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Maria Elisa Carvalho Ferraz, Dr.ª
Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde 
e do Conselho Local de Ação Social de Vila do Conde

EDITORIAL

Face aos desafios que vivemos atualmente é fundamental a tarefa de 
fazer, e fazer com compromisso.
 
Como tal, pretende-se que na nossa comunidade se consolidem e 
desenvolvam formas de conjugação de esforços que potenciem a 
definição de prioridades, ou seja, que se planeie de forma integrada e 
integradora com vista a alavancar uma comunidade ativa e participativa.

Aqui a Rede Social, permitiu-nos ao longo dos últimos anos saltos 
qualitativos na intervenção social local, com a afirmação de 
parcerias alargadas, cimentadas em torno de uma consciencializa-
ção e mobilização dos recursos das instituições e comunidade, 
para um Melhor Viver em Vila do Conde.

Nesta edição, realçamos os novos projetos em curso no Concelho, 
designadamente o Apoio Social para o Consumo da Água, o 
Programa abem; Rede Solidária do Medicamento, o Projeto Chave 
de Afetos, o VOAHR Municípios - Voluntariado Organizado para 
uma Ação Humanitária, o Projeto Octante, o ValorIN, o Programa 
Incorpora, o Projeto “Vila Social”. 

É na sinergia de esforços da potencialização de cada um de cada 
parceiro, e de cada projeto que vive a força do nosso Concelho.

Juntos somos seguramente melhores...
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Dando continuidade à implementação de medidas em matéria de 
Ação Social, que sempre têm merecido uma atenção particular e uma 
preocupação constante, o Município de Vila do Conde criou, em 2017, 
o Apoio Social para o Consumo de Água.

O apoio social para o consumo de água é aplicável exclusivamente 
aos utilizadores finais domésticos, que se encontrem em situação de 
carência económica comprovada e residentes no Concelho de Vila 
do Conde, a quem por meio de contrato celebrado lhes é prestado o 
serviço de abastecimento de água e que a utilizam apenas para fins 
habitacionais.  

A candidatura inicial para atribuição do referido apoio, renovável 
anualmente pelo requerente, pode ser feita através de requerimento 
próprio adquirido no balcão da Divisão de Habitação e Ação Social da 
Autarquia.

Apoio Social Para o Consumo
de Água

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, em desenvol-
vimento no concelho de Vila do Conde por protocolo estabelecido pela 
Câmara Municipal e a Associação Dignitude, em julho de 2018, tem por 
objetivo garantir o acesso gratuito a medicamentos comparticipados, 
que sejam prescritos por receita médica. Este programa municipal tem 
como destinatários, todos os munícipes que se deparem com uma 
situação de carência económica comprovada.

O Município atribuiu 20 mil euros ao projeto abem, o que garante de 
imediato, nesta primeira fase, apoio a duas centenas de beneficiários 
que terão acesso ao cartão abem, apresentando-o numa das 11 
farmácias abem do concelho de Vila do Conde e assim adquirir os 
medicamentos que lhes foram receitados.

Presentemente o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento conta
com a adesão das seguintes farmácias: Farmácia Ramos (Azurara)|
Aroso (Guilhabreu)|Padrão (Junqueira)|Labruge (Labruge)|Pinho
(Malta) | Azevedo (Modivas)|Lusitana, Normal, Nova da Vila, Santos e 
Vital (Vila do Conde).

O acesso ao apoio do Programa abem, pode ser efetuado na Divisão de 
Habitação e Ação Social da Autarquia através de requerimento próprio.

Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento

Programa abem: Assinatura do Protocolo com a Associação Dignitude
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O Município de Vila do Conde em parceria com a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto está a implementar o Projeto de Inovação 
Social “Programa Chave de Afetos”.

O programa irá prestar serviço de monitorização a pessoas com 
+ de 65 anos, sem ou com pouca retaguarda familiar, através da 
disponibilização de uma solução integrada de componente humana 
e tecnológica, que promove a inclusão social da população sénior 
residente no concelho de Vila do Conde.

“Chave de Afetos” surge como resposta ao risco de isolamento, 
aumentando a sociabilidade e o sentimento de segurança, promovendo
a permanência no domicílio evitando ou retardando a institucionali-
zação da pessoa de mais idade.

O serviço passa pela disponibilização de equipamento de teleassis-
tência, com inclusão de sensor de queda, que permite o contacto com 
o operador, disponível 24h por dia, garantindo o apoio em tempo útil 
em ocorrências relacionadas com a saúde, segurança e habitação.  
Este operador, irá também contactar periodicamente a pessoa idosa 
para conhecimento do seu estado, bem como, relembrar a toma de 
medicação e consultas agendadas.  

 

O acompanhamento é efetuado por técnicos e voluntários, de forma 
a promover a socialização e os afetos, incentivando para a participação 
em atividades no domicílio e fora deste, assim como, a constituição 
de uma rede de parceiros sinalizadores dos idosos em risco, 
ação fundamental de conhecimento atualizado da realidade do 
território, para uma intervenção mais eficaz e eficiente.

O gestor de caso, é o técnico que coordena todos os recursos 
envolvidos, com enfoque numa abordagem centrada no beneficiário, 
permitindo a complementaridade das respostas e detetar lacunas na 
intervenção ou duplicação das mesmas.

Esta função é assumida por técnicos da Divisão de Habitação e Ação 
Social do Município de Vila do Conde.
 
e-mail: chavedeafetos@cm-viladoconde.pt

Programa
“Chave de Afetos”



4

VOAHR Municípios é um projeto de Inovação Social no âmbito da 
medida de Parcerias para o Impacto Social 2020, desenvolvido pela 
Pista Mágica - Escola de Voluntariado como entidade promotora, em 
parceria com o Município de Vila do Conde. A sua área geográfica 
de intervenção é na Área Metropolitana do Porto, tendo a Câmara 
Municipal de Vila do Conde assumido o papel de investidor social e 
parceiro para o concelho.

Este projeto, com a duração de 3 anos, assume-se como um contributo 
positivo na dinamização do Banco Local de Voluntariado de Vila do 
Conde. Tem como objetivo geral dinamizar o Voluntariado ao nível 
local, e como objetivo especifico, criar/promover oportunidades de 
voluntariado inclusivo, atualizar/formar as estruturas Municipais 
do Voluntariado, assim como, capacitar novos agentes de 
voluntariado.

Com o envolvimento das entidades que beneficiam ou podem beneficiar 
da participação de voluntários, é proporcionada a possibilidade de 
usufruírem de ações de capacitação e sensibilização para todos os 
agentes envolvidos.

PROJETO VOAHR Municípios
Voluntariado Organizado para uma Ação Humanitária de
Referência

Banco Local de Voluntariado de Vila do Conde

Desta forma, está-se a beneficiar diretamente os voluntários a me-
lhorarem as suas competências, assim como, todas as entidades 
envolvidas a potencializarem os seus recursos na resposta que dão 
à comunidade.
Alguns exemplos de atividades em implementação: 
•capacitação de voluntários, formadores de voluntários, gestores de 
voluntários e educadores de voluntariado;
•encontros anuais intermunicipais no Dia Internacional do Gestor do 
Voluntariado (5 novembro);
•criação de manuais de apoio (capacitação em voluntariado, 
voluntariado inclusivo, entre outros);
•consultoria aos agentes de voluntariado.. 
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Apresentação pública do Projeto Octante

Projeto Octante
Projeto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar

O Projeto Octante foi objeto de candidatura ao Programa Regional do 
Norte – Norte 2020 e enquadra-se no Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar da Área Metropolitana do Porto (PIICIE). 
A sua implementação teve início em janeiro de 2019 e decorrerá 
durante 36 meses. 

Visa o combate ao insucesso e abandono escolar, contemplando 
3 linhas de ação distintas: Ação 1 – “Todos no Mesmo Barco”; Ação 
2 – “A Remar no Mesmo Sentido” e Ação 3 – “Navegar Rumo ao 
Sucesso”. Preconiza uma intervenção individualizada e em grupo, de 
cariz psicológico e social, bem como a concertação escola-família e 
o desenvolvimento de atividades psicopedagógicas inovadoras numa 
lógica de trabalho em rede, envolvendo diversos parceiros locais. 

O projeto está direcionado para os alunos que frequentam o 1º ciclo do 

ensino básico, especificamente 1º e 2º anos de escolaridade e está a 
ser implementado e dinamizado nos 4 agrupamentos de escolas do 
concelho por uma equipa multidisciplinar constituída por 5 Psicólogos 
e 5 Assistentes Sociais. A coordenação do mesmo é assegurada 
pela técnica da Divisão de Educação do Município e a Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto presta 
assessoria técnico científica, sendo responsável pelos processos de 
monitorização e de avaliação de impacto. 

No decorrer do ano letivo 2018/2019, a ação da equipa multidisciplinar 

incidiu particularmente na avaliação e acompanhamento individual de 
114 alunos em situação de risco de insucesso escolar, sinalizados 
por 71 docentes, das 33 escolas do 1º ciclo do concelho.

No âmbito do processo de diagnóstico psicossocial, realizaram-se 597 
sessões de avaliação psicológica com os alunos e foram efetuadas 
115 sessões de atendimento aos encarregados de educação.

No âmbito da ação 2, tendo em vista a implementação de ações de 
capacitação que correspondam às expectativas dos diferentes agentes 
educativos, foi produzido um diagnóstico de necessidades, o qual teve 
 

por base um questionário em que lhes foi dada a oportunidade de   
elencarem as temáticas que consideravam mais relevantes.

Para o ano letivo 2019/2020, está definido um plano de ação que 
contempla dar continuidade ao acompanhamento individualizado de 
99 alunos sinalizados no ano letivo anterior, estando ainda delineado 
proceder à avaliação e/ou acompanhamento das situações de risco que 
vierem a ser sinalizadas até final do 2º período do ano letivo em curso.

Para além desta intervenção individualizada junto dos alunos em situação 
de risco de insucesso escolar, serão implementados programas de 
desenvolvimento de competências psicossociais, emocionais e de 
relaxamento para 1244 alunos que integram as 63 turmas do 1º e 
do 2º ano de escolaridade. Prevê-se que cada turma do 1º ano de 
escolaridade beneficie de 10 sessões do programa DROPI – Programa de 
Desenvolvimento Socio emocional para Crianças, enquanto que para cada 
uma das turmas do 2º ano serão dinamizadas 9 sessões do programa, 
que designamos de EQUILIBRA(MENTE), nas quais se inclui, entre outras 
dinâmicas de relaxamento, o Yoga do Riso. 

Adicionalmente serão implementadas 7 ações de capacitação para 
encarregados de educação, para os docentes e para os assistentes 
operacionais, nas quais serão abordadas as temáticas que foram 
consideradas mais relevantes por cada um destes agentes educativos e 
que serão dinamizadas por especialistas nas matérias em causa.

Prevê-se ainda uma dimensão de inovação nos processos pedagógicos e o 
desenvolvimento de dinâmicas motivacionais em contexto de sala de aula, 
proporcionando à comunidade educativa, especialmente aos alunos do 1º 
e 2º anos de escolaridade, o contacto com as Tecnologias de Informação 
e Comunicação. 

Neste sentido serão dinamizados diversos laboratórios digitais fixos nos 
estabelecimentos de ensino de maior dimensão e um laboratório digital 
móvel para as escolas de menor dimensão, os quais serão dotados de 
335 tablets e de software adequado, sendo que este último laboratório 
contará ainda com o apoio de uma viatura.

O Projeto Octante procura, deste modo, responder a uma problemática 
reconhecidamente multifatorial e complexa, colocando a ênfase na 
promoção do sucesso educativo das crianças, no reforço do envolvimento e 
articulação escola-família e na promoção da inovação psicopedagógica, 
através de uma abordagem multidisciplinar, colaborativa e centrada na 
promoção da inclusão e coesão social.

Equipa do Projeto Octante
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A ValorIN – Valorizar, Integrando, é um exemplo bem sucedido, no 
concelho de Vila do Conde, criado em março de 2016, na defesa de 
pessoas excluídas social ou profissionalmente pela sua diferença 
que tenta diariamente combater o preconceito, através da integração 
em mercado de trabalho.

Apresenta-se como uma resposta a uma área lacunar existente no 
concelho de Vila do Conde, identificada pelo MADI – Movimento de 
Apoio ao Diminuído Intelectual de Vila do Conde, entidade promotora 
deste projeto e pela Rede Social de Vila do Conde e desenvolve-se aos 
níveis da valorização, capacitação e promoção de condições para 
potenciar e integrar profissionalmente pessoas com deficiência 
e/ou doença mental, entre outras vulnerabilidades.

A ValorIN consiste em deslocar fases do ciclo fabril para as suas 
instalações, desenvolvendo competências em contexto laboral com 
vista a elevar os níveis de qualificação específicos que facilitem a 
integração em mercado de trabalho.

Projeto ValorIN
Tem como objetivo valorizar o potencial para o trabalho, a 
capacitação para a vida profissional e a promoção da imagem 
da deficiência, com vista a elevar os níveis de empregabilidade 
inclusiva no concelho de Vila do Conde, potenciando parcerias 
estratégicas com empresas de caráter inovador do concelho.

Apresenta como metodologia um modelo dual, por um lado 
promove o desenvolvimento pessoal e social, através do treino 
de competências pessoais e sociais, aulas de yoga e ginástica laboral, 
e por outro, o treino laboral e produtivo, percorrendo as fases 
de formação, acompanhamento e autonomização, em ambiente 
controlado e apoiado, em linhas de montagem de tarefas diferenciadas 
de manufatura. Pretende-se como objetivo final da ValorIN, a 
integração laboral nas empresas parceiras do projeto, entre outras, 
bem como nos serviços locais.
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Nestes três anos de projeto, conseguimos escalar esta iniciativa, fazendo 
crescer o número de beneficiários, ampliando as instalações e o volume 
produtivo, integrando os jovens no mercado de trabalho, aumentando 
o número de parceiros, conseguindo encontrar uma solução mais 
económica socialmente do que as restantes respostas sociais. 

Iniciamos com 5 jovens apoiados e 2 empresas parceiras num 
espaço de 100 m2. Presentemente estes são os resultados, dos quais 
nos orgulhamos:
20 jovens apoiados | 4 parceiros institucionais | 13 empresas 
parceiras |12 tarefas tipo prestadas às empresas | 6 investidores 
sociais | 10 jovens integrados | 400 m2 de área de instalações | 
100% dos familiares satisfeitos com impacto deste projeto na vida 
dos filhos, na sua autonomia profissional, financeira e social | 
100% dos jovens/beneficiários orgulhosos de fazerem parte deste 
projeto | 67% das empresas parceiras elevam o profissionalismo 
da ValorIN ao nível de excelência

Isabel Sá Querido
Madi Vila do Conde

As parcerias com as empresas locais, destacando oito empresas parceiras 
estratégicas que adquirem os serviços prestados pela ValorIN, das quais, 
sete já iniciaram o processo de integração laboral de beneficiários deste 
projeto: a Confeitaria de Sta. Clara, o Albergue de Sta. Clara, equipamento 
da autarquia de Vila do Conde e as empresas NELO Markayaks, SET 
Lounge Beach Weddings, BEEPLAN, URBAN KEY e GERTAL, SA.

Como parceiros institucionais, destacamos a Câmara Municipal de Vila 
do Conde, a Rede Social de Vila do Conde, o Centro Hospitalar da Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde- Serviço de Psiquiatria e o Hospital Magalhães 
Lemos- Fórum Sócio-Ocupacional, Delegação de Vila do Conde.

ValorIN é uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social 
distinguida pelo Prémio BPI Capacitar em 2017 e apoiada pelo Portugal 
Inovação Social - Programa de Parcerias para o Impacto, por Fundos 
Comunitários Europeus, até 2021.
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trabalho multidisciplinar e em articulação com toda a rede social, bem 
como, com um profundo estudo do mercado, auscultando as necessidades 
de recrutamento do tecido empresarial e realizando o “matching” entre o 
perfil dos beneficiários acompanhados e os requisitos laborais.

Importa salientar que os beneficiários abrangidos neste Projeto social são 
públicos vulneráveis desde desempregados de longa duração, vítimas 
de violências, vítimas de discriminação laboral, imigrantes, refugiados, 
ex-toxicodependentes, ex-reclusos, famílias monoparentais, pessoas 
em risco/situação de pobreza, pessoas sem lar, jovens desempregados, 
pessoas com incapacidade física e/ou intelectual, entre outros.

O Programa Incorpora está enquadrado na missão, visão e valores da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. 

O Programa Incorpora assume-se como um projeto que procura melhorar 
a integração sociolaboral de pessoas em situação ou risco de exclusão 
social, através de geração de oportunidades de emprego. Desde 12 de 
julho de 2018, altura em que a Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde celebrou um protocolo com a Fundação “la Caixa”, o Programa 
tem procurado chegar a mais pessoas e tem permitido satisfazer 
outras necessidades da comunidade, nomeadamente no que respeita 
à inserção social e laboral, complementando as respostas já existentes 
em prol das pessoas mais fragilizadas e alcançando outras áreas de 
atuação. Assim, constitui-se como estratégia de complementaridade dos 
Serviços de Apoio Social, que a instituição já assegura. Localizado no 
Edifício de Ação Social, sito na Rua Dr. António Andrade, 94 em Vila 
do Conde, desenvolve a sua atividade juntamente com a Rede Local de 
Intervenção Social (RLIS) e o Rendimento Social de Inserção (RSI). Além 
disso, mantém uma prospeção ativa, alcançando e apelando o tecido 
empresarial na concretização do mesmo nos territórios de Vila do Conde 
e da Póvoa de Varzim, através da Responsabilidade Social e Corporativa.

A equipa Incorpora da SCMVC é constituída por uma Psicóloga (Técnica 
de Prospeção) e uma Técnica Superior de Recursos Humanos (Técnica 
de Acompanhamento), que trabalham em articulação permanente 
com o Departamento de Recursos Humanos desta Instituição.

O Incorpora Portugal arrancou com um total de 33 entidades 
dos distritos do Porto, Lisboa, Coimbra e Setúbal. Atualmente, há 
mais entidades sociais que o constituem: Faro, Beja, Viseu e Évora, 
associaram ao mesmo em julho de 2019. Assim, 46 entidades sociais
realizam diariamente um trabalho de intermediação entre as empresas 
e os beneficiários, sendo atores-chave na implementação do Programa. 
Todo o trabalho que tem sido desenvolvido só é possível através de 
uma atitude colaborativa e de partilha, focada numa metodologia de

Projeto Incorpora

Os Beneficiários enquadrados nas tipologias acima descritas, que 
pretendam acompanhamento no âmbito do Incorpora, podem dirigir-se 
diretamente ao referido serviço ou ainda serem encaminhados pela Rede 
Social Vila do Conde/Póvoa de Varzim entre outros Serviços/Parceiros. 

A equipa Incorpora desta SCMVC, entre os anos de 2018/2019 
atendeu 252 pessoas em risco ou situação de exclusão social. Foram 
avaliadas nas suas competências e experiências laborais, acompanhadas 
frequentemente, seguindo uma prática de proximidade e empatia 
que pauta um caminho de sucesso e assegura resultados positivos na 
integração no mercado de trabalho.

Além dos atendimentos aos beneficiários realizados pela Psicóloga 
responsável pelo Programa Incorpora desta Instituição, foram 
prospetadas 106 empresas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, 
apelando à Responsabilidade Social Empresarial e Corporativa.

Acreditamos que este Programa irá fazer a diferença na vida das pessoas 
mais necessitadas. Continuaremos a evidenciar atitudes acolhedoras, 
de aceitação e compreensão. O sucesso do Programa resultará sempre 
da capacidade de um trabalho em parceria, otimizando metodologias 
de sucesso já existentes e com recurso aos contributos de todas as 
partes interessadas. “Não temos nas nossas mãos as soluções para 
todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do 
mundo temos as nossas mãos”. 

Marina Leonor Pinheiro
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
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organização de eventos, entre outras, registam excedentes que 
resultam em desperdício, e, não obstante, que se tornam resíduos, 
com todas as implicações na sua gestão (recolha, transporte e 
deposição em aterros). Perante estas constatações, assim surge este 
desafio. Um desafio que foi transformado por esta Junta de Freguesia 
numa oportunidade, estabelecendo-se uma rede de doadores e 
beneficiários. Pretendeu-se elevar a fasquia, abandonando o prisma 
essencialmente pessoal e particular, passando a um movimento 
coletivo onde se pode fazer chegar mais alimentos a quem precisa e 
concomitantemente reduzir-se o desperdício e a produção de resíduos. 
Considerando a preocupação social que a Junta de Freguesia e a sua 
comunidade manifestam, consideramos estarem reunidas as condições 
para se dar um passo à frente e se investir na criação de um movimento 
baseado nos novos modelos colaborativos e participativos, com uma 
utilização eficaz dos recursos e oportunidades locais. Simultaneamente, 
continuamos a promover ações de sensibilização e promoção da 
educação socio ambiental, procurando incutir e aprimorar o espírito de 
comunidade, de se criar uma sociedade atenta, responsável e inclusiva.”

Com Partilhar
O Vila Social constituiu-se como um pólo aglutinador de oferta 
(doações de alimentos excedentes/ refeições pelos restaurantes 
parceiros) e de procura (beneficiários), estabelecendo pontes e 
criando uma rede dinâmica de contactos, numa ação concertada 
com os parceiros da Rede Social, complementar à articulação 
e coordenação da intervenção em curso na freguesia do Projeto 
PARTILHAR, em articulação com as Conferências Vicentinas.

O número de doadores e de parceiros do projeto tem registado um 
incremento, contribuindo para estender esta rede de interações e fazer 
crescer este movimento que pretende responder simultaneamente ao 
combate ao desperdício, e ao combate à carência alimentar, fazendo 
chegar o alimento necessário ao sítio certo, sem desperdícios.

Por uma Vila Social.

Junta de Freguesia de Vila do Conde

A Junta de Freguesia de Vila do Conde, no desenvolvimento de políticas 
ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento 
local sustentável (económico, social e ambiental), designadamente 
os relativos às alterações climáticas, aos recursos, aos resíduos e à 
conservação da natureza e biodiversidade, tem procurado estabelecer 
mecanismos de articulação com outras entidades públicas e privadas.

Na conjugação destes vetores, a Junta de Freguesia viu aprovada a 
candidatura ao Fundo Ambiental para a prossecução do projeto ambicio-
nado no âmbito da Economia Circular em Freguesias (JUNTAr +): o 
VILA SOCIAL.

Da necessidade nasce a vontade, da vontade germina a Vila Social
O projeto Vila Social, surge em março de 2019, promovido pela Junta 
de Freguesia de Vila do Conde para responder essencialmente a dois 
desafios locais: o combate ao desperdício alimentar e o combate 
à carência alimentar, ao mesmo tempo que responde ao desafio 
de articulação e de rentabilização dos recursos, através de uma rede 
de interação (plataforma de gestão participada), entre doadores e 
beneficiários.

Solidariedade e Meio Ambiente
O Vila Social é um movimento de cariz social e ambiental, marcado 
pela valorização dos intervenientes, porque emerge na comunidade 
através de uma experiência integrada e colaborativa, baseada nos 
pilares da economia circular e porque impulsiona a criação de redes 
e de uma “consciência circular”, promovendo um desenvolvimento 
económico transversal.

O projeto é assim apresentado pelo Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila do Conde, Enf. Isaac Braga, salientando: “se, por um lado, 
se constatou uma necessidade de alimentos por cidadãos mais 
carenciados, manifesta de forma expressa ou latente, por outro, as 
empresas do setor HORECA, designadamente restaurantes, entidades de

Vila Social.pt
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Projeto “Espaço Cuidador”
Com o aumento da longevidade, assiste-se hoje a um crescente 
número de pessoas em situação de dependência, necessitando do 
cuidado permanente de terceiros, que maioritariamente são familiares 
diretos. A situação de dependência tem um grande impacto na vida do 
indivíduo e da família, quer ao nível pessoal e social quer em termos de 
encargos financeiros. Cuidar de uma pessoa dependente é uma tarefa 
complexa e de grande sobrecarga física e psicológica. 

O Projeto “Espaço Cuidador” assume-se como uma resposta específica 
ao nível de ajuda aos cuidadores informais de pessoas com 
dependência (física ou mental) e tem por finalidade, promover a 
saúde e bem-estar de ambos.
 
Nesse sentido os seus objetivos são:
.. Ajudar o cuidador na compreensão da doença da pessoa de quem 
cuidam e suas manifestações; .  . Potenciar a qualidade dos cuidados 
prestados pelo cuidador; .. Promover estratégias de diminuição da 
sobrecarga e do stress decorrentes do cuidar.

Espaço Cuidador concretiza-se através de um programa psicoeducativo 
de formação aos cuidadores informais, realizado gratuitamente ao longo 
de 6 sessões, em encontros semanais de uma hora e meia, abordando 
temas diversificados na área da saúde, ação social e jurídica. O cuidador 
informal é o familiar, o amigo, o vizinho, a pessoa que assume o papel 
principal na prestação de cuidados regulares à pessoa dependente na 
sua residência.

Este projeto, desenvolvido pelo ACES Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde, através da Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila 
do Conde (UCC-VC), em parceria com o Município de Vila do 
Conde, decorre de necessidades identificadas no âmbito da Rede So-
cial e surge pelo reconhecimento da inexistência de resposta de apoio 
aos cuidadores informais.

Com início em 2018, realizaram-se já três edições e novas edições 
acontecem quando se conjuga um grupo de cuidadores informais a 
aderirem.  

As inscrições podem ser efetuadas nos diferentes serviços de saúde 
do ACES, ou através do e-mail: ucc.vilaconde@arsnorte.min-saude.pt 
ou, pelo telefone: 252 631 281.
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Parque Raró
Situado na freguesia de Ferreiró em Vila do Conde, O Parque Raró 
foi concebido no âmbito das atividades de apoio à deficiência do 
MADI de Vila do Conde, sendo um parque inclusivo e adaptado a 
pessoas portadoras de deficiência e ao público em geral.

Trata-se de um espaço onde o contacto com a natureza é privilegiado 
e vivências excepcionais são facultadas a quem o visita. Neste local, 
os visitantes podem desfrutar de um dia ao ar livre, visitando espaços 
como a Aldeia dos Animais, o Bosque Encantado, o Borboletário, o 
Recanto das Fadas ou o Jardim Sensorial.

De igual modo, permite a vivência de actividades radicais, adapta-
das a pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente através da 
prática de Arborismo, Slide e Escalada.

Anualmente, entre os meses de abril e setembro, o Parque Raró abre 
as suas portas, sempre mediante marcação, e recebe centenas de 
visitantes entre os quais instituições, escolas, infantários, centros de 
estudos e particulares em geral. As festas de aniversário e os convívios 
familiares têm também sido uma constante.

No Natal, o MADI é promotor de um grande evento levado a cabo no 
espaço do Parque Raró – O Natal Mágico – onde as decorações, a música 
ambiente, a Casa do Pai Natal e as encenações ali produzidas animam os 
visitantes e promovem o espírito propício desta época do ano. 

O Parque Raró é um espaço onde o contacto com a natureza 
é privilegiado e vivências excecionais são facultadas a quem o 
visitar.

Antonieta Mota Marques
Madi Vila do Conde
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A nova Loja Social inaugurou no passado dia 03 de junho o novo 
espaço de atendimento à população, tanto da que faz a doação 
de bens, como da que recorre à mesma para satisfazer a aquisição 
dos materiais que necessita, um espaço com maiores dimensões e 
melhores condições para servir a comunidade com a dignidade que 
a mesma merece. A funcionar desde outubro de 2009, inicialmente 
num espaço exíguo, a Loja Social foi, por um lado, recebendo cada vez 
mais solicitações para recorrer á mesma e, por outro lado, as doações 
de matérias, equipamentos e vestuário foi aumentando, tornando o 
espaço inicial insuficiente.
 
Com a nova Loja Social haverá uma resposta mais eficiente a todas 
as solicitações encaminhadas por organismos e Instituições locais 
que trabalham no âmbito social, promovendo e contribuindo para a 
melhoria das condições de vida das famílias vulneráveis, potenciando 
para tal o envolvimento da sociedade civil, empresas, instituições e 
toda a comunidade na recolha dos diversos bens.

Pretendemos, assim, continuar a desempenhar um trabalho de 
excelência, que se define pelo atendimento adequado a cada 
solicitação, criando um á vontade às pessoas que lá recorrem fazendo-as 
sentir que estão a escolher o que precisam sem o estigma de ser “dado 
em segunda mão”, com a mais-valia de agora podermos tratar as peças 
dadas, de maneira a pô-las como novas.

Horário de funcionamento:
Segunda: 11h30 - 13h00 / 13h30 - 19h00
Terça a sexta: 10h00 - 13h00 / 13h30 - 17h30

LOJA SOCIAL

BREV ES
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Numa organização conjunta, as Redes Sociais de Vila do Conde e 
da Póvoa de Varzim promoveram, no passado dia 16 de maio, a 11ª 
edição das Jornadas Sociais Intermunicipais, este ano subordinadas 
ao tema “Criatividade Social – Âncora para a Inovação”.

Face aos desafios e às novas exigências que se colocam às organizações 
sociais no que concerne à sua qualificação, sustentabilidade e 
financiamento, estas Jornadas procuraram promover um espaço 
alargado de reflexão e debate nesta temática, apresentando também 
boas práticas sobre novas abordagens/modelos de resposta ao nível do 
empreendedorismo social, com vista à sua disseminação.

A abordagem sobre Empreendedorismo e Inovação Social foi a temática 
que deu inicio a este dia de trabalhos e contou com as intervenções de 
Eduardo Duque (Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP) sobre 
“Educar para a sociedade do conhecimento: o valor da criatividade e 
da incerteza”, Luísa Morgado (Auditora e Formadora na APCER), sobre 
”Liderar e Qualificar as Organizações Sociais”, Carlos Azevedo (Diretor 
Executivo e Presidente da Direção do IES-Social Business School), 
sobre “Sustentabilidade das Organizações Sociais” e Helena Loureiro, 
(representante da Região Norte na Portugal Inovação Social), sobre 
“Empreendedorismo Social - Programar o Futuro/ Medidas de apoio ao 
Investimento/Financiamento”.

11ªs Jornadas Sociais 
Intermunicipais 
CRIATIVIDADE SOCIAL - ÂNCORA PARA
A INOVAÇÃO

O segundo painel incidiu sobre Boas Práticas de Empreendedorismo e 
Inovação Social tendo como oradores, Tiago Ferreira (Diretor Executivo 
da InvestAmarante), Paula Valente (Diretora Executiva do Instituto 
Português da Afasia), Filipa Palha (Presidente da Associação para a 
Promoção da Saúde Mental), Ângelo Valente e Sofia Nunes (Animador 
Sócio Cultural e Gerontóloga do Centro Comunitário da Gafanha do 
Carmo).

Cerca de 200 pessoas de várias áreas profissionais, direções de 
instituições, autarcas e estudantes participaram nestas jornadas 
com demonstração de grande interesse nas diversas abordagens 
apresentadas ao longo deste dia.
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A Rede Social conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila do Conde 
organizou a 9ª Feira Social, que contou com a participação de mais 
de quatro dezenas de Instituições, desde entidades públicas, IPSS’s, 
ONG’s, até agentes locais com projetos no âmbito da intervenção 
social.

Esta iniciativa tem por objetivo, divulgar os serviços e projetos sociais 
existentes no concelho e estimular o seu conhecimento junto da 
população, bem como, potenciar uma cultura de parceria aberta 
e eficaz entre instituições.

A grande novidade/mudança deste evento foi a sua transferência do 
Pavilhão do Parque de Desportos para o Jardim da Av. Júlio Graça, 
com um horário alargado, em que a noite foi animada pela bem 
conhecida cantora, Rita Guerra. 

Mas a Feira decorreu com outros momentos de grande enfoque 
nomeadamente o Showcooking dinamizado pelos alunos e 
professores das Escolas Secundárias D. Afonso Sanches e José Régio, 
que abrilhantaram o tema “Cozinha Saudável”. Ateliers, momentos 
de animação com dança, música, canto e yoga, dinamizadas por 
associações do concelho, fizeram as delicias não só de quem assistiu, 
mas também de quem participou.

Ao longo destes três dias a adesão do público foi constante e as 
diversas manifestações de apreço por parte das instituições/entidades 
participantes e as opiniões de muitos dos visitantes, levam a considerar 
que esta nova imagem da Feira Social é uma iniciativa progressivamente 
consolidada e, consequentemente, a continuar.

BREVES

9ª FEIRA SOCIAL

12 A 14 

OUTUBRO 

  2018

9ª

DIA 12

15H00 > 23H00

DIAS 13 E 14

15H00 > 19H00

Exposição

Animação

Ateliers

Showcooking

Concerto

JARDIM 

DA AVENIDA 

JÚLIO GRAÇA

RITA GUERRA
ACÚSTICO
12 OUT 21H30

A 10ª edição desta Feira Social do Concelho, vai acontecer de 27 
a 29 de setembro de 2019.



15

Misericórdia de Vila do Conde colabora com a EAPN Portugal/Rede 
Europeia Anti-Pobreza
Atenta aos sinais dos tempos, e na constante procura de Respostas 
capazes de apoiar todos aqueles que necessitam, respondendo aos 
desafios e problemáticas da sociedade em que se insere, a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) tem desenvolvido o 
seu trabalho em várias áreas, nomeadamente: deficiência, infância, 
juventude, terceira idade, formação profissional, emprego, saúde e 
turismo; porém, sempre se destacou no apoio a pessoas em situação 
de risco e/ou exclusão social, intervindo, de forma crescente, com a 
população mais vulnerável do Concelho de Vila do Conde, - território 
em que desenvolve a sua intervenção, a qual é cada vez mais 
estruturada, e que tem contribuído muito para mitigar as desigualdades 
e problemáticas sociais existentes.

Neste contexto, em outubro de 2018, a SCMVC assinou um Protocolo 
de Cooperação com a EAPN/Rede Europeia Anti-Pobreza, com vista 
à construção, consolidação e manutenção de um Observatório 
Nacional de Combate à Pobreza (ONCP).

O ONCP tem como missão observar em permanência o fenómeno da 
pobreza e de exclusão social na sociedade portuguesa, atendendo 
não só às suas diversas manifestações e efeitos nas diferentes esferas 
da vida social, mas também aos processos de reprodução que lhe 
subjazem, sem deixar de examinar criticamente as estratégias de luta 
pela sua erradicação e respetivos impactos.

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE
COMBATE À POBREZA

Para a prossecução dos seus objetivos, a EAPN Portugal / Rede Europeia 
Anti-Pobreza desenvolve o seu trabalho de forma a:

- Criar um sistema de informação que compile e ofereça de forma 
sistematizada e atualizada dados de diversas fontes oficiais e capacite os 
atores sociais com intervenção no combate à pobreza e da exclusão, bem 
como dos seus efeitos;

- Estudar criticamente, e em permanência, as diversas políticas, programas 
e critérios de combate à pobreza, quer no contexto nacional, quer no 
contexto europeu, de onde emanam as principais orientações de política 
pública neste âmbito de intervenção;

- Promover o envolvimento de diferentes atores sociais (peritos, organizações 
do terceiro setor e/ou pessoas que vivenciam ou vivenciaram situações de 
pobreza ou exclusão social) na identificação de recomendações políticas;

- Organizar conferências, seminários ou outros eventos tendo em vista a 
promoção do debate público sobre o combate à pobreza;

- Divulgar os resultados e produtos do ONCP.

Com este protocolo, a SCMVC compromete-se a apoiar a construção da 
ONCP através da comparticipação financeira para contratação de um 
Técnico, bem como no apoio e divulgação dos produtos e resultados do 
ONCP.

Arlindo Maia
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

Imagem cedida pela Assembleia da República aquando da assinatura do protocolo de Cooperação com a EAPN/Rede Europeia Anti-Pobreza
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Ação Atividades 
Data  

execução      
(até)

Responsáveis Potenciais parceiros

Mostras Pedagógicas e Encontros Temáticos ano letivo AE's; ENA's Associação Comercial e Industrial;  
IEFP; ESMAD; ESHT

Ações de Informação sobre saídas profissionais ano letivo AE's; ENA's; FOR-MAR

Palestras e workshops sobre empreendedorismo ano letivo CMVC; AE's; ES's parceiros da Rede, IAPMEI

Ações de sensibilização dos empresários locais para 
acolhimento de alunos estagiários ano letivo CMVC; AE's; ES's

Ações de Formação Modular Certificada dezembro Entidades formadoras públicas e 
privadas parceiros da Rede

Ações/Cursos de formação de dupla certificação dezembro Entidades formadoras públicas e 
privadas parceiros da Rede

Qualificação Profissional - Centro Qualifica dezembro IEFP parceiros da Rede

Formação em Contexto de Trabalho dezembro AE's; ENA's; FOR-MAR; IEFP parceiros da Rede

Português para Todos "PPT" dezembro IEFP

Projeto de ensino de Português para falantes de outras línguas 
(PFOL) dezembro ES José Régio

Formação profissional para pessoas com deficiência dezembro MADI IEFP

Projeto ValorIN dezembro MADI parceiros da Rede; empresas 

Promoção de Contratos Emprego-Inserção para beneficiários 
de RSI e desempregados de longa duração dezembro IEFP GIP; IPSS's; ISS, IP - CDPorto; 

CMVC; Associações

Integração de jovens e adultos no mercado de trabalho dezembro ENA IEFP; GIP's

Funcionamento de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP's) dezembro IEFP

Oficinas de Empreendedorismo e Empregabilidade dezembro JF Vila do Conde
entidades formadoras; institutos 

superiores; empresas; parceiros da 
Rede; 

Programa INCORPORA dezembro SCMVC parceiros da Rede

Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo 
(GAE) dezembro ESHT IEFP

Funcionamento da Unidade de Inserção na Vida Ativa da 
Autarquia (UNIVA) dezembro CMVC_UNIVA

Ações de Orientação e Formação para Pais - articulação 
familia/escola dezembro Agrupamentos Escolares e 

Secundárias CMVC; ACES

Ações de Sensibilização sobre Educação Parental dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI; 
IPSS's

Espaço Famílias dezembro JF Vila do Conde parceiros da Rede

Ações de desenvolvimento de competências sociais e parentais 
na comunidade cigana dezembro O Tecto_Equipa Protocolo RSI CPCJ; ACES; ISS, IP - CDPorto

Intervenção com famílias na área da gestão e organização 
habitacional dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI;     

O Tecto_Equipa Protocolo RSI  ACES; ISS, IP - CDPorto

Intervenção para a Inclusão da população isolada beneficiária 
de RSI dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI         

O Tecto_Equipa Protocolo RSI ACES; IEFP

Estudo-diagnóstico-intervenção sobre a população com 
deficiência do concelho dezembro Equipa DAP parceiros da Rede

Espetáculo "Um Outro Olhar" maio Equipa DAP parceiros da Rede

Ações de sensibilização sobre a problemática da deficiência dezembro Equipa DAP parceiros da Rede

Escola Segura dezembro PSP; GNR CMVC; JF; AE's; ES's

Operação "Censos Sénior" dezembro GNR CMVC; JF; ISS, IP - CDPorto; 
IPSS's

Idosos em Segurança dezembro PSP; GNR CMVC; JF; ISS, IP - CDPorto; 
IPSS's

Projeto Internet Segura dezembro PSP; GNR AE's; ANE's; IPSS's

Ações de sensibilização sobre violência no namoro, bullying, 
prevenção à toxicodependência dezembro PSP; GNR AE's; ANE's; IPSS's

Apoio a Vítimas de Violência Doméstica dezembro PSP; GNR ACES; MP; CMVC; JF;                                           
ISS, IP - CDPorto; IPSS's

Prevenção de Quedas dezembro ACES_EGR parceiros da Rede

Programa Desporto Sénior dezembro CMVC; JF

Projeto "Chave de Afetos" dezembro CMVC e SCM Porto parceiros da Rede

Projeto de Alfabetização Sénior dezembro CMVC

Estafetas do Conto dezembro CMVC IPSS's

Dinamização de iniciativas de intercâmbio e convivialidade dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações

Info Senior - Encontros temáticos dezembro JFVC

Universidade Sénior dezembro O Tecto

Acesso às novas tecnologias - Formação em informática para 
séniores dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações

Apoio ao cuidador de 
dependentes

Projeto "Espaço Cuidador" - Formação para cuidadores 
informais dezembro ACES_UCC CMVC; JF; USF; CHPVVC; IPSS's; 

EL-CDSSP

Programas de Férias para crianças e jovens dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações parceiros da Rede

Ocupação das férias e pausas escolares de alunos com 
deficiência dezembro Madi parceiros da Rede

Cursos CEF / Profissionais / EFA dezembro AE's; ENA; IEFP

Projeto OCTANTE dezembro CMVC AE's; parcceiros da Rede

Projeto Pro-Sanches dezembro AE D. Afonso Sanches

Projeto Régio Pró S dezembro ES José Régio

Promoção da Disciplina junho AE's; ENA

Tutoria e Acompanhamento - Projeto Tutores/Mentores / - 
Gabinete de Apoio Tutorial dezembro AE's; ENA

Ações de Educação para a Saúde na comunidade educativa dezembro AE's; ENA's; ACES; IPSS's parceiros da Rede

Prevenção de comportamentos aditivos dezembro AE's; ENA's; ACES; CRI Porto 
Ocidental; GNR; PSP parceiros da Rede

Ações de Sensibilização / Informação na comunidade dezembro ACES; CHPVVC; JF Vila do 
Conde parceiros da Rede

Plano Operacional de 
Respostas Integradas na 

Toxicodependência 
Projeto "ÂNCORA" - redução de riscos e minimização de danos dezembro ARRIMO CRI Porto Ocidental; ACES;                                     

ISS, IP - CDPorto; CMVC; JF

Consultas de proximidade Funcionamento de uma consulta de jovens no território 
V.Conde/ P. Varzim dezembro CRI Porto Ocidental CM Póvoa de Varzim

Apoio a Famílias Dinamização de Grupos de ajuda - Apoio a famílias de 
consumidores de álcool e utilizadores de drogas dezembro Grupo Alcoólicos Anónimos Sr. 

dos Navegantes

Dinamização de espaços de reflexão sobre Violência nas suas 
diferentes formas dezembro AE's; ENA's; CPCJ parceiros da Rede; APAV; CIG

Ações de promoção da igualdade de género e prevenção da 
violência de género dezembro CMVC; ACES_EPVA CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 

Rede

Serviço de atendimento e acompanhamento de vítimas de 
Violência Doméstica e outras dezembro CMVC CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 

Rede

Violência Doméstica - sinergias e parcerias dezembro NE do CLASVC parceiros da Rede; CRIAR; CIG; 
APAV 

Acompanhamento de Crianças e Jovens em Risco dezembro CPCJ; ACES_NACJR; 
CHPVVC_NHCJR

CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 
Rede

Rede Local de Intervenção 
Social (RLIS)

Execução do Programa da Rede Local de Intervenção Social 
(RLIS) - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
(SAAS)

dezembro SCMVC ISS, IP

Funcionamento do Banco Local de Voluntariado dezembro CMVC IPSS's; Associações; ACES; 
CHPVVC; IEFP; Escolas

Projeto "VOAHR Municípios - Voluntariado Organizado para 
uma Ação Humanitária de Referência" dezembro CMVC e Pista Mágica-Associação parceiros da Rede

Programa "Sociedade Civil em Ação"                                                                        
Projetos Sorrisos Bonitos e Shamir Solidária dezembro CMVC profissionais de saúde; empresas

Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento dezembro CMVC Associação Dignitude; farmácias

Projeto "Partilhar"                                                                                   
Apoio em cabazes alimentares dezembro Conferências Vicentinas; IPSS's; 

Associações parceiros da Rede

Projeto "Vila Social" - alimente e partilha dezembro JF Vila do Conde empresas de restauração; parceiros 
da Rede

Funcionamento do Banco de Manuais Escolares setembro CMVC; AE's; ENA

Banco de Produtos de Apoio /Ajudas Técnicas setembro Rotary Club de Vila do Conde

Funcionamento da Loja Social dezembro CMVC; Confª Vicent. Mindelo;                  parceiros da Rede

Apoio Social para Consumo de Água dezembro CMVC

Projeto Intergeracional Ações de convívio e solidariedade intergeracional dezembro JF; IPSS's; AE's IPSS's

Projeto "Horta à Porta" Dinamização de hortas biológicas dezembro CMVC; JF LIPOR

Feira Social Realização da 10.ª Feira Social outubro CMVC parceiros da Rede

Divulgação da Rede Social no site da Câmara dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Atualização e divulgação do Guia de Recursos Sociais 
Concelhio dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Edição do 6º Boletim Informativo da Rede Social "Vila do Conde 
em Rede" dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Capacitação das 
Organizações Rede de Partilhas - Abordagens temáticas dezembro NE do CLASVC parceiros da Rede

Jornadas Sociais 
Intermunicipais  11.ªs Jornadas Sociais Intermunicipais                                                      maio NE das Redes Sociais de Vila do 

Conde e da Póvoa de Varzim parceiros das Redes Sociais 

LEGENDA DE SIGLAS:

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim / Vila do Conde ESMAD - Escola Superior de Media, Artes e Design do Politécnico do Porto
AE - Agrupamento de Escolas GIP - Gabinete de Inserção Profissional
APF - Associação para o Planeamento da Família GNR - Guarda Nacional Republicana                                   
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
CHPVVC - Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde IPSS's - Instituições Particulares de Solidariedade Social
CIG - Comissão para a Igualdade do Género ISS, IP - CDPorto - Instituto da Segurança Social, IP - Centro Distrital do Porto
CMVC - Câmara Municipal de Vila do Conde JF - Junta de Freguesia
CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto

NACJR - Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do ACESPV/VC
CRIAR - Associação "Projeto Criar" NE do CLASVC - Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social
Cruz Vermelha - Delegação de Vila do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa NHCJR - Núcleo Hospitalar Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do CHPV/VC
EGR - Equipa de Gestão do Risco NLI - Núcleo Local de Inserção da Segurança Social
ENA - Escola Não Agrupada (Esc.Profissional V. Conde; Esc.Sec.José Régio) PSP - Polícia de Segurança Pública
Equipa DAP - Equipa plurinstitucional "Deficiência, Abordagem Plurinstitucional" SCMVC - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
EPVA - Equipa de Prevenção da Violência no Adulto, do ACESPV/VC UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila do Conde 
ES - Escola Secundária UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Ativa
ESHT - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto USF - Unidade de Saúde Familiar

Prevenir a Violência 

Projeto DAP - Deficiência, 
Abordagem Plurinstitucional

Banco de Recursos

CRI Porto Ocidental - Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental

Combate ao insucesso e 
abandono escolar

ARRIMO - Organização Cooperativa para o Desenvolvº Social e Comunitário, CRL

Educação para a Saúde

Projetos de ocupação de 
tempos livres para crianças 

e jovens

Divulgação dos Recursos 
Concelhios na Área Social

 Eixo 3 - Rede de Intervenção Social Integrada    

Eixo 4 - Laboratório de Inovação Social  

Banco Local de Voluntariado

Programas de Apoio à 
Vítima

PLANO DE AÇÃO  2019                    

Programa Integrado de 
Policiamento de Proximidade

 Eixo 1 - Economia e Empreendorismo Inclusivo 

Promoção de 
formação/capacitação para 

a vida profissional

Apoio de Proximidade ao 
Emprego 

Promoção do 
Envelhecimento Ativo

Promoção de um Plano de 
orientação às famílias

Eixo 2 - Oportunidades para grupos Vulneráveis

LEGENDA DE SIGLAS

ACES – Agrupamento 
de Centros de Saúde Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde
AE – Agrupamento de Escolas
APAV – Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima
APF – Associação para 
o Planeamento da Família
ARRIMO – Organização 
Cooperativa para 
o Desenvolvimento Social 
e Comunitário, CRL
BLV_VC – Banco Local de 
Voluntariado de Vila do Conde
CAFAP – Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento 
Parental
CHPVVC – Centro Hospitalar 
da Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde
CIG – Comissão para 
a Cidadania e Igualdade 
de Género
CMVC – Câmara Municipal 
de Vila do Conde
CPCJ – Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens
Com. Terap. Clínica 
do Outeiro – Comunidade 
Terapêutica Clínica do Outeiro
CRI Porto Ocidental – Centro 
de Respostas Integradas do 
Porto Ocidental
CRUZ VERMELHA – 
Delegação de Vila do Conde 
da Cruz Vermelha da 
Delegação de Vila do Conde

PLANO DE AÇÃO 2019
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ENA – Escola Não Agrupada 
(Esc. Profissional V. Conde; Esc. 
Secundária José Régio)
Equipa DAP – Equipa 
Plurinstitucional “Deficiência, 
Abordagem Plurinstitucional”
ES – Escola Secundária
ESEIG – Escola Superior 
de Estudos Industriais e Gestão
GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional 
GNR – Guarda Nacional 
Republicana 
IEFP – Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 
IPSS’s – Instituições Privadas 
de Solidariedade Social
ISS, IP — CD Porto – Instituto 
da Segurança Social, I.P. 
— Centro Distrital do Porto
JF – Juntas de Freguesia 
LIPOR – Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão 
de Resíduos do Grande Porto
NE do CLASVC – Núcleo 
Executivo do Conselho Local 
de Ação Social
NLI – Núcleo Local de Inserção 
da Segurança Social 
PSP – Polícia de Segurança 
Pública 
SCMVC – Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde 
UCC – Unidade de Cuidados 
na Comunidade 
de Vila do Conde 
UNIVA – Unidade de Inserção 
na Vida Ativa 
USF – Unidade de Saúde 
Familiar

Ação Atividades 
Data  

execução      
(até)

Responsáveis Potenciais parceiros

Mostras Pedagógicas e Encontros Temáticos ano letivo AE's; ENA's Associação Comercial e Industrial;  
IEFP; ESMAD; ESHT

Ações de Informação sobre saídas profissionais ano letivo AE's; ENA's; FOR-MAR

Palestras e workshops sobre empreendedorismo ano letivo CMVC; AE's; ES's parceiros da Rede, IAPMEI

Ações de sensibilização dos empresários locais para 
acolhimento de alunos estagiários ano letivo CMVC; AE's; ES's

Ações de Formação Modular Certificada dezembro Entidades formadoras públicas e 
privadas parceiros da Rede

Ações/Cursos de formação de dupla certificação dezembro Entidades formadoras públicas e 
privadas parceiros da Rede

Qualificação Profissional - Centro Qualifica dezembro IEFP parceiros da Rede

Formação em Contexto de Trabalho dezembro AE's; ENA's; FOR-MAR; IEFP parceiros da Rede

Português para Todos "PPT" dezembro IEFP

Projeto de ensino de Português para falantes de outras línguas 
(PFOL) dezembro ES José Régio

Formação profissional para pessoas com deficiência dezembro MADI IEFP

Projeto ValorIN dezembro MADI parceiros da Rede; empresas 

Promoção de Contratos Emprego-Inserção para beneficiários 
de RSI e desempregados de longa duração dezembro IEFP GIP; IPSS's; ISS, IP - CDPorto; 

CMVC; Associações

Integração de jovens e adultos no mercado de trabalho dezembro ENA IEFP; GIP's

Funcionamento de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP's) dezembro IEFP

Oficinas de Empreendedorismo e Empregabilidade dezembro JF Vila do Conde
entidades formadoras; institutos 

superiores; empresas; parceiros da 
Rede; 

Programa INCORPORA dezembro SCMVC parceiros da Rede

Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo 
(GAE) dezembro ESHT IEFP

Funcionamento da Unidade de Inserção na Vida Ativa da 
Autarquia (UNIVA) dezembro CMVC_UNIVA

Ações de Orientação e Formação para Pais - articulação 
familia/escola dezembro Agrupamentos Escolares e 

Secundárias CMVC; ACES

Ações de Sensibilização sobre Educação Parental dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI; 
IPSS's

Espaço Famílias dezembro JF Vila do Conde parceiros da Rede

Ações de desenvolvimento de competências sociais e parentais 
na comunidade cigana dezembro O Tecto_Equipa Protocolo RSI CPCJ; ACES; ISS, IP - CDPorto

Intervenção com famílias na área da gestão e organização 
habitacional dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI;     

O Tecto_Equipa Protocolo RSI  ACES; ISS, IP - CDPorto

Intervenção para a Inclusão da população isolada beneficiária 
de RSI dezembro SCMVC_Equipa Protocolo RSI         

O Tecto_Equipa Protocolo RSI ACES; IEFP

Estudo-diagnóstico-intervenção sobre a população com 
deficiência do concelho dezembro Equipa DAP parceiros da Rede

Espetáculo "Um Outro Olhar" maio Equipa DAP parceiros da Rede

Ações de sensibilização sobre a problemática da deficiência dezembro Equipa DAP parceiros da Rede

Escola Segura dezembro PSP; GNR CMVC; JF; AE's; ES's

Operação "Censos Sénior" dezembro GNR CMVC; JF; ISS, IP - CDPorto; 
IPSS's

Idosos em Segurança dezembro PSP; GNR CMVC; JF; ISS, IP - CDPorto; 
IPSS's

Projeto Internet Segura dezembro PSP; GNR AE's; ANE's; IPSS's

Ações de sensibilização sobre violência no namoro, bullying, 
prevenção à toxicodependência dezembro PSP; GNR AE's; ANE's; IPSS's

Apoio a Vítimas de Violência Doméstica dezembro PSP; GNR ACES; MP; CMVC; JF;                                           
ISS, IP - CDPorto; IPSS's

Prevenção de Quedas dezembro ACES_EGR parceiros da Rede

Programa Desporto Sénior dezembro CMVC; JF

Projeto "Chave de Afetos" dezembro CMVC e SCM Porto parceiros da Rede

Projeto de Alfabetização Sénior dezembro CMVC

Estafetas do Conto dezembro CMVC IPSS's

Dinamização de iniciativas de intercâmbio e convivialidade dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações

Info Senior - Encontros temáticos dezembro JFVC

Universidade Sénior dezembro O Tecto

Acesso às novas tecnologias - Formação em informática para 
séniores dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações

Apoio ao cuidador de 
dependentes

Projeto "Espaço Cuidador" - Formação para cuidadores 
informais dezembro ACES_UCC CMVC; JF; USF; CHPVVC; IPSS's; 

EL-CDSSP

Programas de Férias para crianças e jovens dezembro CMVC; JF; IPSS's; Associações parceiros da Rede

Ocupação das férias e pausas escolares de alunos com 
deficiência dezembro Madi parceiros da Rede

Cursos CEF / Profissionais / EFA dezembro AE's; ENA; IEFP

Projeto OCTANTE dezembro CMVC AE's; parcceiros da Rede

Projeto Pro-Sanches dezembro AE D. Afonso Sanches

Projeto Régio Pró S dezembro ES José Régio

Promoção da Disciplina junho AE's; ENA

Tutoria e Acompanhamento - Projeto Tutores/Mentores / - 
Gabinete de Apoio Tutorial dezembro AE's; ENA

Ações de Educação para a Saúde na comunidade educativa dezembro AE's; ENA's; ACES; IPSS's parceiros da Rede

Prevenção de comportamentos aditivos dezembro AE's; ENA's; ACES; CRI Porto 
Ocidental; GNR; PSP parceiros da Rede

Ações de Sensibilização / Informação na comunidade dezembro ACES; CHPVVC; JF Vila do 
Conde parceiros da Rede

Plano Operacional de 
Respostas Integradas na 

Toxicodependência 
Projeto "ÂNCORA" - redução de riscos e minimização de danos dezembro ARRIMO CRI Porto Ocidental; ACES;                                     

ISS, IP - CDPorto; CMVC; JF

Consultas de proximidade Funcionamento de uma consulta de jovens no território 
V.Conde/ P. Varzim dezembro CRI Porto Ocidental CM Póvoa de Varzim

Apoio a Famílias Dinamização de Grupos de ajuda - Apoio a famílias de 
consumidores de álcool e utilizadores de drogas dezembro Grupo Alcoólicos Anónimos Sr. 

dos Navegantes

Dinamização de espaços de reflexão sobre Violência nas suas 
diferentes formas dezembro AE's; ENA's; CPCJ parceiros da Rede; APAV; CIG

Ações de promoção da igualdade de género e prevenção da 
violência de género dezembro CMVC; ACES_EPVA CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 

Rede

Serviço de atendimento e acompanhamento de vítimas de 
Violência Doméstica e outras dezembro CMVC CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 

Rede

Violência Doméstica - sinergias e parcerias dezembro NE do CLASVC parceiros da Rede; CRIAR; CIG; 
APAV 

Acompanhamento de Crianças e Jovens em Risco dezembro CPCJ; ACES_NACJR; 
CHPVVC_NHCJR

CRIAR; CIG; APAV; parceiros da 
Rede

Rede Local de Intervenção 
Social (RLIS)

Execução do Programa da Rede Local de Intervenção Social 
(RLIS) - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
(SAAS)

dezembro SCMVC ISS, IP

Funcionamento do Banco Local de Voluntariado dezembro CMVC IPSS's; Associações; ACES; 
CHPVVC; IEFP; Escolas

Projeto "VOAHR Municípios - Voluntariado Organizado para 
uma Ação Humanitária de Referência" dezembro CMVC e Pista Mágica-Associação parceiros da Rede

Programa "Sociedade Civil em Ação"                                                                        
Projetos Sorrisos Bonitos e Shamir Solidária dezembro CMVC profissionais de saúde; empresas

Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento dezembro CMVC Associação Dignitude; farmácias

Projeto "Partilhar"                                                                                   
Apoio em cabazes alimentares dezembro Conferências Vicentinas; IPSS's; 

Associações parceiros da Rede

Projeto "Vila Social" - alimente e partilha dezembro JF Vila do Conde empresas de restauração; parceiros 
da Rede

Funcionamento do Banco de Manuais Escolares setembro CMVC; AE's; ENA

Banco de Produtos de Apoio /Ajudas Técnicas setembro Rotary Club de Vila do Conde

Funcionamento da Loja Social dezembro CMVC; Confª Vicent. Mindelo;                  parceiros da Rede

Apoio Social para Consumo de Água dezembro CMVC

Projeto Intergeracional Ações de convívio e solidariedade intergeracional dezembro JF; IPSS's; AE's IPSS's

Projeto "Horta à Porta" Dinamização de hortas biológicas dezembro CMVC; JF LIPOR

Feira Social Realização da 10.ª Feira Social outubro CMVC parceiros da Rede

Divulgação da Rede Social no site da Câmara dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Atualização e divulgação do Guia de Recursos Sociais 
Concelhio dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Edição do 6º Boletim Informativo da Rede Social "Vila do Conde 
em Rede" dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da Rede

Capacitação das 
Organizações Rede de Partilhas - Abordagens temáticas dezembro NE do CLASVC parceiros da Rede

Jornadas Sociais 
Intermunicipais  11.ªs Jornadas Sociais Intermunicipais                                                      maio NE das Redes Sociais de Vila do 

Conde e da Póvoa de Varzim parceiros das Redes Sociais 

LEGENDA DE SIGLAS:

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim / Vila do Conde ESMAD - Escola Superior de Media, Artes e Design do Politécnico do Porto
AE - Agrupamento de Escolas GIP - Gabinete de Inserção Profissional
APF - Associação para o Planeamento da Família GNR - Guarda Nacional Republicana                                   
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
CHPVVC - Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde IPSS's - Instituições Particulares de Solidariedade Social
CIG - Comissão para a Igualdade do Género ISS, IP - CDPorto - Instituto da Segurança Social, IP - Centro Distrital do Porto
CMVC - Câmara Municipal de Vila do Conde JF - Junta de Freguesia
CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto

NACJR - Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do ACESPV/VC
CRIAR - Associação "Projeto Criar" NE do CLASVC - Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social
Cruz Vermelha - Delegação de Vila do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa NHCJR - Núcleo Hospitalar Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do CHPV/VC
EGR - Equipa de Gestão do Risco NLI - Núcleo Local de Inserção da Segurança Social
ENA - Escola Não Agrupada (Esc.Profissional V. Conde; Esc.Sec.José Régio) PSP - Polícia de Segurança Pública
Equipa DAP - Equipa plurinstitucional "Deficiência, Abordagem Plurinstitucional" SCMVC - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
EPVA - Equipa de Prevenção da Violência no Adulto, do ACESPV/VC UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila do Conde 
ES - Escola Secundária UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Ativa
ESHT - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto USF - Unidade de Saúde Familiar

Prevenir a Violência 

Projeto DAP - Deficiência, 
Abordagem Plurinstitucional

Banco de Recursos

CRI Porto Ocidental - Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental

Combate ao insucesso e 
abandono escolar

ARRIMO - Organização Cooperativa para o Desenvolvº Social e Comunitário, CRL

Educação para a Saúde

Projetos de ocupação de 
tempos livres para crianças 

e jovens

Divulgação dos Recursos 
Concelhios na Área Social

 Eixo 3 - Rede de Intervenção Social Integrada    

Eixo 4 - Laboratório de Inovação Social  

Banco Local de Voluntariado

Programas de Apoio à 
Vítima

PLANO DE AÇÃO  2019                    

Programa Integrado de 
Policiamento de Proximidade

 Eixo 1 - Economia e Empreendorismo Inclusivo 

Promoção de 
formação/capacitação para 

a vida profissional

Apoio de Proximidade ao 
Emprego 

Promoção do 
Envelhecimento Ativo

Promoção de um Plano de 
orientação às famílias

Eixo 2 - Oportunidades para grupos Vulneráveis
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Câmara Municipal de Vila do Conde
Instituto da Segurança Social, I.P./ Centro Distrital do Porto
ACES – Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim /Vila do Conde
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches
Agrupamento de Escolas D. Pedro IV
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira
Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde
Alcoólicos Anónimos – Grupo Sr. dos Navegantes
Arrimo – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social e Comunitário
Associação A MarSocial
Associação Cultural e Desportiva de Arcos
Associação Cultural e Desportiva de Mindelo
Associação de Proteção à Terceira Idade “A. F. Vila Cova”
Associação de Socorros Mútuos em Modivas
Associação de Solidariedade Social de Mosteiró
Associação de Solidariedade Social Novas Marés
Associação de Solidariedade Social “O Tecto”
Associação de Solidariedade Social Santa Cristina de Malta - SANCRIS
Associação Desportiva Cultural Recreativa das Caxinas e Poça da Barca
Associação Entre-Afetos
Associação Fraternidade Vilacondense
Associação Social e Cultural dos Ex-Combatentes de Ultramar
CCD dos Trabalhadores da Segurança Social do Porto – Colónia de Férias da Praia d’Árvore
CESAE- Centro de Serviços e Apoio ás Empresas
CRI do Porto Ocidental – ARS Norte
Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Gião
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Centro Juvenil de Campanhã – Pólo de Vila do Conde
Centro Social, Cultural e Recreativo Arvorense
Centro Social da Paróquia de Touguinha
Centro Social Paroquial de Bagunte
Centro Social Paroquial de Caxinas
Centro Social Paroquial de Caxinas – Núcleo Sócio-Caritativa
Centro Social Paroquial de Guilhabreu
Centro Social Paroquial da Junqueira
Centro Social Paroquial de Labruge
Centro Social Paroquial de Mindelo
Círculo Católico de Operários
Clínica do Outeiro 
Clube de Atletismo “Os Rompe Solas”
Comissão Proteção de Crianças e Jovens
Conferência Vicentina Nossa Senhora do Ó
Conferência Vicentina de S. João Evangelista de Mindelo
Conferência Vicentina de S. Pedro de Fajozes
Conferências Vicentinas S. Vicente de Paulo
Conselheira Local para a Igualdade de Género
Corpo Nacional de Escutas – 994 Caxinas
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila do Conde  
Delegação de Saúde do ACES 
Diaverum Portugal- Diaverum Unidade de Vila de Conde
Direção Geral de Reinserção Social – Equipa Porto Penal 5
Escola Profissional de Vila do Conde
Escola Secundária José Régio
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPP – ESHT
Escola Superior de Media Artes e Design - ESMAD
FAPCONDE – Federação das Associações de Pais de Vila do Conde

ENTIDADES ADERENTES AO CONSELHO LOCAL 
DE AÇÃO SOCIAL



FOR-MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
Fraternidade Nuno Álvares 
Futurbrain – Centro de Formação Limitada
Grupo Desportivo e Cultural de Rio Mau
Grupo Musical Cavaquinhos de Arcos
Guarda Nacional Republicana
Infantário D. Vitória Graça Andrade Ferreira
Instituto de Emprego e Formação Profissional 
Instituto São José
Junta de Freguesia de Árvore
Junta de Freguesia de Aveleda
Junta de Freguesia de Azurara
Junta de Freguesia de Bagunte/Ferreiró/Outeiro Maior/Parada
Junta de Freguesia de Fajozes
Junta de Freguesia de Fornelo/Vairão
Junta de Freguesia de Gião
Junta de Freguesia de Guilhabreu
Junta de Freguesia da Junqueira
Junta de Freguesia de Labruge
Junta de Freguesia de Macieira da Maia
Junta de Freguesia de Malta/Canidelo
Junta de Freguesia de Mindelo
Junta de Freguesia de Modivas
Junta de Freguesia de Retorta/Tougues
Junta de Freguesia de Rio Mau/Arcos
Junta de Freguesia de Touguinha/Touguinhó
Junta de Freguesia de Vila Chã
Junta de Freguesia de Vila do Conde
Junta de Freguesia de Vilar/Mosteiró
Junta de Freguesia de Vilar do Pinheiro
Liga dos Amigos do Hospital da Póvoa de Varzim
MADI de Vila do Conde 
Núcleo Local de Inserção
OMNIUM ÂNCORA – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural
Polícia de Segurança Pública
Rotary Club de Vila do Conde
Santa Casa da Misericórdia de Azurara
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
Sociedade S. Vicente de Paulo – Zona Norte
Sociedade S. Vicente de Paulo – Zona Sul
TERRAMAR – Associação de Solidariedade Social de Vila Chã
União Desportiva Cultural Recreativa da Junqueira
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco
Vivás Care, CRL

ENTIDADES QUE INTEGRAM O NÚCLEO EXECUTIVO
> Câmara Municipal de Vila do Conde
> Instituto da Segurança Social, I.P. – Centro Distrital do Porto – Equipa de Atendimento e Acompanhamento Social de Vila do Conde
> Centro Social Paroquial de Mindelo (em representação das Associações)
> Escola Secundária José Régio  (em representação da Educação)
> ACES – Agrupamento de Centros de Saúde (em representação da Saúde)
> Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego Póvoa de Varzim/Vila do Conde (em representação do Emprego)
> Junta de Freguesia da Junqueira (em representação das Juntas de Freguesia)
> Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (Entidade convidada)
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