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O Plano de Acção do Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Mesão Frio é um instrumento, anual, de definição de actuação, onde são
estabelecidas estratégias de intervenção para o concelho.

Este instrumento – operativo – pretende induzir processos de mudança, com vista à melhoria da qualidade de vida da população
mesãofriense, definindo medidas estratégicas de complementaridade com outros projectos/recursos locais, com o intuito de maximizar os
resultados obtidos.

O Plano de Acção do CLAS de Mesão Frio, para 2010, estabelece como prioridades a elaboração/actualização de instrumentos estruturantes,
como sendo o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social, para um período de três anos, onde ficará espelhada a realidade
social/local para um melhor/maior conhecimento do concelho de Mesão Frio.

O CLAS de Mesão Frio

Mesão Frio, Fevereiro de 2010

CLASMSF

Projecto

Objectivos Gerais

Objectivos
Específicos

Actividade a
desenvolver

Calendarização

Parceiros
Envolvidos

Indicadores

1. Elaborar/Actualizar
os instrumentos
estruturantes de apoio
à identificação de
problemas/recursos/po
tencialidades
existentes no concelho
de Mesão Frio

1.2 Diagnóstico Social

Durante os meses
de Março, Abril,
Maio e Junho o
Núcleo Executivo
irá actualizar o
diagnóstico social
do concelho com
o intuito de
espelhar a
realidade, actual,
do mesmo

No final do
trabalho
realizado os
participantes,
directos, irão:

Realização de
reuniões de trabalho
dinamizadas pelo
Núcleo Executivo.

Identificar e
caracterizar os
problemas
(hierarquizandoos) e respectivas
causalidades
Identificar os
“focos” sobre os
quais incidirá a
intervenção

CLASMSF

Março, Abril,
Maio e Junho

Núcleo Executivo;
Núcleo Local de
Inserção;
Gabinete de
Inserção
Profissional;
Projecto
“Mesão Frio
Integra” – Progride
– Medida 1

Interesse/Envolvi
mento
demonstrado
pelo trabalho a
ser desenvolvido:
Assiduidade às
reuniões por
parte dos
agentes sociais
implicados.

Projecto

1.3 Plano de
Desenvolvimento
Social

Objectivos Gerais

Durante os meses
de Julho e Agosto
irão ser
identificados os
Eixos Estratégicos
sobre os quais vai
versar a
intervenção.

Objectivos
Específicos

Promover o
desenvolvimento
social/local

Actividade a
desenvolver

Reuniões do Núcleo
Executivo do CLAS.

Prevenir o
aparecimento de
riscos de pobreza
e de exclusão
social de que são
alvo os grupos
sociais mais
vulneráveis
Actuar sobre as
situações de
pobreza e
exclusão social
mais urgentes

CLASMSF

Calendarização

Julho, Agosto e
Setembro

Parceiros
Envolvidos

Indicadores

Núcleo Executivo;
Autarquia;
Segurança Social;
Agrupamento
Vertical de Escolas
de Mesão Frio;
Santa Casa da
Misericórdia de
Mesão Frio;
Junta de Freguesia
de Santa Cristina;
Junta de Freguesia
de São Nicolau.

Assiduidade às
reuniões;
Participação nas
reuniões.

Projecto

2. Programa Conforto
Habitacional para
Pessoas Idosas

Objectivos Gerais

Objectivos
Específicos

Até Março de 2010
cinco agregados
familiares
(carenciados)
vêem as suas
condições
habitacionais
melhoradas

Até Março de 2010,
são reabilitadas
cinco habitações,
havendo
intervenção ao
nível da cobertura,
do soalho, das
janelas e portas e
pinturas interiores e
exteriores.

Actividade a
desenvolver

Instrução e
organização do
processo
Avaliação da
situação
Realização da obra
Pedido de
reembolso

CLASMSF

Calendarização

Parceiros
Envolvidos

Indicadores

De Janeiro a Março

Autarquia e Centro
Distrital de
Segurança Social

Nº de
candidaturas que
obedecem aos
requisitos
definidos
Nº de imóveis
reabilitados

Projecto

3. Seminário
Dinamização de
Parcerias
(Data a definir)

Objectivos Gerais

Até fim de 2010 os
Parceiros – agentes
sociais – vão
desenvolver uma
dinâmica de
parceria mais
eficaz e com um
maior envolvimento
nas questões
sociais.

Objectivos
Específicos

Actividade a
desenvolver

No final do
encontro os
participantes
deverão:

Organização/
Planificação da
dinâmica do
encontro.

Assumir uma
postura activa
dentro da
dinâmica social;

Realização do
Seminário
Avaliação da
Acção

Reconhecer que o
desenvolvimento
social/local é tanto
maior quanto maior
foi a implicação de
todos os agentes
sociais.

CLASMSF

Calendarização

Outubro

Parceiros
Envolvidos

Todos os elementos
do CLAS

Indicadores

Nº de
participantes

