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Introdução 

Um Plano de Ação é um documento de planeamento estratégico que estrutura todas as ações e 

atividades necessárias e priorizadas num determinado território e para um determinado horizonte 

temporal, com o objetivo de atingir determinados resultados, que visem suprir uma problemática 

ou responder a uma necessidade social identificada. 

 

O Plano de Ação 2015, com duração de um ano, foi elaborado na sequência do Plano de Ação 

de 2014 e enquadra-se no documento de planeamento estratégico de horizonte temporal mais 

amplo, o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2014-2016.  

 

Em termos metodológicos, o Plano de Ação de 2015 foi concebido pelo grupo de trabalho 

responsável pela dinamização das ações e atividades do eixo do envelhecimento que integra, as 

entidades com valências na área da terceira idade ou com competências e responsabilidade 

nesta área;  

 

Neste documento constam as estratégias, isto é, o caminho que se pretende seguir para atingir 

os objetivos específicos delineados, conforme o PDS 2014-2016, as atividades, o cronograma 

para a consecução, as entidades promotoras e parceiras responsáveis pela dinamização e 



execução das atividades, os destinatários que beneficiarão com as ações e os indicadores de 

avaliação. 

O Plano de Ação de 2015 não se configura como um documento estático, pelo que deve ser 

visto com um processo onde as parcerias se desenvolvem e se consolidam, numa lógica de 

flexibilidade que permita a introdução e adequação de novos projetos e medidas que possam 

emergir e se preconizem como estruturantes para o território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO – ENVELHECIMENTO 



AÇÕES/ATIVIDADES PARA O ANO DE 2015 
 

 

Estratégias 2014-2016 Atividades Cronograma Entidade promotora 
Entidades parceiras 
responsáveis 

Destinatários  Indicadores de avaliação 

Dotar as instituições de formação 
especializada nas áreas da 
dependência e saúde mental 

Diagnóstico das necessidades 
das famílias com dependentes 

março 

Entidades do Grupo do 
Envelhecimento 

Adesco 

Associação  

Viver Canadelo 

Centro Saúde 

CLAP 

AECB 

Centro Social de Real   

Famílias com 
dependentes a cargo 

N.º de entidades envolvidas. 

N.º de famílias envolvidas 

Conceção e desenvolvimento 
de formação adaptada às 
necessidades das famílias 
com dependentes  

Ano de 2015 Recursos humanos 
das entidades 

N.º de entidades e n.º de técnicos 
envolvidos; 

Tipo de entidades envolvidas. 

 

Conceber uma plataforma digital 
com informação sobre as 
instituições/serviços/recursos  

Formação das entidades na 
ótica do utilizador  

fevereiro 

Câmara Municipal de 
Amarante 

Entidades do grupo do 
Envelhecimento 

Técnicos das 
entidades 

N.º de sessões desenvolvidas; 

N.º de entidades envolvidas; 

Grau de satisfação das entidades. 

Atualização e monitorização 
da plataforma digital 

fevereiro a 
dezembro 

Entidades do grupo 
envelhecimento 

N.º de utilizadores da plataforma; 

N.º de atualizações efetuadas (1xmês); 

N.º de visitantes; 

Grau de satisfação das entidades. 

Conceção de um dispositivo 
único que descrimine 
positivamente a participação do 
idoso a nível económico e social 

Cartão Sénior Ano 2015 
Câmara Municipal de 
Amarante 

Entidades associadas 
Pessoas com 65 ou 
mais anos 

Grau de adesão dos comerciantes; 

N.º de idosos beneficiários; 

Grau de satisfação dos beneficiários e 
comerciantes aderentes. 

Estudar as condições para dar 
resposta aos idosos no período 
noturno, fim-de-semana e 
feriados 

Implementar a teleassistência 
em todo o território 

Ano de 2015 
Câmara Municipal de 
Amarante  

Entidades do grupo do 
Envelhecimento  

Idosos ou pessoas 
com dependência 

N.º de entidades envolvidas no processo; 
Grau de satisfação dos beneficiários; N.º 
de chamadas; N.º incidentes críticos; Nº 
de visitas de acompanhamento; Nº de 
relatórios. 

 



Criar um grupo de voluntários 
para combate à solidão 

Maio a dezembro Grupo do envelhecimento 
Câmara Municipal de 
Amarante 

Idosos identificados 

N.º de entidades envolvidas; 

N.º de Voluntários; 

Caracterização dos voluntários; 

N.º de idosos apoiados por área 
territorial.  

Efetuar estudos focalizados e 
temáticos sobre a terceira idade 

Apresentação e divulgação de 
estudos locais nesta temática 

Ano de 2015 
Rede Capacitar Tâmega // 

Grupo do envelhecimento 

IPSS com valências na 
terceira idade 

Entidades com 
interesse na área 

N.º de estudos apresentados; 

Tipo de estudos apresentados. 

 

Dinamizar ações e atividades 
desportivas, culturais e 
recreativas em rede  

Atividades desportivas  Ano de 2015 CMA  
IPSS com valências na 
terceira idade 

Idosos do território 

N.º de entidades envolvidas; 

N.º de beneficiários abrangidos; 

Grau de satisfação das entidades e dos 
beneficiários; 

Efeitos diretos e indiretos produzidos. 

Agenda Cultural Sénior 2015 Ano 2015 Grupo do envelhecimento 
Grupo do 
envelhecimento  

Idosos do território 

N.º de atividades desenvolvidas em rede; 

N.º de entidades envolvidas nas 
atividades; 

Tipo de entidades envolvidas; 

N.º de beneficiários envolvidos; 

Grau de satisfação pelas atividades 
desenvolvidas; 

Efeitos diretos e indiretos produzidos. 

Guia prático para organização 
de eventos seniores 

Ano de 2015 
Grupo de trabalho 
Envelhecimento 

Progredir 

Centro Social Vale 
Santa Natália 

Centro Social de  

Jazente 

Bem Estar 

Associação  

Humanitária de 
Santiago 

Câmara Municipal de 
Amarante 

Casa Povo de Telões 

Entidades com 
interesse na área 

N.º de entidades participantes; 

Grau de aplicabilidade e adequação do 
produto final. 

 

 


