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Introdução 

No quadro das competências do Conselho Local de Ação Social (CLAS)1 a ação do seu Núcleo 

Executivo em 2016 vai desenvolver-se em 4 eixos de atuação: 

 Diagnóstico, Planeamento e Avaliação 

 Governança 

 Informação e Comunicação  

 Formação e Qualificação 

O plano de ação de 2016 da CLAS é marcado pela continuação e conclusão do Diagnóstico 

Social em Cascais (DSC) que se assume como uma oportunidade para a construção de uma 

reflexão critica da Rede Social sobre a realidade social de Cascais. 

A participação e mobilização dos membros da Rede Social no processo de co-produção do 

Diagnóstico constituem objetivos da ação do CLAS ao longo do primeiro semestre de 2016, que 

será marcado pela implementação (e conclusão) dos quatros lotes: (i) caracterização da 

situação social do concelho; (ii) carta social; (iii) análise da rede de atores: organização, 

funcionamento e contributos ; (iv) definição de critérios do bem-estar da população (SPIRAL). 

O CLAS, as CSF e as Plataformas/Redes de Parceria constituem as estruturas da rede social 

onde a apropriação dos dados do Diagnóstico Social irá possibilitar a produção de uma visão 

mais consciente e critica sobre a situação social em determinadas áreas/temáticas e/ou 

territórios do concelho. Tratando-se de um processo exigente e bastante trabalhoso para 

todas as organizações da Rede Social, a ação do CLAS ao longo de 2016 poderá ter uma 

importância central quer em termos do comprometimento membros da rede social como de 

uma melhor clarificação do sentido estratégico da sua ação.  

Ainda no âmbito deste plano de ação iniciar-se-á a elaboração do desenho metodológico para 

a construção do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) para Cascais (2017-2020). 

Ao nível da governança da Rede Social a articulação entre o CLAS, as CSF e as Plataformas/ 

Redes de Parecerias assume-se como um objetivo de médio prazo que visa clarificar o papel 

destas estruturas e fortalecer o processo de co-produção das politicas sociais locais em 

Cascais. Durante 2016 pretende-se reforçar a articulação entre os 5 Núcleos Executivos do 

Conselho (CLAS e CSF’s) com vista a melhorar a comunicação entre os membros destas 

estruturas e o grau de alinhamento das estruturas de governança da Rede Social.  

A informação/comunicação constitui outro eixo do presente plano de ação. Este ano tem 

como enfoque assegurar uma informação sistemática e apelativa do diagnóstico social a todos 

os membros do CLAS no sentido de proporcionar um posicionamento informado e ativo por 

parte dos profissionais e das organizações. 

Por fim o plano de ação dá continuidade à aposta na componente formativa, que tem sido 

implementada no âmbito da Rede Social, através da realização de ações de formação 

especificas para os membros do CLAS.  

                                                           
1
 Refira-se algumas das competências do CLAS e do NE (de acordo com o DL nº115/2006 de 14 de junho): criar 

grupos de trabalho temáticos; promover a realização participada do diagnóstico social; fomentar a articulação entre 

organizações; avaliar o PDS e os planos de ação e acompanhar a sua execução; promover ações de informação; etc. 
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Plano de Ação do CLAS 2016 

 

Eixo: Diagnóstico, Planeamento e Avaliação 

 

Resultado 1: Os membros da Rede Social participam em todos os momentos do Diagnóstico 

Social de Cascais. 

Ações: 

- Responder aos inquéritos e entrevistas do DSC. 

- Mobilizar os beneficiários para a participação nos momentos de recolha de 

informação/ auscultação dos mesmos. 

 - Disponibilizar documentação necessária a estudos de caso (ou outra metodologia). 

- Participar nos workshops e momentos de reflexão sobre os resultados do DSC 

 

Resultado 2: O Núcleo Executivo mobiliza o CLAS nos momentos de produção do Diagnóstico 

Social de Cascais. 

Ações: 

- Contactos personalizados do NE com os membros do CLAS para adesão ao DSC. 

- Otimização da presença dos membros do NE nas várias plataformas para informação 

e/ ou mobilização para adesão ao DSC. 

- Criação de um tableau de bord com informação atualizada para os membros do NE. 

- Monitorizar quinzenalmente o processo de mobilização do CLAS por parte do NE  

- Construção de estratégias específicas para os membros com menor participação no 

DSC. 

 - Membros do NE participam na organização e preparação dos workshops do DSC. 

 

Resultado 3: As Comissões Sociais de Freguesia apropriam-se do Diagnóstico Social de Cascais.  

Ações: 

- Criação de um tableau de bord com informação atualizada acerca do DSC para as CSF. 

- Realização de dois encontros inter-núcleos executivos em torno do DSC. 

- Realização de um Plenário com cada CSF em torno do DSC (dinamizado pelo NE das 

CSF).  
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Resultado 4: As Plataformas e Redes de Parcerias apropriam-se do Diagnóstico Social de 

Cascais. 

Ações: 

- Criação de um tableau de bord com informação atualizada acerca do DSC para as 

Plataformas e Redes de Parcerias. 

- Realização de dois encontros com os gestores das plataformas ou rede de parceria 

em torno do DSC. 

- Cada Plataforma ou Rede de Parcerias realiza um plenário com em torno do DSC. 

 

Resultado 5: A metodologia para elaboração do Plano de Desenvolvimento Social é 

estruturada 

Ações: 

- Construção do desenho/proposta metodológica para  elaboração do PDS 

 

 

Eixo: Governança 

 

Resultado 6: Os núcleos executivos das CSF e do CLAS reforçam a sua articulação no quadro do 

modelo de governança da Rede Social 

Ações: 

- Realização de encontros inter núcleos executivos CSF e CLAS 

Resultado 7: A gestão técnico-administrativa da Rede Social é assegurada 

Ações:  

- Assegurar o funcionamento do NE do CLAS; 

- Apoio ao funcionamento dos NE das CSF; 

- Realização de três plenários do CLAS; 

- Analise dos pedidos de adesão à Rede Social;  

- Elaboração dos pareceres solicitados à Rede Social; 
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Eixo: Informação/Comunicação  

 

Resultado 8: O processo e os dados do Diagnóstico Social de Cascais são divulgados ao CLAS de 

forma sistemática e apelativa. 

Ações: 

- Produção de quatro Newsletters vídeo com informação do DSC; 

- Construção de instrumentos de divulgação dos dados do DSC; 

- Devolver os dados do DSC; 

- Alimentar o site da Rede Social; 

 

 

Eixo: Formação e Qualificação da Rede Social 

 

Resultado 9: Os membros da Rede Social são qualificados através de ações de formação.  

Ações: 

- Promoção de uma ação de formação em: “Gestão de Stress” 

- Promoção de uma ação de formação em: “Gestão de redes e governança local”; 

- Formação SPIRAL; 

- Formação “Apoio ao Luto”
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Cronograma 

Eixo 
 

Resultados 
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Resultado 1: Os membros 
da Rede Social participam 
em todos os momentos 
do Diagnóstico Social de 
Cascais. 
 

Responder aos inquéritos e entrevistas do DSC 

 

            

Mobilizar os beneficiários para a participação nos momentos de recolha de informação dos mesmos 

 

            

Disponibilizar documentação necessária a estudos de caso (ou outra metodologia)             

Participar nos workshops e momentos de reflexão sobre os resultados do DSC             

Resultado 2: O Núcleo 
Executivo mobiliza o CLAS 
nos momentos de 
produção do Diagnóstico 
Social de Cascais. 
 

Contactos personalizados do NE com os membros do CLAS para adesão ao DSC 
            

Otimização da presença dos membros do NE nas várias plataformas para informação e/ ou mobilização 
para adesão ao DSC 

            

Criação de um tableau de bord com informação atualizada para os membros do NE  

            

Monitorizar quinzenalmente o processo de mobilização do CLAS por parte do NE (instrumento de registo 
de contactos estabelecidos) 

            

Construção de estratégias específicas para os membros com menor participação no DSC             

Membros do NE participam na organização e preparação dos workshops do DSC 
            

Resultado 3: As 
Comissões Sociais de 
Freguesia apropriam-se 
do Diagnóstico Social de 
Cascais.  
 

Criação de um tableau de bord com informação atualizada acerca do DSC para as CSF 

 

            

Realização de dois encontros inter-núcleos executivos em torno do DSC 

 
 

            

Realização de um Plenário com cada CSF em torno do DSC (dinamizado pelo NE das CSF) 
            

Resultado 4:As 

Plataformas e Redes de 

Parcerias apropriam-se do 

Criação de um tableau de bord com informação atualizada acerca do DSC para as Plataformas e Redes de 
Parcerias 

            

Realização de dois encontros com os gestores das plataformas ou rede de parceria em torno do DSC 
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Diagnóstico Social de 

Cascais 
Cada Plataforma ou Rede de Parcerias realiza um plenário com em torno do DSC 

 

            

Resultado 5: A 
metodologia para 
elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social é 
estruturada 

 

Resultado 5: A 
metodologia para 
elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social é 
estruturada 
 

construção do desenho/proposta metodológica para  elaboração do PDS 
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Resultado 6: Os núcleos 
executivos das CSF e do 
CLAS reforçam a sua 
articulação no quadro do 
modelo de governança da 
RS 
 

Realização de encontros inter-núcleos executivos CSF e CLAS 

            

Resultado 7: A gestão 
técnico-administrativa da 
Rede Social é assegurada 
 

Assegurar o funcionamento do NE do CLAS 
            

Apoio ao funcionamento dos NE das CSF             

Realização de três plenários do CLAS             

Analise dos pedidos de adesão à Rede Social             

Elaboração dos pareceres solicitados à Rede Social             

In
fo

rm
aç

ão
/ 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 

Resultado 8: O processo e 
os dados do Diagnóstico 
Social de Cascais são 
divulgados ao CLAS de 
forma sistemática e 
apelativa. 
 

Produção de quatro Newsletters  vídeo do DSC  com informação do DSC             

Construção de instrumentos de divulgação dos dados do DSC  

 

            

Devolver os dados do DSC             

Alimentar o site da Rede Social 

 

            

Resultado 9: Os membros 
da Rede Social são 
qualificados através de 
ações de formação.  
 

Promoção de uma ação de formação em “Gestão do Stress”             

Promoção de uma ação de formação em “Gestão de redes e governança local”             

Formação SPIRAL             

Formação “Apoio ao o Luto” 
            



8 
 

 


