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Nota Introdutória 
O Plano de Ação da Rede Social de Lagos referente ao ano de 2021, tem por objetivo orientar as ações a 

desenvolver neste ano específico, sendo avaliado com cariz regular de forma a viabilizar eventuais 

reajustamentos às necessidades que possam surgir proporcionando uma atuação consentânea à realidade 

social. 

 

Este Plano é constituído pela gestão da rede de parceria, pela divulgação e comunicação do trabalho 

desenvolvido pela parceria ou pelas instituições junto da comunidade e da rede de parceiros, pelo incentivo à 

realização de candidaturas e projetos das instituições, pela operacionalização do Plano de Desenvolvimento 

Social (Carta de Risco e Carta Social), com especial incidência nos projetos Âncora para a Inclusão e na 

implementação de respostas às necessidades sociais e pela implementação de outros projetos em prol do 

desenvolvimento social municipal. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social de Lagos integra um conjunto de propostas orientadoras da ação num 

horizonte temporal alargado pelo que servirá de referencial de ação no decorrer da elaboração dos diferentes 

Planos de Ação sempre que as condições assim o justifiquem. 

 

O Plano de Ação de 2021 mantém a estrutura dos anos transatos, através dos seguintes itens: 

 

� Área temática de ação (em que se integra); 

� Ações – definição do objetivo a atingir; 

� Calendarização – período temporal em que decorre a atividade; 

� Programação – descrição do conjunto de diligências/atividades a realizar para a prossecução da ação; 

� Responsável pela execução – colaborador e entidade responsável pela realização da atividade, para efeitos 

de monitorização; 

� Parceiros – entidades envolvidas na concretização da atividade.  

 

A execução do Plano de Ação irá resultar da mobilização dos parceiros para a implementação dos projetos e 

ações constantes em PDS - Plano de Desenvolvimento Social e demais projetos. 

 

Para além das atividades inscritas neste documento, poderão vir a ser incluídas ações propostas pelas 

entidades parceiras, consideradas relevantes e validadas pelo Núcleo Executivo e pelo CLAS com os critérios 

de concordância com o Plano de Desenvolvimento Social 2017-2021. 

 

Tal como referido nos Planos de Ação anteriores, a monitorização será efetivada pelo Núcleo Executivo da 

Rede Social de Lagos, com a elaboração de uma síntese anual de análise das ações realizadas e pontos 

relevantes do processo. 
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Plano de Ação de 2021 

ÁREAS TEMÁTICAS 
DE AÇÃO 

AÇÕES (EX:) CALENDARIZAÇÃO  PROGRAMAÇÃO RESPONSÁVEIS 
PELA 
EXECUÇÃO 

PARCEIROS 

1. Gestão e 
Planeamento  

 

Funcionamento 
dos Órgãos 
Deliberativo e 
Executivo 

Reuniões de Núcleo 

Executivo 

Janeiro a Dezembro 

Caráter Mensal (na 1ª 

6ª feira do mês) 

Planeamento e 

monitorização das ações 

Análise e parecer de 
projetos  

NE NE 

CLAS Março e Outubro 

Caráter semestral 

Deliberar sobre as propostas 
e/projetos apresentados 
pelo N.E, grupos de 
trabalho, pelas entidades do 
Plenário ou por outras 
entidades externas ao 
CLAS/Lagos; 
 
Promover a participação dos 
parceiros 
 
Promover ações de 
informação e outras 
iniciativas que visem uma 
melhor consciência coletiva 
dos problemas sociais e o 
empenhamento na 
respetiva solução e partilha 
de responsabilidades 
 

NE Plenário 

Comunicação e 
Marketing  

Atualização 

permanente da 

página de Facebook 

da Rede Social 

 

Janeiro a Dezembro 

(Caráter Semanal) 

Divulgação de iniciativas da 

rede de parceiros e outras 

informações úteis 

Autarquia NE  

Gestão e Partilha de 

informação útil 

Janeiro a Dezembro  Gestão da 

Correspondência Postal 

rececionada  

 

Gestão do email da Rede 

Social 

Autarquia  NE 

Candidaturas em 
Rede 

Pesquisa de linhas 

de financiamento 

para a 

operacionalização 

da Carta Social e 

Carta de Risco. 

Janeiro a Dezembro  NE 

E entidades 

envolvidas 

Rede Social 
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ÁREAS TEMÁTICAS 
DE AÇÃO 

AÇÕES (EX:) CALENDARIZAÇÃO  PROGRAMAÇÃO RESPONSÁVEIS 
PELA 
EXECUÇÃO 

PARCEIROS 

2. 
Operacionalização 
do PDS/ Carta de 
Risco 

CARTA DE RISCO - PROJETOS ÂNCORA PARA A INCLUSÃO 

Projeto 1 

Bio Lagos 

 

Formalização de 

um Consórcio local 

de Produtores/as 

Bio 

Fevereiro a  

dezembro 
Definição de 
metodologias de ação a 
adotar 

Constituição do consórcio 

 

Estabelecer 
contatos/parcerias com 
associações, empresas e 
outras entidades, 
enquanto potenciais 
clientes do consórcio  

Proposta de logótipo para 
o projeto BioLagos 

Dinamização/Colaboração 
em workshops, palestras, 
ações de sensibilização na 
área da alimentação 
saudável e do 
desenvolvimento 
sustentável 

Equipa de 

Projeto 

 

Produtores/as 

locais 

 

Entidades e 

empresas do 

concelho 

 

Associação In Loco 

 

 

Projeto 1 

Bio Lagos 

Sub-projeto Sitio do 
Boto 

Capacitação de 

pessoas com 

deficiência e 

incapacidade para 

o mundo do 

trabalho, com 

idade igual ou 

superior a 18 anos 

na área da 

produção agrícola. 

Janeiro a Dezembro  Candidatura a fontes de 

financiamento  

 
Estabelecer e reforçar 
contatos/parcerias com 
associações, empresas e 
outras entidades locais, 
enquanto potenciais 
agentes de 
desenvolvimento do 
Projeto  

 

NECI IEFP 

ISS, IP 

DRAP Algarve 

Empresas 

agrícolas  

UALG 

Projeto 2  

Centro Sensorial de 
Inclusão dos jovens 
NEET 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa de linhas 

de financiamento 

para Candidatura 

do Centro Sensorial 

de Inclusão dos 

jovens NEET 

Janeiro a Dezembro Procura e Elaboração de 

candidaturas a novas 

linhas de financiamento 

CASLAS Equipa de 

Projeto 

Programa de 

experiências 

sensoriais 

disponibilizadas aos 

jovens NEET 

Dependente da 

aprovação da(s) 

respetiva(s) 

candidatura(s)  

Auscultação e criação de 

Base de dados com 

identificação das empresas 

e associações que irão 

aderir ao programa  

 

Levantamento dos jovens 
NEET, bem como 
auscultação dos mesmos 
ao nível das suas 
necessidades, interesses e 
potencialidades 
 

CASLAS Equipa de 

Projeto 



 Rede Social de Lagos - Plano de Ação 2021 
5 

ÁREAS TEMÁTICAS 
DE AÇÃO 

AÇÕES (EX:) CALENDARIZAÇÃO  PROGRAMAÇÃO RESPONSÁVEIS 
PELA 
EXECUÇÃO 

PARCEIROS 

2.1 Outros 
Projetos/ Carta de 
Risco 

VULNERABILIDADES SOCIAIS ESPECIFICAS 

Famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 

 

 

Ação de 

informação/ 

Sensibilização aos 

beneficiários de RSI 

e ou parcerias 

Janeiro a dezembro 

 

Ex: competências 

interpessoais 
ISS- CDisFaro 

 

Rede Social 

CLDS 4G  

Intervenção na área 
da população em 
situação de sem-
abrigo 

Colaborar na 

Execução do Plano 

de Ação do NPISA, 

nomeadamente na 

criação de um Guia 

de Recursos Local 

Janeiro a Dezembro Remeter o Guia às 

entidades Parceiras para 

preenchimento 

CMLagos 

 

Rede Social 

Disponibilizar os 

contributos das entidades 

parceiras ao NPISA 

Acompanhar a 

Execução do Plano 

de Ação do NPISA  

Apresentação do trabalho 

desenvolvido nas 

reuniões de NE e em 

CLAS 

Criação de Equipa 

de 

Acompanhamento 

Psicossocial  

Fevereiro a Dezembro Apresentação de 

Candidatura ao CRESC 

Algarve 2020, através do 

Projeto LEGOS 

 

Implementação do projeto 

MAPS Rede Social 

Desenvolver  ações 

ocupacionais para 

pessoas em 

situação de Sem-

Abrigo 

Iniciativas de 

Informação e 

Sensibilização das 

comunidades locais 

e sobre o 

fenómeno das 

pessoas em 

situação de sem-

abrigo 

Promoção da 
Igualdade entre 
mulheres e 
homens; Combate à 
violência 
doméstica, à 
violência de género 
e à discriminação 
em razão da 
orientação sexual  

Implementação do 

Plano Municipal de 

Igualdade de 

Género e Não 

Discriminação 

Janeiro 

 

 

Fevereiro 

Validação da versão final 

do documento  

 

Aprovação do Plano em 

CLAS 

CMLagos Grupo de 

Trabalho da Rede 

Social 

Acompanhar a 

execução do Plano 

Municipal de 

Igualdade de 

Género e não 

Discriminação 

Janeiro a dezembro 

 

Ex: competências 

interpessoais 

NE 

 

Rede Social 

Intervenção 
Familiar e Parental, 
preventiva da 
pobreza infantil 

Implementação do 

Contrato Local de 

Desenvolvimento 

Social 4G de Lagos 

Janeiro a Dezembro Operacionalização do 

projeto 

CASLAS 

 

Entidades da 

Rede Social 

envolvidas no 

projeto 
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ÁREAS TEMÁTICAS 
DE AÇÃO 

AÇÕES (EX:) CALENDARIZAÇÃO  PROGRAMAÇÃO RESPONSÁVEIS 
PELA 
EXECUÇÃO 

PARCEIROS 

ISS, IP 

Acompanhamento 

do Contrato Local 

de 

Desenvolvimento 

Social – 4G 

Janeiro a Dezembro Apresentação do trabalho 

desenvolvido nas reuniões 

de NE e em CLAS 

NE Rede Social 

3.Operacionalização 
do PDS/ Carta 
Social 

BOLSA DE PROJETOS PARA RESPOSTA ÀS NECESSIDADES SOCIAIS 

Respostas Sociais 
Tipificadas 

Construção de 

infraestrutura Lar 

Residencial para 30 

pessoas com 

deficiência  

Janeiro a Dezembro 

(A calendarização das 

ações está 

dependente da 

aprovação do 

financiamento do 

Programa PARES 3.0) 

Concluir os projetos de 

execução 

Licenciar a obra junto do 

Município 

Receber resultado de 

candidatura ao Programa 

PARES 3.0 

Lançar o procedimento de 

contratação Publica da 

Empreitada e adjudicar a 

obra 

Iniciar a empreitada de 

construção do Lar 

Residencial  

NECI � NECI 

� Associação de 

Municípios 

Terras do 

Infante 

   ISS, I.P. 

Criação de 

Infraestrutura – Lar 

Residencial para 30 

pessoas 

Programa PARES 3.0  Aprovação do 

financiamento do projeto 

pelo Programa Pares 3.0  

Licenciamento da obra no 

Município  

Lançamento do Concurso 

Público  

CASLAS CMLagos 

ISS, IP 

Respostas Sociais e 
Projetos de 
Inovação Social 

Implementação do 

Projeto TMN – Tua, 

Minha, Nossa: 

Apartamentos 

Partilhados 

destinados a 

Pessoas em 

Situação de Sem-

Abrigo  

Janeiro a Dezembro Realização de Obras de 

Adaptação e equipamento 

do espaço 

 

Recrutamento, seleção e 

formação da equipa afeta 

ao projeto 

 

Sinalização de potenciais 

utentes 

 

Avaliação e 

enquadramento de 

utentes 

 

Acompanhamento do 

funcionamento da 

estrutura 

MAPS 

 

 

MAPS 

 

 

 

NPISA 

 

MAPS 

 

 

NPISA 

NPISA 

Rede Social 
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3.Operacionalização 
do PDS/ Carta 
Social 

CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS 

Qualificação da Rede Dinamização de 

Formação  

Janeiro a dezembro 

 

Ex: Gestão de Projetos;  NE EAPN 

CIG 

TAIPA 

 


