a equipa
de fiscalização, de modo a solucionar problemas que possam surgir. Município de Olhão
- Fesnima EM/ PSP, Departamento de Polícia Municipal
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Saúde
- Criação de grupo de trabalho sobre a saúde com vista à criação de um
mecanismo concelhio de articulação e cooperação. CLASO
- Dinamização de um Fórum de Saúde Mental (SER Mental). MOJU/ Município de
Olhão e Juntas de Freguesia do Concelho
- Sinalização de casos e devido encaminhamento para parceiros na rede social.
CVP Olhão

18. Melhorar a articulação e a
cooperação interinstitucional

- Desenvolvimento de uma plataforma online de trabalho em rede para
profissionais de entidades com competência em matéria de infância e juventude
(SER Mental). MOJU
- Promoção dos rastreios às IST, nomeadamente VIH, Hepatites Virais e Sífilis.
APF Algarve
- Ações de Sensibilização, destinadas a grupos específicos, na área da Saúde
Sexual e Reprodutiva. APF Algarve
- Dinamização de workshops temáticos para profissionais de entidades com
competência em matéria de infância e juventude (SER Mental). MOJU/ Entidades
da Rede Social de Olhão
- Serviço de Atendimento Psicológico - Avaliação e acompanhamento de casos
encaminhados pelos parceiros da rede social, em comprovada situação de
desfavorecimento socioeconómico. CVP Olhão

19. Reforçar a intervenção
junto das pessoas com
doenças do foro
mental/psiquiátrico

-

- Avaliação psicológica, treino cognitivo, apoio psicológico e psicoterapia para
jovens entre os 13-21 anos (SER Mental). MOJU/ Entidades da Rede Social de
Olhão com competência em matéria de infância e juventude

-

- Concluir e executar a construção da Residência de Apoio Moderado (RAMo) da
RNCCISM no complexo do Centro Social da Quinta do Brejo candidatura apoiada
como Portugal2020. ACASO
- Dinamização de Workshops Temáticos para técnicas/os e profissionais da área
da infância e juventude (SER Mental). MOJU/ Entidades da Rede Social de Olhão
com competência em matéria de infância e juventude
- Dinamizar e estabelecer parcerias com a Unidade Socio-Ocupacional e Equipa
de Apoio Domiciliário em Saúde Mental da RNCCISM (adultos) de modo a auxiliar
a intervenção que é realizada a estes/as utentes. ACASO
- Sessões informais na área da psicologia, sobre temáticas do interesse juvenil.
Município de Olhão - Serviço de Juventude
- Gabinete de Apoio Psicológico, com a finalidade de acompanhar crianças e
famílias. Projeto “Ser Mais”. Verdade Escondidas
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-

- Desenvolvimento de um Website com conteúdos de literacia em saúde mental e
psicológica para jovens e encarregadas/os de educação (SER Mental). MOJU /
Município de Olhão e Juntas de Freguesia do Concelho
- Dinamização de Workshops de Mindfulness para jovens entre os 13-21 anos
(SER Mental). MOJU
- Funcionamento Semanal do Gabinete de Apoio Psicológico. JFQ
- Desenvolvimento de ações de prevenção (universal e seletiva) de
comportamentos aditivos e dependências, em contexto escolar ou em outro
contexto que trabalhe com jovens. ETEP
- Facilitação do acesso ao tratamento a indivíduos em contexto de forte
vulnerabilidade e/ou exclusão social, designadamente: jovens, pessoas em
condição de sem-abrigo; grávidas; populações migrantes, pessoas com
comorbilidades (doença orgânica ou psicológica), outras. ETET
- Implementação de mecanismos de referenciação para acesso para acesso ao
tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, para
promoção da acessibilidade e maior articulação interinstitucional. ETET
- Desenvolvimento de ações de prevenção da desinserção em contexto laboral em
articulação com a autarquia e empresas do concelho. ETER
- Desenvolvimento de ações com vista à redução de riscos e minimização de danos
associados ao consumo de substâncias psicoativas em eventos recreativos (ex.:
concentração de motas, eventos festivos). ETERRMD
- Rastreios. CVP Moncarapacho e Fuseta

20. Desenvolver estratégias
de prevenção e intervenção
associadas ao consumo e
dependência de substâncias
psicoativas

- Recolha de Sangue. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Oficinas de Literacia em Saúde (Bairros Saudáveis). MOJU/ Município de Olhão
e Juntas de Freguesia do Concelho
- Dinamização de ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do
Ensino Básico e do Ensino Secundário, dos 13 aos 21 anos (SER Mental). MOJU/
Entidades da Rede Social de Olhão com competência em matéria de infância e
juventude
- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e
das redes sociais (SER Mental). MOJU/ Entidades da Rede Social de Olhão com
competência em matéria de infância e juventude
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse
para a comunidade educativa, de forma telemática. APAIS/ AEPPN, Município de
Olhão, PSP, GNR
- Realizar a “Marcha pela tolerância e inclusão”, visando a sensibilização da
comunidade para temáticas de exclusão social (depende da evolução da pandemia
por Covid – 19). APAIS/ AEPPN, Município de Olhão, PSP, GNR
- Colaborar em iniciativas e projetos do Agrupamento: Projeto de Educação para
a Saúde, Projeto Eco Escolas, Projetos Erasmus+, Desporto Escolar,
Bibliotecas/Centros de Recursos e GAAF. APAIS/ AEPPN, Município de Olhão,
PSP, GNR
- Contribuir para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de Psicologia e
Orientação do Agrupamento (SPO), colaborar com o Departamento de Educação
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Especial e estabelecer/reforçar parceria com o Projeto Puzzle. APAIS/ AEPPN,
Município de Olhão, PSP, GNR
- Realização da Semana da Saúde e do Desporto. JFQ/ Entidades Parceiras da
Freguesia
- Ações DECO(IN)Forma - sobre alimentarão/rótulos dos produtos/desperdício
alimentar. DECO Algarve
- Comemoração do Dia da Alimentação, nas respostas sociais de Infância e
Juventude. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial do Sono (sensibilização para a importância do
sono e do descanso no dia-a-dia; benefícios de um horário de sono regular), na
resposta social de CATL. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial da Bicicleta (sensibilização para benefícios do uso
de bicicleta; impacto ambiental), na resposta social de CATL. CVP Olhão
- Promoção de atividades físicas (Caminhadas, Ioga, Zumba e Defesa Pessoal).
CVP Moncarapacho e Fuseta
- Restruturação da Loja Social, permitindo aumentar o número de famílias apoiadas
a nível alimentar. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Dinamização de ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do
Ensino Básico e do Ensino Secundário, dos 13 aos 21 anos (SER Mental). MOJU/
Município de Olhão e Juntas de Freguesia do Concelho

21. Promover estilos de vida
saudáveis para todas as
faixas etárias

- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e
das redes sociais (SER Mental). MOJU/ Entidades da Rede Social de Olhão com
competência em matéria de infância e juventude
- Prática desportiva nos bairros (Bairros Saudáveis). MOJU
- Ações de desenvolvimento de hábitos de vida saudável (Academia Jovem de
Olhão e Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU/ Entidades do consórcio
- Manter as ações de sensibilização para alimentação saudável e cozinha
sustentável aos utentes do CC Al-Hain. ACASO
- Desenvolver atividades que promovam a psicomotricidade junto da população
do Centro de Dia e das crianças acompanhadas pelo CLDS 4G. ACASO
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse
para a comunidade educativa, de forma telemática. APAIS/ AEPPN, GAAF
- Promover Parcerias /Protocolos com Empresas/Entidades e Associações com ou
sem fins lucrativos, que ofereçam condições especiais e vantagens que tragam
benefícios e descontos em bens, produtos e/ou serviços aos/às associados/as da
APAIS, visando a criação de laços entre os/as associado/as da APAIS e a
comunidade. APAIS/ AEPPN, GAAF
- Desenvolvimento do Projeto “H´APAIS para Tod@s” através do Protocolo com
Associação Social concelhia, visando o desenvolvimento de campanhas de
angariação e recolha de papel e cartão, os quais são trocados por géneros
alimentares no Banco Alimentar, para apoio a agregados familiares em situação de
vulnerabilidade social da AEPPN. APAIS/ NACS, GAAF, AEPPN
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- Acompanhamento nutricional gratuito, na Casa da Juventude, para jovens a partir
dos 12 anos. Município de Olhão - Serviço de Juventude / Serviço de Gestão de
Estabelecimentos Educativos e Ação Social Escolar
- Promoção e incentivo à cooperação interinstitucional na atribuição de produtos
alimentares a pessoas em situação de vulnerabilidade. CLASO
- Sessões de Informação e Sensibilização sobre a temática dos hábitos de vida
saudáveis dirigidas a crianças e idosos/as. Verdades Escondidas
- Feira Do Armário para a Vida. NACS/ Fesnima EM, Município de Olhão, JFO
- Passagem de Modelos da Loja 180º. NACS/ Fesnima EM, Município de Olhão,
JFO, FormAlgarve
- Tu Jogas e Eu Também. NACS
- Vamos Ginasticar. NACS
- Manter e desenvolver os programas de apoio alimentar nomeadamente do BACF
e FEAC/POAMC junto dos centros comunitários. ACASO
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos e
outros bens de primeira necessidade para as famílias que dele necessitam.
Verdades Escondidas
- Programa de Emergência Alimentar (Rede Solidária de Cantinas Sociais. CVP
Olhão/ Instituto da Segurança Social
- Doação de cabazes de alimentos. CVP Olhão/ Banco Alimentar Contra a Fome
do Algarve
- Apoio Alimentar. NACS/ Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve
- Funcionamento Semanal do Gabinete de Enfermagem. JFQ
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Capacitação da Rede Social

- Criação de grupos de trabalho temáticos. CLASO
22. Reforçar a dinâmica de
cooperação
interinstitucional dos
membros da Rede

- Atualização e manutenção da informação constante da página Web da Rede
Social de Olhão. CLASO
- Divulgação de linhas de financiamento, candidaturas, prémios e outros dados
de interesse relevante para as entidades. Núcleo Executivo
- Divulgação da atividade da Rede através da cooperação internacional – projeto
INOVAJUNTOS. Núcleo Executivo

23. Promover a capacitação
das instituições

- Realização de ações de capacitação em diversas áreas temáticas. CLASO

24. Manter atualizado um
sistema de informação
social de âmbito concelhio.

- Atualização do sistema de informação da Rede ao nível dos indicadores que
suportam os instrumentos de planeamento social. CLASO
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CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

Objetivos e Ações para 2021

Cronograma 2022

I – Crianças e Jovens

Eixos

Objetivos

Ações

Objetivo 1 - promover o
desenvolvimento de competências
parentais

- Exposição de marionetas "SEIS ANOS DE HISTÓRIAS PARA PARTILHAR MEMÓRIAS". ASMAL

1T

2T

3T

4T

- Intervencionar de forma sistemática, núcleos familiares das jovens em acolhimento residencial. CBESNSF
- Abril Afetos a Mil. AEDAI
- Sensibilização Violência Escolar. AEDAI
- “Importância da Escola”. AEDAI
- “Um dia vou ser…”. AEDAI
- “EducArte”. AEDAI
- Academia Digital para Pais. AEDAI
- Envolvimento das famílias na exploração dos Projetos Curriculares de Grupo que têm como tema “Uma
viagem pelo mundo!” (Creche). CVP Olhão
- Comemoração do Dia da Família, nas respostas sociais de Infância e Juventude. CVP Olhão
- Comemoração do Dia do Pai e Dia da Mãe, nas respostas sociais de Infância e Juventude. CVP Olhão
- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU
- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU
- Apoio psicoeducativo para encarregadas/os de educação com filhas/os entre os 13-21 anos. MOJU
- Gabinete de acompanhamento parental. MOJU
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- Dinamização de sessões de parentalidade positiva para pais e encarregados/as de educação. OUTSIDERS
- Realização de oficinas quotidianas e da vida familiar, teóricas e/ou práticas, em meio natural de vida ou
coletivas. ACASO
- Dinamização de ações de sensibilização e informação junto da comunidade, sobre diferentes temáticas
ligadas à parentalidade e educação. ACASO
- Promover a divulgação de documentos e informações de interesse para a comunidade educativa por meio
das ferramentas digitais. APAIS
- Organizar e implementar a “Festa da Família”. APAIS
- Ciclo de Tertúlias para Pais (na área da deficiência intelectual, autismo, dificuldades de aprendizagens,
hiperatividade…). APATRIS
- Ação de sensibilização subordinada ao tema “Educação Parental”. Equipa de Protocolo RSI da CVP - Olhão
e da Associação Âncora
- Gabinete de Apoio Psicológico. Verdades Escondidas
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família. Verdades Escondidas
- Projeto Fortalecendo Família, Fortalecendo Comunidades. NACS
- Boletim informativo periódico “APAIS Informa”. APAIS
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para a comunidade
educativa. APAIS
- Realização de um Workshop intitulado «Prevenção/Intervenção na primeira infância». APAIS
- Projeto “Diz não à violência” destinado ao 2º ciclo de ensino. AEPPN
- Projeto “Violência no namoro” destinado ao 3º ciclo de ensino. AEPPN
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2. Fomentar o desenvolvimento de
competências sociais no ambiente
escolar e comunitário

- Comemoração do Dia Escolar da Não Violência e da Paz, através da ação de sensibilização “Bullying: o que
é; consequências e como podemos combater”. CVP Olhão
- Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens. MOJU
- Formações internacionais e eventos locais no âmbito do projeto ‘Working Together to Stop Bullying’.
MOJU
- Criação de website com conteúdos informativos e ferramentas para trabalhar a temática do bullying nas
escolas. MOJU
-Ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário (SER
Mental). MOJU
- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e das redes sociais (SER
Mental). MOJU
- Ações de sensibilização e intervenção nos bairros sociais (Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU
- Ações de sensibilização sobre o Bullying e Ciberbullying. AEDAI
- Realização de ações de prevenção da violência e do bullying, com recurso às artes performativas,
nomeadamente em dança e linguagem teatral. OUTSIDERS
- Programa «Desafio-te a Crescer»: ações de sensibilização e prevenção desenvolvidas junto do público
infantil, onde se inclui a temática Bullying. ACASO
- Implementar ações de sensibilização, informação e capacitação em várias áreas. APAIS
- Cultura de Paz. AEDAI
- Marcha pela Não Violência. AEDAI
- Assembleias de Delegados e Subdelegados. AEDAI
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- Na resposta social de Pré-Escolar, realização de conversas informais com recurso a histórias infantis para
sensibilização e informação. CVP Olhão
- Realização de atividades no âmbito do Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância (abril), através de:
Distribuição de cartazes alusivos ao mês da prevenção dos maus-tratos na infância; Iluminação do edifício
do Município com laço e luz azul; Construção de um laço azul por cada instituição a fim de decorar e
iluminar a fachada dos seus edifícios. CPCJ
- Comemoração do Dia da Criança com a realização de um Teatro infantil, dirigido ao pré-escolar e 1.º
ciclo. CPCJ
- Comemoração do Aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças com a distribuição/divulgação de
materiais alusivos à matéria. CPCJ
- Participação na Campanha “Estendal dos Direitos” através da Criação de um “Estendal” com os direitos da
criança por cada entidade parceira; e de Espetáculo de Dança “Pelos Direitos da Criança”. CPCJ
- Formações internacionais e eventos locais no âmbito do projeto ‘Working Together to Stop Bullying’.
MOJU
- Criação de website com conteúdos informativos e ferramentas para trabalhar a temática do bullying nas
escolas no âmbito do projeto ‘Working Together to Stop Bullying’. MOJU
- Realização de ações de sensibilização e informação sobre diversas problemáticas com recurso às
plataformas digitais. OUTSIDERS
- Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da população infantojuvenil
e comunidade educativa. APAIS
- Implementação da iniciativa “Toma lá, dá, cá” (época natalícia), visando a entrega por parte da
comunidade educativa (1.º, 2.º e 3.º Ciclos – AEPPN) de brinquedos utilizados. APAIS
- Desenvolvimento do Projeto “R- Brincar “, visando a entrega por parte da comunidade educativa (1.º Ciclo
– AEPPN) de brinquedos utilizados. APAIS
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- Implementação do projeto “Música para tod@s”, visando a existência de instrumentos musicais em
modelo itinerante, pelas turmas da AEPPN. APAIS
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar, subordinadas ao tema:
Bullying. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar, subordinadas ao tema:
Igualdade de Género. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar, subordinadas ao tema:
Violência no Namoro. APAV
- Sessão de informação e sensibilização sobre a temática do bullying dirigida aos alunos do 1º ciclo do
Ensino Básico. APAV
- Estórias com Verdades. Verdades Escondidas
- Doçura Com Benfeitura, integrada no projeto “Olá Vizinho, a realizar no Halloween. NACS
- Tu Jogas e eu Também. NACS
- Projeto ”Dá-me colo” (gestão do comportamento e emoções) destinado ao Pré-escolar e 1ºciclo de
ensino. AEPPN
- Projeto “Porta Amiga” (suporte emocional e organização das tarefas escolares) destinado ao 2º e 3º ciclo
de ensino. AEPPN
- Projeto “Aprender a Estudar” (promoção de hábitos e métodos de estudo adequados) destinado a todos
os ciclos de ensino. AEPPN
- Intervenção Psicossocial (promoção do sucesso escolar, gestão emocional e comportamental, trabalho
com o aluno e família) destinada ao Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo de ensino. AEPPN
- Apresentação para Jardins de Infância e/ou instituições de apoio à criança, do Conto Encenado para a
Infância. ASMAL
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- Ateliers de competências para o estudo. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Apoio ao Estudo para crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
MOJU
- Serviço de Apoio ao Estudo e Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens: Espaço Educarte.
OUTSIDERS
- Realização de acompanhamento psicossocial individual e de grupo; e Dinamização de ações de
desenvolvimento de competências pessoais e sociais através do recurso às artes performativas.
OUTSIDERS
- Colaborar em iniciativas e projetos do Agrupamento. APAIS
- Contribuir para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de Psicologia e Orientação do
Agrupamento (SPO), colaborar com o Departamento de Educação Especial e estabelecer/reforçar parceria
com o Projeto Puzzle. APAIS
- Desenvolver ações no âmbito da Educação Não Formal – clubes: teatro, música, fotografia, criação e
desenho. Município de Olhão
- Serviço de Apoio ao Estudo, dirigido a todas as crianças do concelho. Projeto “Saber Mais”. Verdades
Escondidas
- Atelier de Artes Infantil. Verdades Escondidas
- “Ateliers em Movimento”. Verdades Escondidas
-PEPE- Partilha-Educação-Pais-Escola- programa para promoção da articulação entre a escola, os pais e
os/as educadores/as de referência. Verdades Escondidas

3. Reforçar a capacidade
institucional do concelho
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- Construção de um novo infantário com capacidade para 76 crianças em Creche. ACASO
- Transferência de instalações da Creche “a Joaninha”, dotando a mesma de melhores condições. CVP
Moncarapacho e Fuseta
- Revisão dos acordos de cooperação (Segurança social), que permita dotar a instituição, de maior
capacidade financeira. CBESNSF
- Apresentação de projeto à Camara Municipal, que vise, o auxílio financeiro para a construção de um
espaço «Multiusos», no interior da instituição, que promova a prática desportiva. CBESNSF
- Dotar fisicamente a instituição de um espaço «multiusos» para a prática do desporto. CBESNSF
- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU
- Participar nas reuniões e atividades com outras Associações do concelho. APAIS
- Colaborar na organização e na logística em projetos promovidos pelo Círculo das Associações de Pais e
Encarregados de Educação dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Olhão. APAIS
- Estabelecer Intervenção Precoce no âmbito do SNIPI com instituição do concelho de Olhão para
maximizar e agilizar esta intervenção em Olhão. ACASO
- Criar oferta formativa para os funcionários das diferentes áreas da instituição. CBESNSF
- Projeto DECOJovem. DECO
- Sessões de informação para os docentes e não docentes para a aquisição de competências que permitam
a avaliação e despiste de comportamentos de risco. CPCJ
- Sessões temáticas para os técnicos da CPCJ alargada (Violência Doméstica, A Intervenção da CPCJ,
Bullyng, Bom Trato, Parentalidade Positiva e Os Perigos das Redes Sociais. CPCJ
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- Dinamização de workshops temáticos para profissionais de entidades com competência em matéria de
infância e juventude (SER Mental). MOJU
- Ações de Sensibilização/Informação sobre o Tráfico de Seres Humanos, dirigidas a pessoal técnico,
jovens estudantes e a população em geral. APF Algarve

4. Combater a pobreza infantil

- Campanha de recolha de alimentos e vestuário. AEAI
- Projeto DECOJovem: ações sobre literacia financeira. DECO

- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU
- Espaço de apoio de proximidade, contínuo, nos bairros sociais (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais
Sucesso E8G). MOJU
- Espaço Ser Família 4G: atividade que consiste no atendimento a indivíduos e famílias, com menores a
cargo, com o objetivo de encontrar soluções concretas e adequadas às suas necessidades específicas.
ACASO
- Projeto “H´APAIS para Tod@s”, visando o desenvolvimento de campanhas de angariação e recolha de
papel e cartão, os quais são trocados por géneros alimentares no Banco Alimentar. APAIS
- Iniciativa “Toma lá, dá, cá“ (época natalícia), visando a entrega por parte da comunidade educativa (1.º,
2.º e 3.º Ciclos – AEPPN) de brinquedos utilizados. APAIS
- Desenvolvimento do Projeto “R- Brincar “, visando a entrega por parte da comunidade educativa (1.º Ciclo
– AEPPN) de brinquedos utilizados. APAIS
- Iniciativas “Atelier da Páscoa” e “Diverte-te” dirigidas a beneficiários/as de RSI. Equipa de Protocolo RSI
da CVP Olhão e da Associação Âncora
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- Banco de Apoio à Grávida e ao Bebé que auxilia, acompanha e presta apoio às mães e aos bebés. Projeto
“Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos e outros bens de primeira
necessidade para as famílias que dele necessitam. Verdades Escondidas
- Banco de Roupa e outros Géneros: tem com finalidade assegurar a distribuição de roupas e outros bens
pelas famílias carenciadas do concelho. Verdades Escondidas
- Laboratório de desenvolvimento de competências (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais Sucesso
E8G). MOJU
- Programa de desenvolvimento de competências artísticas, nomeadamente em dança e linguagem teatral,
em jovens em risco e/ou em situação de exclusão social. OUTSIDERS
- Programa de desenvolvimento de competências em empreendedorismo jovem e social, para jovens em
risco e/ou em situação de exclusão social. OUTSIDERS
- Programa de desenvolvimento e promoção de competências pessoais e sociais, para jovens em risco
e/ou em situação de exclusão social. OUTSIDERS
- Atividade “Hora do Conto” e “Estórias com Fraldas”.
- Sessões de Informação e Sensibilização centradas na gestão familiar e infância. Verdades Escondidas

I – População Idosa

- Workshops sobre Economia Familiar. NACS

5. Promover uma abordagem
integrada de prevenção e combate
ao isolamento social
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- Criação de um grupo de trabalho sobre a população idosa com o intuito de promover o seu
acompanhamento. Município de Olhão - Divisão Coesão Social
- Criação do serviço de Teleassistência Domiciliária. Município de Olhão - Divisão Coesão Social
- Visitas domiciliárias com o Grupo do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP) – apoio
ao idoso – para sinalização e acompanhamento de idosos/as que residam sozinhos. Município de Olhão Divisão Coesão Social
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- Sinalização e encaminhamento de casos. CVP Olhão
- Visitas domiciliarias a idosos/as isolados/as do Concelho de Olhão no âmbito do Projeto Património Vivo.
CPCO
- Promover parcerias com a Universidade Sénior de Olhão e entidades coletivas para atividades conjuntas
com utente do Centro de Dia. ACASO
- Combater o isolamento através da promoção da interação de seniores de diferentes contextos culturais e
sociais através da arte - projeto “Mar de Gerações 2.0”. ACASO
- Ações DECO(IN)Forma - sobre alimentarão/rótulos dos produtos/desperdício alimentar. DECO
- Ações DECO(IN)Forma - vendas agressivas e burlas contra seniores. DECO
- Partilha intergeracional – entre as crianças e jovens das respostas sociais de Creche, Pré-Escolar e
Centro de Atividades de Tempos Livres e a população idosa – “Outubro Rosa”. CVP Olhão
- Realização de sessões de ginástica sénior e Expressão Corporal, na resposta social de Centro
Comunitário. CVP Olhão
- Ações de Estimulação Cognitiva, na resposta social de Centro Comunitário. CVP Olhão
- Ateliers Temáticos (Culinária, Pintura, Lavores, Teatro, Dança). CVP Olhão
- Atividades de animação sociocultural no domicílio e na Casa do Povo - Projeto Património Vivo. Casa do
Povo Olhão
- Atividade: Mãos com Arte, todas as segundas-feiras, onde realiza-se trabalhos manuais/artesanato na
Casa do Povo - Projeto Património Vivo. Casa do Povo Olhão
- Atividade: Café Criativo todas as sextas-feiras, onde jogamos jogos de tabuleiro, dinâmicas de grupo e
palestras sobre diversos temas - Projeto Património Vivo. Casa do Povo Olhão
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- Atividades intergeracionais entre idosos e estudantes do AEFFL - Projeto Património Vivo. Casa do Povo
Olhão
-Ateliers intergeracionais. CVP Moncarapacho e Fuseta
-Ateliers sénior. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Dinamização de ações de sensibilização destinadas à comunidade escolar, subordinadas ao tema:
Violência contra pessoas idosas. APAV
- Aulas de ginástica sénior em todas as freguesias do concelho. Município de Olhão - Serviço de Atividade
Física e Desportiva
- Passeios Sénior - visitas a património edificado e cultural dos locais escolhidos. Durante as visitas serão
também promovidas atividades, culturais, físicas e gastronómicas. Município de Olhão - Serviço de
Atividade Física e Desportiva
- Criação de várias atividades, nomeadamente Horticultura, Artes Manuais, Mobilidade Articulada e Criação
de um Jornal que promova a atividade física e intelectual dos/as idosos/as e retardar o aparecimento ou a
progressão de doenças neurológicas degenerativas. SCMO
-Atelier de Artes. Pretende-se que os/as utentes explorem a sua faceta artística através da realização de
diversos trabalhos. Projeto “Ser Mais Sénior”. Verdades Escondidas
- Elaboração de Feirinhas onde são expostos os trabalhos realizados no Atelier de Artes (Projeto “Ser Mais
Sénior) de forma a valorizar as capacidades, a autoestima e a criatividade dos utentes que frequentam o
mesmo. Verdades Escondidas
-Saúde e Movimento: está direcionada aos/às utentes e à comunidade em geral que esteja interessada em
praticar alguma atividade física. Projeto” Ser Mais Sénior”. Verdades Escondidas
- Sessões de Educação para a Saúde. NACS
- Sessões “Vamos Ginasticar”. NACS
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- Serviços de Psicologia direcionados para o diagnóstico e tratamento de demências ou outras patologias
neurocognitivas destinados aos utentes da ERPI, Centro de Dia e SAD - Serviço de Psicogerontologia. CSNSC
- Realização de rastreios cognitivos a seniores da comunidade – Serviço de Psicogerontologia. CSNSC
- Intervenção de âmbito literário “Histórias 100 Memórias” / “Histórias de(mais) Idade”. JFQ

6. Ampliar a capacidade de resposta
nos serviços de apoio à população
idosa

- Proposta de aumento de capacidade para o Serviço de Apoio Domiciliário em vigor. ACASO
- Realização de ações em parceira com a comunidade em particular convícios ou tertúlias interinstitucionais
cujos temas possam promover a aprendizagem das equipas de colaboradores da ERPI, SAD e CD. ACASO
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos junto da população idosa
que dele necessita. Verdades Escondidas
- Banco de Roupas e Outros Géneros: visa assegurar a distribuição de roupas e outros bens pelas pessoas
idosas. Projeto “Ser mais”. Verdades Escondidas
- Criação de um Centro de Dia. JFQ
- Requalificação e ampliação de um edifício, com aumento de capacidade, propriedade do Município de
Olhão e cedido ao Centro Social Nossa Senhora do Carmo, para funcionamento de uma ERPI. Município de
Olhão

7. Atuar na formação de
cuidadores/as formais e não formais

- Estabelecer uma parceria com a Junta Freguesia de Quelfes para ações conjuntas destinadas aos
cuidadores informais. ACASO
- Ações de Sensibilização para a promoção da Saúde e Bem-Estar (diversas temáticas). CVP Olhão
- Promover ações de formação sobre cuidados geriátricos para colaboradores/as das valências da área
sénior. ACASO
- Fomentar ações de formação sobre prevenção de doenças e cuidados a realizar a utentes séniores para
colaboradores/as das valências da área sénior. ACASO
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- Desenvolver ações de sensibilização destinadas aos familiares de utentes da ERPI. ACASO
- Formações de “boas práticas na ERPI em contexto de covid-19”. SCMO

- Curso breve “Psicogerontologia: cuidados centrados na pessoa idosa, demências e maus-tratos” (10 horas)
destinado aos profissionais da ERPI, Centro de Dia e SAD, com vista à capacitação para a prestação de
cuidados à pessoa com demência - Serviço de Psicogerontologia. CSNSC
- Ações de psicoeducação para cuidadores informais de pessoa com patologia neurocognitiva - Serviço de
Psicogerontologia. CSNSC

I – População com Incapacidades e /ou Deficiência

- Intervenções dirigidas aos cuidadores informais com auxílio de parceiros intervenientes na área. JFQ

8. Assegurar mecanismos
interinstitucionais de
acompanhamento das situações de
incapacidade e/ou deficiência

- Criar um grupo de trabalho sobre a população com incapacidades e/ou deficiências para uma melhor
sinalização, acompanhamento e encaminhamento desta população. CLASO

9. Contribuir para a autonomia das
pessoas com incapacidades e/ou
deficiências em diferentes contextos,
por forma a garantir uma vida
independente e inclusiva

- Projeção de novas estratégias e ideias inovadoras para melhoria da intervenção realizada no Lar
Residencial e Centro Atividades para a Inclusão e Capacitação (ex-CAO), apostando na participação em
candidaturas a programas e financiamentos que possam suportar apoios específicos para esta população.
ACASO

- Sinalização de utentes, sobretudo nas respostas sociais de Infância e Juventude, para intervenção
precoce. CVP Olhão

- Manter o projeto Florir em Solidariedade – Quintas n´Quinta – atividade semanal que promover o
contacto com a natureza e mundo rural Quinta Eventos em Tavira para utentes da área da deficiência da
ACASO. ACASO
- Estudar a criação de Residências Autónomas com recurso apoios e financiamentos comunitários. ACASO
- Projeto Atelier de Competências: atividades terapêuticas, pedagógicas, desportivas e lúdicas destinados a
menores com deficiência intelectual, Trissomia21, autismo, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade
durantes os períodos não letivos (após a escola e férias). APATRIS

- Terapias: psicomotricidade, psicologia da saúde e educacional, terapia da fala. APATRIS
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- Espaço Ser Família 4G: atendimento a indivíduos e famílias, com menores a cargo, bem como pessoas
com incapacidade, com o objetivo de encontrar soluções concretas e adequadas às suas necessidades
específicas. ACASO
- Criar hábitos de autocuidado e vida saudável, através da prática sistematizada do desporto e atividade
física adaptada para utentes da área da deficiência da ACASO. ACASO
- Dinamizar ações de sensibilização que vão dar expressão ao Programa Sentir a Diferença da área da
deficiência da ACASO. ACASO
- Projeto Escola Maior: atividades destinadas a maiores de idade no objetivo de desenvolver as suas
competências sociais, pessoais, laborais e a sua inclusão na vida social e laboral. APATRIS
- Emprego Apoiado: colocação e acompanhamento de adultos em contexto laboral - estágios, contrato de
trabalho. APATRIS
- Executar as remodelações no âmbito do PSCIE no Centro Social Quinta do Brejo que promoverão
melhorias ao nível das condições de segurança, mas também das acessibilidades neste complexo social.
ACASO

I – População Desempregada

- Intervenção de âmbito literário “Histórias por ACASO. JFQ

10. Apoiar estratégias que
promovam a empregabilidade

- Promover o uso da língua inglesa capacitando o público-alvo de competências facilitadoras de inserção
no mercado de trabalho. CVP Moncarapacho e Fuseta
-Sessões de Técnicas de Procura de Emprego. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Promoção de programas de estágio ou de apoio ao primeiro emprego, com recursos aos apoios do IEFP;
Universidade do Algarve, Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes. Verdades Escondidas
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família, com o objetivo de apoio à procura ativa de emprego.
Verdades Escondidas
- Divulgação de Programas de emprego. CVP Moncarapacho e Fuseta
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- Treino de competências para a empregabilidade e empreendedorismo (Academia Jovem de Olhão). MOJU
- Criação de projetos e iniciativas jovens (Academia Jovem de Olhão). MOJU
- Formações internacionais para jovens empreendedores no âmbito do projeto Erasmus+ ação-chave 2
‘SEE ME GR&OW - SELF EMPLOYED ENTREPRENEURS MEET EXCHANGE GET RESULTS & ORGANIZE
WORK’ (MOJU Internacional). MOJU
- Acompanhamento pelo Gabinete de Inserção Profissional juvenil. MOJU
-Refletir sobre as saídas profissionais após os/as alunos/as completarem o 3.º Ciclo (áreas de ensino) e o
Ensino secundário, promovendo com as Escolas da AEPPN, atividades de contacto dos/as alunos/as com
as profissões em contexto real. APAIS
- Sessões de esclarecimento e informação para promoção de competências aos beneficiários de RSI.
Equipa de Protocolo RSI da CVP Olhão e da Associação Âncora
- Inserção de jovens adultos/as em projetos temporários com propósito da promoção da primeira
experiência laboral. Verdades Escondidas
- Desenvolvimento de ações de formação na modalidade de Vida Ativa, com vista ao desenvolvimento de
competências pessoais, tais como a de Literacia Digital, gestão e planeamento do orçamento familiar e de
poupança. CEFP
- Realização de ações de formação Vida Ativa, com vista à aquisição de conhecimentos para facilitar a
inserção profissional. CEFP
-Iniciação de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de dupla certificação, tipo B1, B2, B3, NS,
NS Prof. e Cursos de Especialização Tecnológica (CET). CEFP
-Disponibilização de medidas que visam a inserção profissional. CEFP
- Disponibilização das medidas Contrato de Emprego Inserção (CEI) e Contrato Emprego Inserção + (CEI+),
que consiste na realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados/as
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beneficiários/as de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego e desempregados/as
beneficiários/as de RSI. CEFP
-Disponibilização de medidas que visam a inserção profissional. CEFP
- Disponibilização das medidas Contrato de Emprego Inserção (CEI) e Contrato Emprego Inserção + (CEI+),
que consiste na realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados/as
beneficiários/as de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego e desempregados/as
beneficiários/as de RSI. CEFP
- Disponibilização da medida Estágios Ativar.pt, estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis,
tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de
desempregados/as. CEFP
-Desenvolvimento de ações de formação Vida Ativa Jovem + digital, direcionadas para candidatos/as com
idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos. CEFP
- Iniciação de Cursos de Aprendizagem de dupla certificação, com vista à obtenção do 12º ano de
escolaridade e de uma certificação profissional. CEFP
- Disponibilização da medida Estágios Ativar.pt, estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis,
tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de
desempregados. CEFP

I – População
Sem-abrigo

- Gabinete de Apoio ao Morador. NACS

11. Desenvolver estratégias de
reinserção das pessoas em situação
de sem-abrigo
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- Celebração do Protocolo de Parceria no âmbito da constituição do NPISA de Olhão. Município de Olhão

- Desenvolvimento de ações, no âmbito do NPISA, com vista à promoção das condições de
autonomia e do exercício pleno da cidadania da população em situação de sem-abrigo.
NPISA/CLASO
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- Olhão de Coração Cheio. NACS

I – Vítimas de Violência Doméstica e Desigualdade de Género

- Cocktails Sem Álcool. NACS

12. Promover a prevenção dos
casos de violência doméstica e a
proteção das vítimas

- Ações de rua a realizar no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com a
distribuição de folhetos alusivos à violência contra mulheres e violência doméstica, e à existência do
Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, nos Mercados do concelho de Olhão. Município de
Olhão
- Afixação de cartazes e distribuição de folhetos alusivos à violência contra mulheres e violência doméstica,
nos espaços de atendimento ao público do Município de Olhão e Juntas de freguesia do concelho –
Município de Olhão
- Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da população infantojuvenil
e comunidade educativa para a mensagem por detrás da celebração, visando a promoção do
desenvolvimento social, cultural e emocional. APAIS
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para a comunidade
educativa, de forma telemática. APAIS
- No âmbito das atividades Desafio-Te a Crescer e Encaminh’Ar-Te, pretende o CLDS 4G Olhão em Rede
desenvolver ações sobre a problemática da violência, destinadas a crianças e jovens. ACASO

13. Promover a igualdade entre
mulheres e homens e políticas de
não discriminação

- Elaboração do Diagnóstico e Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação. Município de Olhão Divisão Coesão Social

- Produção de informações qualitativas e quantitativas, de modo a permitir um diagnóstico atual e amplo
nesta matéria, um plano adequado ao contexto municipal e ferramentas de monitorização e avaliação.
Município de Olhão - Divisão Coesão Social
- Constituição de uma Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL). Município de Olhão - Divisão Coesão
Social
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- Workshops temáticos para a promoção da igualdade de género (Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU
- Intercâmbio de Jovens no âmbito do projeto Erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New You Reloaded’ sob a
temática do Discurso de ódio, racismo e expressão de género. MOJU
- Divulgação e promoção do livro ‘Esta é a minha casa’ sob a temática do Discurso de ódio e racismo,
como produto do projeto Erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New You Reloaded’. MOJU
- No âmbito das atividades Desafio-Te a Crescer e Encaminh’Ar-Te, pretende o CLDS 4G Olhão em Rede
desenvolver ações sobre a temática, destinadas a crianças e jovens. ACASO
-Realização de reuniões com Pais/Mães e Encarregados de Educação de forma telemática, visando a
conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. APAIS
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para a comunidade
educativa, de forma telemática, visando a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. APAIS
- Divulgação e promoção de oportunidades na União Europeia para jovens e adultos/as no âmbito da
temática referida. MOJU
- Realização de estudos colaborativos e participativos promovidas com a equipa do centro comunitário
acampamento azul, na área da cultura cigana “o papel da mulher cigana dentro da comunidade em Pechão”
e “analisar o papel de mulher na visão do homem cigano”. ACASO
- Implementação de uma cultura e linguagem comunicacional inclusiva e elencada na igualdade de género.
APAIS
-Disseminar datas e eventos, visando a sensibilização informação e capacitação da população infantojuvenil
e comunidade educativa para a mensagem por detrás da celebração, visando a promoção do
desenvolvimento social, cultural e emocional. APAIS
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Direitos das Vítimas de Crime. APAV
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Violência Doméstica. APAV

PLANO DE AÇÃO 2022

50

- Realização de iniciativas no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade. Município de Olhão - Divisão
Coesão Social
- Sessões de Informação e sensibilização sobre a temática da Igualdade de Género dirigida aos alunos do
1º ciclo do Ensino Básico. Verdades Escondidas
- Workshops temáticos para combater a discriminação (Projeto Mais Sucesso E8G). MOJU
- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Igualdade de Género. APAV

I – Minorias Étnicas

- Dinamização de ações de sensibilização subordinadas ao tema: Discriminação. APAV

14. Desenvolver respostas
inovadoras numa abordagem
multidimensional para integração
das comunidades cigana e
estrangeira

- Atividades lúdicas referentes à multiculturalidade, nas respostas sociais de Infância e Juventude – Jogo
“Refugialiados” CVP. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial do Refugiado – Informação sobre o papel da CVP no auxílio a refugiados;
sensibilização para a importância da integração destes cidadãos na comunidade. CVP Olhão
- Disponibilidade para o acolhimento e integração de cidadãos refugiados ou requerentes de proteção
internacional. CVP Olhão
- Intercâmbio de Jovens no âmbito do projeto erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New You Reloaded’ sob a
temática do Discurso de ódio, racismo e expressão de género. MOJU
- Evento intercultural ‘Expats & Locals’ para partilha de culturas através das artes. MOJU
- Divulgação e promoção de oportunidades na União Europeia para jovens e adultos no âmbito da temática
referida. MOJU
- Criar e incentivar a Assembleia de Jovens no CCAzul onde serão abordados temáticas da cidadania,
coresponsabilização escolar, objetivos sustentáveis da ONU, costumes/tradições culturais e o voluntariado.
ACASO
- Estabelecer e fortalecer parceiras com os GAAF do agrupamento de escolas para apoio e
acompanhamento de utentes do centro comunitário acampamento azul. ACASO
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- Realização de estudos e diagnósticos sobre problemáticas assentes na comunidade onde se insere o
Acampamento Azul. ACASO
- Ações de formação/informação dos/as agentes e profissionais que atuam nestas comunidades. Município
de Olhão - Divisão Coesão Social
- Ensino do Português Língua Não Materna. NACS
- Criação de um Painel de Cidadãos/ãs no âmbito do projeto Olhão + Equal. Município de Olhão - Divisão
Coesão Social
- Realização da biblioteca humana como campanha contra a discriminação – Projeto Olhão + Equal. Município
de Olhão - Divisão Coesão Social
- Divulgação e promoção do livro ‘Esta é a minha casa’ sob a temática do Discurso de ódio e racismo,
como produto do projeto erasmus+ ação-chave 3 ‘Brave New You Reloaded’. MOJU
- Atividade «A par com a par’entalidade na comunidade», que consiste na dinamização de ações de
sensibilização e informação junto da comunidade, sobre diferentes temáticas ligadas à parentalidade e
educação- atividade inerente ao Plano de Ação CLDS 4G Olhão em Rede – Pais Itinerantes. ACASO

I – Famílias Monoparentais

-Ações de sensibilização/workshops temáticos, nas áreas da educação, saúde, e cidadania promovida em
parceria com Centros Comunitários da ACASO em particular sobre educação ambiental e educação para a
saúde. ACASO

15. Garantir o apoio às famílias
monoparentais em situação ou risco
de rutura
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- Desenvolvimento do Projeto “H´APAIS para Tod@s” através da realização de campanhas de angariação e
recolha de papel e cartão, os quais são trocados por géneros alimentares no Banco Alimentar, para apoio a
agregados familiares em situação de vulnerabilidade social da AEPPN. APAIS
-Programa de Ajuda Alimentar tem como objetivo assegurar a distribuição de alimentos pelas famílias
monoparentais. Projeto “Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Banco de Roupas e outros Géneros tem como objetivo assegurar a distribuição de roupas e outros bens
pelas famílias. Projeto “Ser Mais”. Verdades Escondidas
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16. Promover oportunidades de
(re)integração no mercado de
trabalho e de inclusão social

- Atividade «Mãos à Obra», sessões de desenvolvimento de competências no âmbito da procura ativa de
emprego - atividade inerente ao Plano de Ação CLDS 4G Olhão em Rede. ACASO
- Gabinete de Atendimento e Informação à Família promotor de competências pessoais e sociais tendo em
vista a (re)inserção laboral dos/as utentes. Verdades Escondidas

II – Bairros de Habitação Social

-Gabinete de Apoio ao morador. NACS

17. Promover intervenções
integradas, em contexto familiar e
comunitário, de apoio às populações
residentes nestes territórios

- Criação do Gabinete de Bairro (Bairros Saudáveis). MOJU
- Criação do GAJo – Gabinete de Apoio ao/à Jovem e Família de Olhão. MOJU
- Laboratório de desenvolvimento de competências (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais Sucesso
E8G. MOJU
-Visitas Domiciliárias: estas têm o objetivo de promover as competências sociais e parentais dos
moradores. Projeto” Ser Mais”. Verdades Escondidas
- Workshops de Economia Familiar. NACS
- Workshops de Ser Família. NACS
- Oficinas de Gestão Familiar (Bairros Saudáveis). MOJU
- Ocupação de Tempos Livres de crianças e jovens - (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais Sucesso).
MOJU
- Feira do Bairro. MOJU
- Loja Social 180º. NACS
- Gabinete de Apoio ao Morador. NACS
- Apoio Alimentar. NACS
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- Visitas domiciliárias para fiscalização do cumprimento do Regulamento de Atribuição e Gestão de
Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado (RAGHRAA). Município de Olhão - Fesnima EM
- Obras de manutenção e reparação das habitações sociais. Município de Olhão - Fesnima EM
- Visitas domiciliárias com o Grupo do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade Município de
Olhão/Fesnima E.M / PSP; Departamento de Polícia Municipal (MIPP – apoio ao idoso) da PSP e agentes
da Polícia Municipal de Olhão com o objetivo de aconselhamento e esclarecimento de diversas situações
assim como sinalização de situações irregulares. Município de Olhão - Fesnima EM
- Ações de sensibilização desenvolvidas junto da população residente nos bairros limítrofes com vista à
melhoria da vivência em comunidade, organização dos condomínios e políticas de boa vizinhança.
Verdades Escondidas
- Cocktails Sem Álcool. NACS
- Organização de iniciativas e eventos nos bairros. MOJU

III - Saúde

- Criação de organização de moradores com a eleição de um tutor por bloco para a higiene e conservação
dos espaços comuns bem como intermediário com a equipa de fiscalização, de modo a solucionar
problemas que possam surgir. Município de Olhão -- Fesnima EM

18. Melhorar a articulação e a
cooperação interinstitucional

- Criação de grupo de trabalho sobre a saúde com vista à criação de um mecanismo concelhio de
articulação e cooperação. CLASO
- Dinamização de um Fórum de Saúde Mental (SER Mental). MOJU
- Sinalização de casos e devido encaminhamento para parceiros na rede social. CVP Olhão
- Desenvolvimento de uma plataforma online de trabalho em rede para profissionais de entidades com
competência em matéria de infância e juventude (SER Mental). MOJU
- Promoção dos rastreios às IST, nomeadamente VIH, Hepatites Virais e Sífilis. APF Algarve
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- Ações de Sensibilização, destinadas grupos específicos, na área da Saúde Sexual e Reprodutiva. APF
Algarve
- Dinamização de workshops temáticos para profissionais de entidades com competência em matéria de
infância e juventude (SER Mental). MOJU
- Serviço de Atendimento Psicológico - Avaliação e acompanhamento de casos encaminhados pelos
19. Reforçar a intervenção
junto das pessoas com doenças parceiros da rede social, em comprovada situação de desfavorecimento socioeconómico. CVP Olhão
do foro mental/psiquiátrico
- Avaliação psicológica, treino cognitivo, apoio psicológico e psicoterapia para jovens entre os 13-21 anos
(SER Mental). MOJU
- Concluir e executar a construção da Residência de Apoio Moderado (RAMo) da RNCCISM no complexo
do Centro Social da Quinta do Brejo candidatura apoiada como Portugal2020. ACASO
- Dinamização de Workshops Temáticos para técnicas/os e profissionais da área da infância e juventude
(SER Mental). MOJU
- Dinamizar e estabelecer parcerias com a Unidade Socio-Ocupacional e Equipa de Apoio Domiciliário em
Saúde Mental da RNCCISM (adultos) de modo a auxiliar a intervenção que é realizada a estes/as utentes.
ACASO
- Sessões informais na área da psicologia, sobre temáticas do interesse juvenil. Município de Olhão Serviço de Juventude
- Gabinete de Apoio Psicológico, com a finalidade de acompanhar crianças e famílias. Projeto “Ser Mais”;
Verdade Escondidas
- Desenvolvimento de um Website com conteúdos de literacia em saúde mental e psicológica para jovens e
encarregadas/os de educação (SER Mental). MOJU
- Dinamização de Workshops de Mindfulness para jovens entre os 13-21 anos (SER Mental). MOJU
- Funcionamento Semanal do Gabinete de Apoio Psicológico. JFQ
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20. Desenvolver estratégias de
prevenção e intervenção associadas
ao consumo e dependência de
substâncias psicoativas

- Desenvolvimento de ações de prevenção (universal e seletiva) de comportamentos aditivos e
dependências, em contexto escolar ou em outro contexto que trabalhe com jovens. ETEP
- Facilitação do acesso ao tratamento a indivíduos em contexto de forte vulnerabilidade e/ou exclusão
social, designadamente: jovens, pessoas em condição de sem-abrigo; grávidas; populações migrantes,
pessoas com comorbilidades (doença orgânica ou psicológica), outras. ETET
- Implementação de mecanismos de referenciação para acesso para acesso ao tratamento de pessoas com
comportamentos aditivos e dependências, para promoção da acessibilidade e maior articulação
interinstitucional. ETET
- Desenvolvimento de ações de prevenção da desinserção em contexto laboral em articulação com a
autarquia e empresas do concelho. ETER
- Desenvolvimento de ações com vista à redução de riscos e minimização de danos associados ao
consumo de substâncias psicoativas em eventos recreativos (ex.: concentração de motas, eventos festivos).
ETERRMD
- Rastreios. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Recolha de Sangue. CVP Moncarapacho e Fuseta
- Oficinas de Literacia em Saúde (Bairros Saudáveis). MOJU
- Dinamização de ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, dos 13 aos 21 anos (SER Mental). MOJU
- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e das redes sociais (SER
Mental). MOJU
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para a comunidade
educativa, de forma telemática. APAIS
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- Realizar a “Marcha pela tolerância e inclusão”, visando a sensibilização da comunidade para temáticas de
exclusão social (depende da evolução da pandemia por Covid – 19). APAIS
- Colaborar em iniciativas e projetos do Agrupamento: Projeto de Educação para a Saúde, Projeto Eco
Escolas, Projetos Erasmus+, Desporto Escolar, Bibliotecas/Centros de Recursos e Gabinete de Apoio ao
Aluno e à Família (GAAF). APAIS
- Contribuir para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de Psicologia e Orientação do
Agrupamento (SPO), colaborar com o Departamento de Educação Especial e estabelecer/reforçar parceria
com o Projeto Puzzle. APAIS
- Realização da Semana da Saúde e do Desporto. JFQ

21. Promover estilos de vida
saudáveis para todas as faixas
etárias

- Ações DECO(IN)Forma - sobre alimentarão/rótulos dos produtos/desperdício alimentar. DECO Algarve
- Comemoração do Dia da Alimentação, nas respostas sociais de Infância e Juventude. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial do Sono (sensibilização para a importância do sono e do descanso no diaa-dia; benefícios de um horário de sono regular), na resposta social de CATL. CVP Olhão
- Comemoração do Dia Mundial da Bicicleta (sensibilização para benefícios do uso de bicicleta; impacto
ambiental), na resposta social de CATL. CVP Olhão
-Promoção de atividades físicas (Caminhadas, Ioga, Zumba e Defesa Pessoal). CVP Moncarapacho e
Fuseta
- Restruturação da Loja Social, permitindo aumentar o número de famílias apoiadas a nível alimentar. CVP
Moncarapacho e Fuseta
- Dinamização de ações de sensibilização junto de alunas/os dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, dos 13 aos 21 anos (SER Mental). MOJU
- Divulgação de conteúdos e dinamização de desafios online através do website e das redes sociais (SER
Mental). MOJU
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- Prática desportiva nos bairros (Bairros Saudáveis). MOJU
- Ações de desenvolvimento de hábitos de vida saudável (Academia Jovem de Olhão e Projeto Mais
Sucesso E8G). MOJU
- Manter as ações de sensibilização para alimentação saudável e cozinha sustentável aos utentes do CC AlHain. ACASO
- Desenvolver atividades que promovam a psicomotricidade junto da população do Centro de Dia e das
crianças acompanhadas pelo CLDS 4G. ACASO
- Desenvolver o “Ciclo de Tertúlias” visando a abordagem a temas de interesse para a comunidade
educativa, de forma telemática; APAIS
- Promover Parcerias /Protocolos com Empresas/Entidades e Associações com ou sem fins lucrativos, que
ofereçam condições especiais e vantagens que tragam benefícios e descontos em bens, produtos e/ou
serviços aos/às associados/as da APAIS, visando a criação de laços entre os/as associado/as da APAIS e a
comunidade APAIS
- Desenvolvimento do Projeto “H´APAIS para Tod@s” através do Protocolo com Associação Social
concelhia, visando o desenvolvimento de campanhas de angariação e recolha de papel e cartão, os quais
são trocados por géneros alimentares no Banco Alimentar, para apoio a agregados familiares em situação
de vulnerabilidade social da AEPPN. APAIS
- Acompanhamento nutricional gratuito, na Casa da Juventude, para jovens a partir dos 12 anos. Município
de Olhão - Serviço de Juventude
- Promoção e incentivo à cooperação interinstitucional na atribuição de produtos alimentares a pessoas em
situação de vulnerabilidade. CLASO
- Sessões de Informação e Sensibilização sobre a temática dos hábitos de vida saudáveis dirigidas a
crianças e idosos. Verdades Escondidas
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- Feira Do Armário para a Vida. NACS

- Passagem de Modelos da Loja 180º. NACS
-Tu Jogas e Eu Também. NACS
-Vamos Ginasticar. NACS
- Manter e desenvolver os programas de apoio alimentar nomeadamente do BACF e FEAC/POAMC junto
dos centros comunitários. ACASO
- Programa de Ajuda Alimentar onde é assegurada a distribuição de alimentos e outros bens de primeira
necessidade para as famílias que dele necessitam. Verdades Escondidas
- Programa de Emergência Alimentar (Rede Solidária de Cantinas Sociais. CVP Olhão
- Doação de cabazes de alimentos. CVP Olhão
- Apoio Alimentar. NACS

IV – Capacitação da Rede Social

- Funcionamento Semanal do Gabinete de Enfermagem. JFQ

22. Reforçar a dinâmica de
cooperação interinstitucional dos
membros da Rede
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- Criação de grupos de trabalho temáticos. CLASO
- Atualização e manutenção da informação constante da página Web da Rede Social de Olhão. CLASO
- Divulgação de linhas de financiamento, candidaturas, prémios e outros dados de interesse relevante para
as entidades. Núcleo Executivo

- Divulgação da atividade da Rede através da cooperação internacional – projeto INOVAJUNTOS. Núcleo
Executivo
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23. Promover a capacitação das
instituições

- Realização de ações de capacitação em diversas áreas temáticas - CLASO

24. Manter atualizado um sistema de
informação social de âmbito
concelhio.

- Atualização do sistema de informação da Rede ao nível dos indicadores que suportam os instrumentos
de planeamento social - CLASO

PLANO DE AÇÃO 2022

60

