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Reforçar as respostas 

para a 1ª infância

Aumentar a capacidade de 

resposta Ama

Concretizar a colocação de uma 

ama na freguesia do Cercal

N.º vagas 

preenchidas/N.º 

vagas por 

preencher

1
Segurança Socia/Espiga e 

Outros 

Desenvolver ações 

preventivas no âmbito 

da Infância e Juventude

 Mês da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância

Espetáculo - Mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na Infância e 

Juventude

Realizado/Não 

Realizado
100% CPCJSC

Programa de férias para 

crianças e jovens - Férias 

em Movimento 

Concretização do programa de 

ocupação das férias letivas, para 

crianças/jovens entre os 7 e os 

12 anos

Realizado/Não 

Realizado
100%

Junta de Freguesia de 

Santo André, Comissão 

Social de Freguesia e 

Movimento Associativo

Programa de férias para as 

crianças e jovens do 

Município, dos 7 aos 14 

anos - Férias Jovens  

Realização de atividades 

durante o mês de julho (piscina, 

atelier's de música, atelier's na 

biblioteca e outras

Realizado/Não 

Realizado
100%

CMSC com o apoio das 

Juntas de Freguesia

Projeto - Tipo Kolónia 

Realização de atividades 

destinadas a jovens social e 

economicamente 

desfavorecidos, entre os 12 e os 

15 anos, assente na promoção 

de atividades lúdicas e culturais

Realizado/Não 

Realizado
100%

 CSF de Santo André, Cercal 

do Alentejo e União de 

Freguesias de Santiago do 

Cacem, Santa Cruz e S. 

Bartolomeu da Serra

Promover a integração 

sócio-profissional dos 

beneficiários de RSI

Inserção em medidas ativas 

de emprego e formação e 

mercado de trabalho

Assegurar o atendimento e a 

integração dos beneficiários RSI

N.º de 

beneficiários RSI 

integrados/N.º 

total de 

beneficiários RSI

50%

NLI/IEFP, Entidades 

Públicas; IPSS; Associações 

e Outros
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Dar continuidade aos 

projetos de ocupação de 

tempos livres em 

períodos de férias 

escolares para crianças e 

jovens 

EIXO 2. CIDADANIA PARTICIPAÇÃO E IGUALDADE 

Objectivo 

Geral
Objectivo Especifico Medida Ações a Desenvolver 

Calendarização
Responsável (R)/ Parceiros 

Envolvidos (P.E)

Indicador de 

Execução 
Meta



Melhorar as condições 

de habitabilidade das 

familias carenciadas

Regulamento Apoio à 

Realização de Obras em 

Habitações de Indivíduos e 

Famílias em Situação de 

Comprovada Carência 

Económica

Realização das obras nas 

habitações selecionadas pela 

equipa tecnica após aplicação 

do Regulamento 

Nº de obras 

realizadas / Nº de 

candidaturas 

aprovadas

100% CMSC e Outros 

Atendimento mensal  

descentralizado nas  

Freguesias de Alvalade; 

Cercal Alentejo; Ermidas 

Sado e Santo André 

Atendimento e 

Encaminhamento

N.º Atendimentos 

realizados/N.º 

Atendimentos 

solicitados

100%
CMSC / Juntas de Freguesia 

e Gabinete Municipal 

Atendimento  da DECO a  

Familias Endividadas, no 

Gabinete de Apoio a 

Empresário em S. Cacém 

Atendimento e 

Encaminhamento  

N.º Atendimentos 

realizados/N.º 

Atendimentos 

solicitados

100% CMSC/DECO

Ações de Sensibilização 

Alimentação Saudável (crianças 

dos Jardins de Infância)

Realizado/Não 

Realizado
100%

CSF União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa 

e Cruz e S. Bartolomeu da 

Serra, Agrupamentos de 

Escolas, USLA, CMSC

Os animais são nossos amigos - 

Recolha de alimentos para cães 

e gatos e visita ao canil 

Municipal

Realizado/Não 

Realizado
100% CSF de Santo André; CMSC

Capacitar os pais na área 

da Parentalidade Positiva 
Workshop

Mestres em Gestão Familiar - 

Optimizar rotinas e tarefas;Alianças 

positivas com o tempo; 20 escolhas  

para criar crianças felizes; gestores 

de emoções,tarefas e tempo

Sim/Não Realizado
Cooperativa Espiga/Familias 

Felizes
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 Realizar as atividades da 

Candidatura

Nº Ações 

realizadas/Nº 

Ações aprovadas

80%

Município de SC e os 4 

Agrupamentos de Escolas 

de SC

Ações de sensibilização 

para crianças e jovens 

Aproximar os serviços 

de Atendimento aos 

cidadãos 

Combater o abandono 

escolar

Projeto Integrado de 

Combate ao Abandono 

Escolar

Dirigir ações de 

sensibilização a crianças 

e jovens sobre temáticas 

que possam influenciar 

positivamente as suas 

atitudes
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Prestar apoio especializado  

às famílias -  CAFAP Porta 

Aberta

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

Apoio especializado às famílias com 

crianças e jovens, vocacionado para 

a prevenção e reparação de 

situações de risco

Nº de 

acompanhamentos/

Nº de sinalizações

100%
Cooperativa Espiga/Segurança 

Social

Divulgação e partilha das 

práticas desenvolvidas nas 

diferentes respostas 

Congresso Congresso Anual da Espiga Sim/Não Realizado Cooperativa Espiga e parceiros 

Aconselhamento Parental e 

Familiar - Atendimento 

semanal/quinzenal com 

marcação prévia.

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

atendimento e 

acompanhamento/aconselhamento 

parental regular às famílias com 

crianças/jovens com e sem medidas 

de promoção e proteção.

Nº de atendimentos 100%
Cooperativa Espiga/Segurança 

Social

Reunião de articulação 

com parceiros

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

5 reuniões com o Agrupamento de 

Escolas de Santiago do Cacém; 3 

reuniões com o Agrupamento de 

escolas de Vila Nova de Santo 

André; 2 reuniões com o 

Agrupamento de Escolas de 

Alvalade do Sado; 3 reuniões com a 

RLIS de Santiago do Cacém; 6 

reuniões com a Equipa 

Multidisciplinar de Acessoria ao 

Tribunal e Comissão de Proteção a 

crianças e jovens; participação em 

48 reuniões do Núcleo Local de 

Inserção de Santiago do Cacém. 

Promoção/participação em outros 

momentos de articulação com 

serviços (e-mails,contatos 

telefónicos, diligências conjuntos). 

Encaminhamento de utentes para 

serviços com respostas específicas.

Nº de reuniões 

realizadas
100%

Cooperativa Espiga/CAFAP, 

Segurança Social e parceiros

Acompanhamento psico 

social específico

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

Grupos de jovens, envolvendo a 

participação de 5 jovens. 

Articulação e encaminhamento para 

estruturas de apoio específicas: 

Centro de Saúde, Projeto 

Desigualdades, Projeto Localidades; 

RLIS.

Nº de sessões 100% Espiga/CAFAP e parceiros
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Aplicação do Programa 

"+Família, + Jovem"

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

Aplicação do Programa de Educação 

Parental, envolvendo a participação 

de 12 pais.

Nº sessões/Nº de 

participantes
100% Espiga/CAFAP e parceiros

Angariação de roupas, 

calçado, eletrodomésticos

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(concelhos de Sines e Santiago 

do Cacém)

Promover a solidariedade entre as 

famílias e a comunidade.
Nº de apoiados 100% Espiga/CAFAP e parceiros
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D

Acordo de 

Cooperação 

CMSC

Junta de 

Freguesia de 

Santo André 

CMSC

Juntas de 

Freguesia

Segurança 

Social ; 

IEFP,POISE 

EIXO 2. CIDADANIA PARTICIPAÇÃO E IGUALDADE 

Possíveis 

Fontes de 

Financiamento

Calendarização



IEFP; Segurança 

Social; 

Entidades 

Públicas e 

outras

CMSC/Juntas de 

Freguesia 

CMSC e DECO

Juntas de 

Freguesia

União de 

Freguesias de 

Santiago do 

Cacém, Santa 

Cruz e São 

Cooperativa 

Espiga

Prevenção do 

Absentismo e 

Promoção do 

Sucesso Escolar 

(Portugal 2020 -

CIMAL)



Segurança Social

Cooperativa 

Espiga

Segurança Social

Segurança Social

Segurança Social



Cooperativa 

Espiga

Cooperativa 

Espiga


