Plano Bienal de Desenvolvimento de Marvila (2018 - 2020)

Áreas
Resultado

Eixos

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

Responsáveis/
Intervenientes

Indicadores
- N.º reuniões do eixo previstas / realizadas

- Realizar 2 ações que

1.REFORÇO E
TERRITORIALIZA
ÇÃO DA REDE
SOCIAL

- Dinamizar e

promovam a partilha e o

potenciar o
funcionamento da
CSF

trabalho em rede;

- Nº ações previstas / realizadas

- Promoção de momentos de partilha e reflexão
(almoços partilhados, sessões de reflexão,);

- Nº presenças por acção (Taxa participação)
- Nº presenças da CSFM por ação
- Nº entidades (externas e internas à CSFM) envolvidas
nas ações (caso se aplique);

- Nº de pedidos de adesão
- Dinamização do Facebook
- Postar 70% das ações
- Dinamiz

1.Participação
Comunitária e
Trabalho em
Rede

realizadas pela CSFM

- Nº visualizações, nº amigos e nº gostos (facebook);

- Dinamização da CSF através de

ar

publicações da sua ação nos boletins das

plataforma

diferentes entidades (JFM e GEBALIS)

- Nº de interlocutores que publicam no FB;
- ATM
- CERCI Lisboa;

s de

- CML

comunica

- CPR;

ção
- Identificar experiências de
intervenção na área da
participação Comunitária

- Realizar 1 encontro inter Comissões que
trabalhem

na

área

da

Participação

Comunitária;

- FB ;
- JFM;

- Nº de convites / Nº de presenças efetivas;

- NucliSol Jean
Piaget;

- Nº de experiências partilhadas;

- Obra “O Nazareno”;

em Lisboa;
- Promover

- SCML;

maior

- SEA .

envolvimento
por parte da
Comunidade
.

- Realizar 1
seminário de

- Promover a articulação entre os diferentes

- N.º de apresentações realizadas pela CSF/N.º de fóruns
existentes na freguesia;

fóruns da freguesia

reflexão sobre a

- Nº de participantes (no Seminário);

transformação
territorial

- Nº eventos publicados (Facebook e Boletim)

- Realização de um Seminário de reflexão
sobre a transformação territorial, social e
cultural em Marvila 2018-2020;

- N.º e tipologia de entidades presentes;
- Nº de bairros da freguesia presentes;
- Nº de novas organizações de base local (OBL) que
participam na CSF;
- Nº. novos pedidos adesão à CSF
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Áreas de
resultado

Eixos

Objetivos

- Diagnosticar as

Meta

- Identificar 100 Casos na área
da saúde mental;

necessidades
- Identificar 3 grupos com
necessidades comuns;

3.
INTERVENÇÃO
EM DOMÍNIOS
DE MAIOR
VULNERABILI
DADE —
SAÚDE
MENTAL

- Qualificar a
intervenção

2.
Saúde
Mental

- Otimizar o acesso

- Realizar 1 Formação
na área da Saúde
Mental;

- Estruturar 1

aos recursos já

Resposta integrada na

existentes

área da saúde

Ações/ Atividades

Responsáveis /
Intervenientes

Indicadores

- Sinalização na plataforma dos casos
identificados;

- Nº de casos identificados;

- Identificar grupos com necessidades comuns;

- Nº de grupos com necessidades comuns;

- Participação em uma ação de formação anual
na área da saúde mental comunitária a 50%
dos elementos do grupo de trabalho;

- Nº de presenças na ação de formação;

- Estruturar uma resposta para necessidades
comuns sem resposta

mental;

- ACRAS;
- ASE;
- CERCI LX;
- C.S.P.S. Maximiliano
Kolbe;
- C.M.L.
- JFM;
- Obra “O Nazareno”;
- P.S.P.;
- SCML;

- Nº de respostas estruturadas existentes;

- N.º de respostas existentes/N.º de necessidades
identificadas
- Encaminhar 25 dos casos
identificados;

- Identificar a(s) resposta(s) adequada(s)
para as necessidades

- Nº de casos sem encaminhamento
- Articular com as entidades de saúde ao 1º
nível de intervenção

- Formalizar 3 Parcerias na área
da Saúde mental;

- N.º casos Identificados/ Nº de casos encaminhados

- Nº de entidades contactadas / N.º de contatos
concretizados

- Identificar e estabelecer parcerias
- N.º de reuniões solicitadas/ N.º de reuniões
realizadas
- Nº de parcerias solicitadas/N.º de parcerias
efetivadas
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Áreas de

Eixos

resultado

Objetivos

2.

1.

INTERVENÇÃO
EM PÚBLICOS
ALVO:
POPULAÇÃO
IDOSA

Prevenir e combater o
isolamento social das
pessoas idosas

Meta
- Avaliar 100% das situações
sinalizadas;
-Definir planos individuais de
intervenção para 100% das
situações sinalizadas;
- Implementar 95% dos planos
individuais de intervenção
definidos;

- Organizar 1 portfólio de práticas,
projetos e recursos de intervenção
Fortalecer a capacidade na área do envelhecimento ativo
de intervenção local
em Lisboa;
3.

Indicadores
. N.º de reuniões previstas/N.º de reuniões realizadas;
. Nº (por tipologia e localização) de situações
sinalizadas;

- Definição e seguimento de Planos
Individuais de Intervenção

.Nº (por tipologia e localização) de situações avaliadas;

- Reorganização, promoção e divulgação dos
pontos de recolha de sinalizações;

.Nº (por tipologia e localização) de planos individuais
de intervenção definidos;
ACRAS
ACES – Lisboa Central

.Nº (por tipologia e localização) de planos individuais
de intervenção implementados;

ASE

.Nº de pontos de sinalização em funcionamento.

CML
- Identificar, sistematizar e disponibilizar
informação sobre recursos e experiências de CSP S. Maximiliano Kolbe
intervenção na área do envelhecimento ativo CSC Sta. Beatriz
em Lisboa;
JFM
- Organização de encontro entre CSF com
PSP
intervenção com população idosa;

- Realizar pelo menos 1 encontro
para partilha de práticas e
conhecimento em intervenção com
- Promoção/organização de ações de
população idosa;
formação direcionada a técnicos no âmbito
- Promover pelo menos 1 ação de da intervenção com população idosa;
formação para técnicos no âmbito
da intervenção com população
idosa;

Qualidade de
vida e bemestar da
população
idosa

Intervenientes

- Encontros mensais para gestão das
sinalizações e agilização de processos para
as intervenções de 1º nível;

- Redistribuição/alargamento dos
pontos de recolha de sinalizações
a 2 novos locais;
2.

Responsáveis /

Ações/ Atividades

RSB/NISAC
SCML

.Nº de encontros realizados para partilha de práticas e
conhecimento;
. Nº de ações de formação para técnicos,
promovidas/organizadas;
.Nº de participações dos técnicos do eixo em ações de
formação no âmbito da intervenção com população
idosa;
.Nº de ações de sensibilização organizadas para a
população idosa;

- Produzir e divulgar 1 documento
que espelhe a reflexão do Eixo em
torno da intervenção local com a
população idosa.
3.
Ativar redes informais
de apoio local e criar
condições para a
participação cívica da
população idosa

- Realizar 2 ações de
- Organização/dinamização de ações de
sensibilização junto da comunidade sensibilização direcionadas à comunidade
sénior;
sénior;
- Mobilizar pelo menos 1 residente - Mobilização e dinamização da participação
de cada bairro da freguesia, para a da população idosa.
participação regular na atividade
do Eixo.

. N.º de ações previstas/N.º de ações realizadas;
. Nº de participantes seniores nas ações de
sensibilização organizadas;
.Nº de elementos da comunidade com uma
participação regular na atividade do Eixo.
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Áreas de
resultado

Eixos

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

Indicadores

Responsáveis /
Intervenientes
-

2. INTERVENÇÃO

- Que todas as entidades do eixo - Continuação da realização de encontros de
se tenham apresentado até final apresentação das entidades (IAC; CPR; ACRAS;
do ano
Nuclisol; ATM; Ass. Guineense; S. M.K)

EM PÚBLICOSALVO —
CRIANÇAS E
JOVENS

Nº de encontros de apresentação de entidades
previstos/nº de encontros realizados.

- Construção de um documento
com procedimentos de
intervenção integrada, até dez.
2018

4. Família
Infância e
Juventude (FIJ)

- Construção de procedimentos de intervenção
integrada no acompanhamento de família com
crianças e jovens;

- Realização e participação em ações de
qualificação dos agentes/respostas/
Promover uma
serviços de primeira linha do sistema de
intervenção integrada - Que seja realizada pelo menos Promoção e Proteção;
uma ação de qualificação dos
agentes/respostas/
serviços de primeira linha do
sistema de Promoção e
Proteção;

- Nº de entidades por apresentar/nº de entidades
apresentadas.

- ACRAS
- Aguinenso
- ATM
- Casa Pia
- CPR
- C.S.P.S. Maximiliano
Kolbe
- IAC
- F. Benfica
- NucliSol Jean Piaget
- SCML
- JFM

-Nº de procedimentos de intervenção integrada
contruídos/identificados;
- 1 documento de compilação dos procedimentos
integrados.

-Nº de ações de qualificação dinamizadas /Nº de
ações de qualificação em que participaram membros
do Eixo.
- Nº total de membros do Eixo/Nº total de participantes
membros do Eixo.
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Áreas de
resultado

Eixos

4. PROMOÇÃO
DA
EMPREGABILID 5.
ADE

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

Responsáveis /
Intervenientes

Indicadores

- Promover iniciativas

- Criar 1 projeto

- 2 iniciativas conjuntas de promoção

- ACRAS;

- Nº de iniciativas realizadas;

de

integrado de

do empreendedorismo de base local

- AGIR XXI;

- Nº e tipologia de parceiros envolvidos.

empreendedorismo de

- projetos MaturIDADE e ApplicaTE

- Aguinenso;

base local

(articulação com Grupos

- AMI;

Comunitários e outros fóruns).

- CAIS;

Empreendedorismo empreendedorismo
e Empregabilidade de base local.

- CML;
- SEA;
- SCML;
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