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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013--20152015

O PDS é um instrumento de planeamento da Rede Social que formaliza o conjunto de

opções e prioridades de intervenção para o universo de interventores e atores sociais.

O PDS é um documento flexível e anualmente atualizável.

Contextualização

Formaliza a progressiva contratualização na Rede das intervenções e respostas que os

diferentes níveis institucionais propõem.

Numa lógica de replaneamento contínuo, a atualização das prioridades e opções de

futuro resultam das dinâmicas dos 3 pólos de planeamento:

� Planeamento Prospetivo - Visão e Agenda Estratégica

� Planeamento Estratégico – Planos

� Planeamento Territorial – CSF/CSIF



AGENDA ESTRATÉGICA AGENDA ESTRATÉGICA 

VISÃOVISÃO

DESAFIOS ESTRATÉGICOSDESAFIOS ESTRATÉGICOS

LISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL

LISBOA CIDADE INCLUSIVA

LISBOA CIDADE SAUDÁVEL

LISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL

LISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIAL

DESAFIOS ESTRATÉGICOSDESAFIOS ESTRATÉGICOS



A Agenda Estratégica - dimensão operativa da Visão é constituída pelo conjunto de

ações diretamente orientadas para a concretização da Visão - “Lisboa cidade da coesão

social”.
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social”.

Estas 27 ações foram selecionadas de acordo com a capacidade de produzir impacto

social verificável nos 5 Desafios da Visão.

Os Grupos de Missão irão desenvolver 17 das 27 ações identificadas na Agenda

Estratégica de acordo com os parâmetros estabelecidos no PDS 2013-2015.



AÇÕES

Desenvolvimento do modelo de intervenção integrada para a PSA
(Plataforma PSA)

LISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONALLISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL

Elaboração Carta Estratégica para as Crianças
(Grupo de Trabalho Área das Crianças)

Definição de modelos simplex para idosos organização de respostas locais

que simplifiquem processos para aproximação dos serviços aos idosos
(Grupo de Trabalho Área do Envelhecimento)



AÇÕES

Desenvolvimento da proposta de reorganização de respostas para PSA
(Plataforma PSA)

LISBOA CIDADE INCLUSIVALISBOA CIDADE INCLUSIVA

(Plataforma PSA)

Avaliação e disseminação do Projeto “Transporte Solidário” – transporte

gratuito para os idosos
(CSIF Belém-Xavier)

Avaliação e disseminação do Projeto “Acolhimento/Apoio a Alunos

Estrangeiros”
(CSF Anjos)



AÇÕES

Fomentar o “Marketing Social”

(Comissão Social de Freguesia de Santos-o-Velho)

LISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIALLISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL

LISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIALLISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIAL

AÇÕES

Elaboração de Planos de Formação para diferentes agentes: PSA;

Envelhecimento e Crianças
(Plataforma PSA; Grupo de Trabalho Área do Envelhecimento; Grupo de Trabalho Área das Crianças)

Avaliação e disseminação do Projeto “Dê pra Troca” – livros escolares
(CSIF Belém-Xavier)

Avaliação e disseminação do Projeto “Desafios Inclusivos” – iniciativas

intergeracionais numa lógica de cidadania ativa
(CSF Santos-o-Velho)

LISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIALLISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIAL



AÇÕES

Desenvolvimento do modelo de intervenção integrada para a PSA
(Plataforma PSA)

LISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONALLISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL

Elaboração Carta Estratégica para as Crianças
(Grupo de Trabalho Área das Crianças)

Definição de modelos simplex para idosos organização de respostas locais

que simplifiquem processos para aproximação dos serviços aos idosos
(Grupo de Trabalho Área do Envelhecimento)



Grupos de Missão

Grupo de trabalho interno de cada entidade chave, responsável pela ação, que

desenvolve o trabalho reunindo periodicamente com outras entidades estratégicas,

parceiras ou não do CLAS-Lx., para acertar e conciliar o trabalho desenvolvido e a
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desenvolver, numa lógica de Rede.

Carta de Intenções

Assinada no 14º Plenário do CLAS-Lx.

Formaliza a adesão e o compromisso das 9 Entidades Chave (CML, CDL, SCML, EAPN,

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, ARS, SICAD, ACIDI, Escola Nacional de

Saúde Pública) na concretização das ações identificadas na Agenda Estratégica.



LISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONALLISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

Consensualizar princípios, normas e procedimentos coerentes para a
intervenção social na cidade de Lisboa.

PRODUTOS

Carta de Princípios para a Intervenção Social de Lisboa.



AÇÕES

Definição do modelo de intervenção integrada para a área da violência

LISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONALLISBOA TERRITÓRIO DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL

(Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública)

Construção de um Modelo de articulação do voluntariado na cidade

(Câmara Municipal de Lisboa)



ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

LISBOA CIDADE INCLUSIVALISBOA CIDADE INCLUSIVA

Definir territórios de intervenção prioritária na cobertura de
equipamentos.

Fazer coincidir as divisões administrativas dos serviços nas mesmas
áreas geográficas.

PRODUTOS

áreas geográficas.

Adequar as respostas sociais de proximidade às dinâmicas e
problemáticas territoriais.

Política territorial integrada de equipamentos e respostas sociais



LISBOA CIDADE INCLUSIVALISBOA CIDADE INCLUSIVA

AÇÕES

Garantir a existência da Carta Social para Lisboa georreferenciada e

atualizada enquanto instrumento de gestão política e de concertação
(Câmara Municipal de Lisboa)

Elaboração da proposta de reorganização progressiva dos diferentes serviços,Elaboração da proposta de reorganização progressiva dos diferentes serviços,

de acordo com o novo mapa administrativo da cidade - coincidência de áreas

de intervenção
(Câmara Municipal de Lisboa)

Organização de um dossiê técnico com propostas e recomendações sobre

tipologias standard
(Centro Distrital de Lisboa do ISS, IP)

Ações de formação através da Bolsa de Formadores do ACIDI, IP sobre a

temática do diálogo intercultural aos membros do CLAS para disseminação

junto das populações imigrantes e das populações envolventes
(Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP)



AÇÕES

Elaboração de uma Carta de Acessibilidade Universal aos equipamentos

sociais da cidade

LISBOA CIDADE INCLUSIVALISBOA CIDADE INCLUSIVA

(Câmara Municipal de Lisboa)



ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

LISBOA CIDADE SAUDÁVELLISBOA CIDADE SAUDÁVEL

Contribuir para melhorar o acesso à saúde.

Promover estilos de vida saudáveis.

PRODUTOS

Plano de acesso à Saúde em Lisboa.

Política integrada de intervenção para os comportamentos aditivos.



AÇÕES

Definição do modelo de atendimento, acompanhamento e encaminhamento

das situações de saúde mental
(Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP)

Criação de modelo descentralizado para rentabilização da Rede de

infraestruturas de equipamentos sociais, saúde, desporto e outros

LISBOA CIDADE SAUDÁVELLISBOA CIDADE SAUDÁVEL

infraestruturas de equipamentos sociais, saúde, desporto e outros
(Câmara Municipal de Lisboa)

Avaliar a componente de saúde nos projetos de intervenção comunitária
(Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)

Implementar a Rede de Cuidados Continuados Integrados
(Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP)

Promover e divulgar medidas conducentes à prevenção de hábitos

alimentares de risco, incentivando estilos de vida saudáveis
(Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade
Nova de Lisboa)

Plano de Ação articulado para os comportamentos aditivos
(Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e Dependência)



ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

LISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIALLISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Orientar a intervenção social da cidade de Lisboa para modelos
inovadores de inserção pela criação de oportunidades de rendimento
e autonomização social

PRODUTOS

Constituição de um cluster de empreendedorismo social.



AÇÕES

Articular as respostas sociais com a rede de apoios institucionais e

financeiros – programas específicos – micro crédito e instituições financeiras

LISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIALLISBOA CIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL

financeiros – programas específicos – micro crédito e instituições financeiras

e mutualidades

(Câmara Municipal de Lisboa)

Lançar um projeto âncora de empreendedorismo social à escala da cidade,

com dimensão e visibilidade associado à marca Lisboa. “Incubadora Social “

(Câmara Municipal de Lisboa)



ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

LISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIALLISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIAL

Desenvolver a cooperação institucional entre as Universidades, os Centros
de Investigação e a Rede Social de Lisboa, potenciando um sistema
integrado de investigação e inovação na área social.

PRODUTOS

Divulgar e incentivar práticas inovadoras.

Plataforma que integre as necessidades de investigação em áreas de
inovação social, divulgando o conhecimento.



AÇÕES

Elaboração do referencial estratégico para monitorização do desenvolvimento

social de Lisboa de suporte à visão do PDS

LISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIALLISBOA CIDADE DAS REDES DE INOVAÇÃO SOCIAL

(EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza)

Formalização de redes interinstitucionais de investigação e intervenção para

desenvolvimento de soluções de inovação social para a área do PSA

(Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)



� Constituir internamente o grupo;

� Identificar responsável pela ação/interlocutor interno para ligação, articulação 

com a Comissão Executiva do Plano de Desenvolvimento Social;

� Identificar parceiros estratégicos dentro ou fora da Rede Social de Lisboa para 

o desenvolvimento das ações;

Metodologia (Proposta)

o desenvolvimento das ações;

� Elaborar planos de ação com calendarização respetiva;

� Reunir periodicamente com os parceiros estratégicos para apresentação, 

discussão e conciliação do trabalho/propostas;

� Desenvolver e comunicar periodicamente os resultados produzidos e as 

propostas a desenvolver, através de relatórios de progresso (trimestrais), para 

monitorização da ação;

� Apresentação de proposta final.
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