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FINALIDADES 

• Promover o Desenvolvimento 
Social Integrado 

• Combater Pobreza e Exclusão 
Social 

INSTRUMENTOS 

•  II Diagnóstico Social 2015-2016 
• Plano Desenvolvimento Social 

2017-2020 
• Plano de Atividades Anual 

DESAFIOS Resolução de problemas concretos 
da comunidade, em parceria 

Rede Social de Lisboa 

Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho 



Rede Social de Lisboa 

• Conselho Local de Ação Social – CLAS: 
473 parceiros 

• Comissões Sociais de Freguesia – CSF: 19 
ORGÃOS 

• Plenário 

• Grupos de Trabalho 
FUNCIONAMENTO  

• Comissão Tripartida 

• Equipa Rede: Comissão de 
Acompanhamento 2017-2020 e Núcleo 
Executivo do CLAS 

ESTRUTURA 



Eixo 1 - Reforço e 
Territorialização da 

Rede Social de Lisboa   

Rede Social 

Conselho Local 
de Ação Social 

Comissões 
Sociais de 
Freguesia 

Eixo 2 – Intervenção 
em Públicos Alvo 

Crianças e 
Jovens 

Idosos 

Eixo 3 - Intervenção 
em Domínios/Grupos 

de Maior 
Vulnerabilidade  

Violência 
Doméstica 

Deficiência 

Saúde Mental 

Comportamentos 
Aditivos 

Sem abrigo 

Eixo 4 – Promoção da 
Empregabilidade 

Redes Locais 

4 Eixos 

     26 Objetivos Gerais 

          50 Objetivos Específicos 

               135 Medidas 

4. Aprovação do PDS 2017-2020 
Eixos do Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa 

2017|2020 

Plano de Desenvolvimento Social 

2017-2020 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PDS) 
2017-2020 

IMPLEMENTAÇÃO 



Grupos de Trabalho 
Constituição 

Na 28ª sessão plenária do Conselho Local de Ação Social de 
Lisboa (CLAS-Lx), realizada a 11 de maio de 2017, foram criados 
os Grupos de Trabalho (GT) dos Eixos do PDS 2017-2020: 
 

• GT 1: Reforço e Territorialização da Rede Social de Lisboa (Eixo 1) 

• GT 2: Crianças e Jovens (Eixo 2) 

• GT 3: Pessoas Idosas (Eixo 2) 

• GT 4: Violência Doméstica (Eixo 3) 

• GT 5: Deficiência (Eixo 3) 

• GT 6: Saúde Mental (Eixo 3) 

• GT 7: Comportamentos Aditivos e Dependências (Eixo 3) 

• GT 8: Pessoas Sem Abrigo (Eixo 3) 

• GT 9: Promoção da Empregabilidade (Eixo 4) 

 



Grupos de Trabalho 
Objetivos Gerais 

• Desenvolver e criar condições para a Implementação dos Objetivos Gerais 

e Específicos do Eixo ou sub-Eixo 

• Articular a Implementação do PDS à escala territorial da cidade e das 

freguesias 

• Levantamento das medidas e das ações que respondam aos PDS 

• Identificação de lacunas a colmatar por iniciativas próprias 

• Definição de projetos e propostas que respondam aos Objetivos do PDS 

• Definir Plano de Ação 2017/2020 do respetivo Eixo ou sub-Eixo 

• Definir Plano de Atividades Anual do respetivo Eixo ou sub-Eixo 

• Elaborar Relatório Anual de Atividades e de Avaliação da implementação 

do respetivo Eixo ou sub-Eixo 



Grupos de Trabalho 
Metodologia e Modelo de Implementação 

• Os GT são constituídos por membros do CLAS-Lx, representantes das 
Comissões Sociais de Freguesia e outras Entidades parceiras 

• Os GT têm uma comissão executiva constituída por um coordenador mais 
um máximo de quatro parceiros, a título individual por indicação de uma 
entidade membro do CLAS-Lx 

• O coordenador e a comissão executiva deverão ser eleitos pelas entidades 
que constituem o Grupo de Trabalho e indicados à Comissão Tripartida 

 

• Os GT deverão reunir de forma periódica, no mínimo, trimestralmente 

• Os GT serão convocados pelo coordenador 

• O coordenador do GT deverá garantir a articulação com a Comissão de 
Acompanhamento do PDS 2017-2020 

 



Grupos de Trabalho 
Plano de Atividades  

• Os GT elaboraram os respetivos Planos de 
Atividades para 2017, os quais foram 
aprovados na 29ª sessão plenária do CLAS-Lx 
no dia 17 de julho de 2017 

 

• O Plano de Atividades de 2018 do PDS 2017-
2020 será colocado a votação na 30ª sessão 
plenária do CLAS-Lx a realizar no 1º trimestre 
de 2018 

 



Grupos de Trabalho 
Eixo 1 – Principais Resultados 

• Qualificação da Rede Social de Lisboa – realização de 7 ações 
de formação que abrangeram 107 profissionais 

 

•  Elaboração dos 24 Diagnósticos de Freguesia com base nos 
dados existentes no II Diagnóstico Social 2015-2016 

 

• Plataforma Carta Social Georreferenciada em fase final de 
testes 

 

• Realização de estudo de caracterização dos parceiros do 
CLAS-Lx 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 2: Crianças e Jovens – Principais Resultados 

• Realização de 6 ações de sensibilização sobre o sistema de 

promoção e proteção para os técnicos das freguesias de 

abrangência da CPCJ Lisboa Centro e Encontro para reflexão sobre 

a criação de grupos interinstitucionais 

 

• Actualização da informação sobre programas de competências 

parentais e consensualização de conceitos e construção de grelha 

para identificação e caracterização dos programas de 

competências pessoais e sociais existentes na cidade de Lisboa 

 

• Desenvolvimento de trabalho com as escolas para estas adoptarem 

uma prática permanente de ouvir as crianças 

 

 

 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 2: Pessoas Idosas – Principais Resultados 

• Organização da Feira do Cuidador com o objectivo de reconhecer, 

dignificar e apoiar os Cuidadores através da partilha de informação 

útil sobre conhecimentos técnicos, práticos, emocionais e 

proporcionar também um dia com algumas actividades lúdicas para 

os mesmos 

 

• Caracterização das respostas existentes na cidade de Lisboa 

para criação de guião orientador para implementação de modelo de 

intervenção integrado: sinalização, avaliação, acompanhamento e 

encaminhamento 

 

• Levantamento das linhas telefónicas de atendimento para 

pessoas idosas 

 

 

 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 3: Violência Doméstica – Principais Resultados 

 

• Termos do Protocolo definido para constituição 

e implementação de Rede Especializada de 

intervenção na área da violência doméstica 

  

• Guião de Procedimentos de suporte à 

intervenção e apoio às vítimas de violência 

doméstica iniciado 

 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 3: Deficiência – Principais Resultados 

Constituição de subgrupos para: 

 

• efetuar o levantamento do número de casos em 

lista de espera para CAO e LAR e cruzar listas e 

aferir número real de situações 

 

• articulação com o eixo 4 – promoção da 
empregabilidade 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 3: Saúde Mental – Principais Resultados 

• Criação de programa de capacitação de 30 horas de 

cuidadores de pessoas com experiência de doença 

mental para constituição de Grupo de Ajuda Mútua com 

vista à sua territorialização nas freguesias de Benfica, 

São Domingos de Benfica e Carnide 

 

• Análise do Guia de Voluntariado (produto PDS 2013-

2015) e proposta de elaboração de kit adicional sobre 

questões ligadas à saúde mental e eventual adição ao 

curso de gestão de voluntariado da CML 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 3: Comportamentos Aditivos – Principais 

Resultados 

• Construção da “tool-box” sobre materiais de redução de 

riscos 

 

• Elaboração de guião de recursos para 

implementação de sistema articulado de 

referenciação de adolescentes, em articulação com o 

GT Crianças e Jovens 

 

• Elaboração de proposta de encontro de trabalho para 

integração de mediadores pares (utilizadores de 

drogas) nas equipas de redução de riscos e 

minimização de danos 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 3: Pessoa em situação de sem abrigo – 

Principais Resultados 

• Criação da plataforma de informação georreferenciada como 

instrumento de monitorização da população sem abrigo 

 

• Procedimento concursal aberto para Centros Ocupacionais de 

Inserção Diurna 

 

• Criação do NAL de São Vicente 

 

• Aprovação dos procedimentos concursais para disponibilização de 

4 apartamentos partilhados e para dois projectos do modelo 

Housing First  para a pessoa em situação de sem abrigo para 

abertura de mais de 50 vagas: dependências e saúde mental 

 

• Plano de Saúde de Rua em fase de conclusão 

 

 
 



Grupos de Trabalho 
Eixo 4: Promoção da Empregabilidade – Principais 

Resultados 

As ações desenvolvidas encontram-se interligadas com os 

Planos de Atividades das Instituições parceiras, 

nomeadamente, nas seguintes áreas: 

 

• capacitação na área das competências pessoais e 

sociais 

 

• planos de formação à medida  

 

• projetos piloto na área da empregabilidade 

 

 
 



Documentos Referência 

• PLANO de DESENVOLVIMENTO SOCIAL de LISBOA 2017-2020: 
http://www.cm-
lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Desenvolvimento_Social/PDS_Lisboa_2017-
2020_VersaoFINAL_COM_ANEXOS_12-01-2017.pdf 

 
• AGENDA ESTRATÉGICA: http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Desenvolvimento_Social/Plano_de_Desenvolvi
mento_Social_2017-2020.pdf 

 
• II DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LISBOA 2015-16: http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Desenvolvimento_Social/DIAGNOSTICO_SOCIA
L_versao_final_JANEIRO-2017_11_01_2017.pdf 

 
• ATLAS SOCIAL: 

https://cml.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e63936cfad
ce405b805d7beded9543f0 
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Equipa Rede Social  
Contactos 

Casa dos Direitos Sociais  

Espaço Municipal da Flamenga 
 

Morada:  Rua Ferreira de Castro 

  1950-135 Lisboa 

 

E-mail: redesocialdelisboa@cm-lisboa.pt 

 

Contacto telefónico: 218 172 462 

 


