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Nestes tempos de grandes dificuldades e constrangimentos financeiros 
que estão a afetar muitas famílias, o princípio da participação ativa que 
promova o envolvimento de toda a comunidade local, nas suas multifa-
cetadas abrangências, é determinante para minimizar, muitos dos pro-
blemas com que nos confrontamos. 

A diversificada rede de solidariedade existente é uma realidade 
que permite proporcionar respostas de proximidade e satisfação 
de necessidades a parte dos problemas que se apresentam. 

O Boletim Vila do Conde em Rede surge como um instrumento de 
divulgação de ações, projetos e dinâmicas sociais promovidas pe-
las “forças vivas” locais numa lógica de participação integrada, ati-
va e de parceria no âmbito da Rede Social.

Nesta edição, aborda-se o papel relevante que as instituições e em-
presas desempenham enquanto instrumentos de integração social, 
como serviços de proximidade, de entreajuda e solidariedade, que in-
teragem no encontro de soluções para muitas situações de carência. 

De realçar os projetos em curso, designadamente o Programa Socie-
dade Civil em Ação que contempla os Projetos Partilhar, Shamir 
Solidária e Sorrisos Bonitos, o Gabinete Municipal Vila do Conde 
2020, o Projeto D.A.P. de Vila do Conde (Deficiência, Abordagem 
Plurinstitucional), o funcionamento de novas respostas aos níveis da 
emergência social, da 3.ª idade e da deficiência. 

Acreditamos que uma política social assente em lógicas de pro-
ximidade e de parceria possibilitará um melhor viver para quem 
mais precisa.

De mãos dadas conseguimos…

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
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Fruto da atual conjuntura económica nacional e internacional tem-se 
assistido a um incremento e agudização das situações de pobreza. O 
reconhecimento do direito fundamental das pessoas em situação de 
pobreza e exclusão social a viver com dignidade e a participar ativa-
mente na sociedade é um princípio basilar da vida humana.

Reconhecendo que o desenvolvimento de parcerias, envolvendo a so-
ciedade civil, contribuirá para a colmatação de carências em matérias 
de saúde e reinserção social; reconhecendo que juntos faremos mais 
e melhor por quem mais precisa e o envolvimento, mobilização e co-
operação da comunidade no esforço conjunto de solidariedade, con-
tribuindo para a inserção das famílias mais carenciadas, constitui um 
fator de mais-valia inestimável; reconhecendo que o voluntariado é um 
instrumento privilegiado de luta contra a pobreza e exclusão social, 
podendo ser um serviço de proximidade, de entreajuda e solidariedade, 
que permite soluções para muitas situações de carência, nas mais va-
riadas áreas de intervenção, o Município de Vila do Conde, procurando 
potenciar maior equidade de oportunidades aos seus munícipes, pro-
move o programa “Sociedade Civil em Ação”.

Sociedade Civil em Ação

Projeto que tem como objetivo proporcionar o acesso das pessoas mais 
carenciadas à obtenção gratuita de óculos graduados.

Shamir Solidária resulta de um protocolo entre o Município de Vila do 
Conde e a empresa Shamir Optical, Lda, que, na qualidade de empre-
sa socialmente responsável, assume uma política de investimento nas 
pessoas e de envolvimento na comunidade, colocando os seus recursos 
ao serviço de ações tendentes à melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, especialmente os mais desfavorecidos.

Shamir Solidária

Projeto que tem como objetivo possibilitar o acesso das pessoas mais 
carenciadas a respostas gratuitas de saúde oral, contribuindo para a 
qualidade de vida das mesmas, através do envolvimento voluntário de 
profissionais de saúde e respetivas Clínicas.

Sorrisos Bonitos surge como uma resposta concelhia complementar ao 
Programa Nacional de Saúde Oral (PNSO), pretendendo colmatar o 
défice de respostas ao nível da área da estomatologia. 

Este projeto resulta de um protocolo entre o Município de Vila do Con-
de e Clínicas Dentárias solidárias que asseguram tratamentos dentários 
gratuitos a indivíduos desfavorecidos economicamente. 

Presentemente, Sorrisos Bonitos conta com a colaboração de 11 Clínicas 
(Centro clínico Dr.ª Anabela Alves, Clínica Dentária Alameda, Clínica Dentá-
ria do Largo de Vilarinho, Clínica Dentária dos Mareantes, Clínica Dentária 
Luísa Silva, Clínica Dentária 3G – Clínica e Laboratório de Prótese Dentá-
ria, Clínica Sr. dos Navegantes, Conde Saúde – Clínica Médica e Dentária, 
Consultório Médico Dentário Dr.ª Quéli Henriques, Medicodente Barreiro 
Gomes e Leal, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde) estando em 
processo de crescente adesão por parte de outras que o aceitem integrar.

O processo de candidatura para ambos os projetos deverá ser formali-
zado junto da Divisão de Habitação e Ação Social do Município de Vila 
do Conde, que coordena o projeto. Podem também ser remetidas à 
mesma Divisão situações encaminhadas por Técnicos das Instituições 
do Concelho que trabalham no âmbito social.  

Acreditamos que uma política social assente em lógicas de proximidade e 
de parceria possibilitará um melhor viver para quem mais precisa – os Pro-
jetos Partilhar, Shamir Solidária e Sorrisos Bonitos, são exemplos concretos.

Eugénia Moreira
Câmara Municipal de Vila do Conde  

Sorrisos Bonitos

PROJETOS
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Este projeto consiste em estabelecer uma articulação inter-serviços, no 
âmbito do apoio em termos de cabazes alimentares, a agregados fami-
liares e/ou indivíduos em situação de carência sócio económica, através 
da definição de procedimentos uniformizados considerados necessá-
rios para o melhor funcionamento desta rede de apoio às situações 
economicamente fragilizadas existentes. Os pedidos devem ser solici-
tados junto dos serviços que prestem apoio no âmbito social, devendo 
sempre obedecer a uma distribuição geográfica.
 
Este projeto envolve IPSS’s como a Santa Casa da Misericórdia de Azu-
rara, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Instituto S. José, 
Associação de Solidariedade Social “O Tecto”, Centro Social e Paro-
quial da Junqueira, Associação Nacional de Paramiloidose e todas as 
Conferências de S. Vicente de Paulo que prestam apoio em termos de 
cabazes alimentares.

Carina Vale
Câmara Municipal de Vila do Conde  

Partilhar
A alimentação é uma das necessidades primárias/básicas da vida. Pelo 
que, desde a sua génese, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Con-
de tem apoiado pessoas que vivenciam situações de carência alimen-
tar, de forma cada vez mais frequente e formal.

Em 20 de Abril de 2012, o Instituto de Segurança Social, I.P./Centro 
Distrital do Porto deliberou assinar com a SCMVC o 1º Protocolo de 
Colaboração relativamente ao Programa de Emergência Alimentar para 
um fornecimento diário de 100 refeições. A procura de alimentação 
por pessoas carenciadas aumentou, e realizou-se um novo protocolo 
para 198 refeições diárias.

Em 2014 foi construída a Cantina Social, situada na Rua de S. Bento nº 
53, onde foi definitivamente instalado o fornecimento de alimentação 
aos referidos utentes, proporcionando a estes também banhos quen-
tes, já que a higiene pessoal e lavagem de roupa já eram feitas.

No ano de 2015, foram distribuídas 113.148 refeições, verificando-
se uma média mensal de 9429. Das 113.148 refeições, 93074 foram 
abrangidas pelos referidos Protocolos de Cooperação e as restantes 
20074, totalmente custeadas pela SCMVC. Além disso, em 2015, tam-
bém foram entregues 535 cabazes alimentares a famílias necessitadas.
De referir que já desde 1994 a Misericórdia deliberou fornecer alimen-
tação a todas as pessoas de Vila do Conde que, só por si, não tivessem 
possibilidades de adquirir alimentos necessários para a sua subsistên-
cia. Hoje, o total de refeições fornecidas diariamente é de 255.

Arlindo Maia
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

Programa de Emergência Alimentar
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O Projeto DAP (Deficiência, Abordagem Plurinstitucional) é um projeto 
de intervenção na área da deficiência, numa perspetiva de articulação, 
conjugação interserviços e deteção de necessidades de forma a respon-
der a problemas constatados, promovendo a inclusão das pessoas com 
deficiência e suas famílias.

Este Projeto tem por objetivo, abordar a deficiência no concelho em 
termos de prevenção e integração, desenvolve-se desde 1992 com a 
coordenação da Autarquia, através de uma equipa multidisciplinar e 
plurinstitucional (Equipa DAP) dos seguintes serviços públicos e priva-
dos que o integram:

— Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Con-
de (Unidades de, Cuidados na Comunidade, Saúde Familiar e Saúde 
Pública) | Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária José Régio) 
| Câmara Municipal de Vila do Conde (Divisão de Habitação e Ação 
Social) | Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (Serviço 
de Pediatria) | Hospital de Magalhães Lemos (Serviço de Psiquiatria) | 
Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital do Porto (Equipa de 
Atendimento e Acompanhamento Social de Vila do Conde) | Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (Centro de Emprego da Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde) | MADI de Vila do Conde (Azurara e Ferreiró - 
Pólo Rural de Integração e Reabilitação) | Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde (Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência – CARPD e Centro de Reabilitação Prof. Dr. Jorge Azevedo 
Maia - CRJAM).

PROJETO DAP
Deficiência, Abordagem Plurinstitucional

Um Projeto integrado e interinstitucional 

Ao nível de iniciativas desenvolvidas, é de destacar:

— Diagnóstico da situação de deficiência no Concelho efetuada por áre-
as geográficas de abrangência das Unidades de Saúde Familiar;

— Informação, atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento 
das pessoas com deficiência de acordo com as suas necessidades de 
integração social, educativa, profissional e ocupacional; 

— Articulação com serviços públicos e privados no sentido de obter-se 
uma maior eficácia na resposta adequada às suas necessidades;

— Orientação e apoio técnico na resolução de problemas de acessibilida-
de e adaptação de espaços em residências particulares;
 
— Realização de seminários e colóquios no âmbito desta problemática; 
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— Ações de sensibilização, informação e/ou formação sobre acessibi-
lidade, abrangendo em diferentes vertentes, toda a comunidade, in-
cluindo a produção de material pedagógico para a infância - livro de 
colorir “Ver e Pintar” e banda desenhada “Barreiras sem Limites”, bem 
como material de sensibilização para a população em geral. 
No âmbito da sensibilização para a inclusão, destacam-se algumas ini-
ciativas que se promovem anualmente junto da comunidade educativa 
e população em geral, designadamente:

— atividades conjuntas entre escolas e as instituições - Madi de Vila 
do Conde e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (CARPD e 
CRJAM);

— concurso temático interescolas abrangendo alunos desde o jardim de 
infância até o ensino secundário, com posterior exposição coletiva dos 
trabalhos realizados,; 

— “Um Outro Olhar” – espetáculo por jovens do Madi, da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde (CARPD e CRJAM) e alunos de Escolas 
de 2º e 3º ciclos - decorre desde 2003, sempre no mês de maio.

Sempre presente está o objetivo de sensibilizar e mobilizar toda a co-
munidade para esta problemática e acreditar que todos somos capa-
zes. Move-nos a preocupação de proporcionar a inclusão de todas as 
pessoas e potenciar o espírito de viver-se solidário. 

O trabalho desenvolvido ao longo destas duas décadas é a constata-
ção de que é articulando-se e desenvolvendo esforços integrados, que 
melhor se rentabilizam os recursos e mais eficientemente se responde 
às necessidades da população com deficiência e à prevenção de novos 
casos. 

Eugénia Moreira
Câmara Municipal de Vila do Conde  
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Com o aumento da longevidade, assiste-se hoje a um crescente nú-
mero de pessoas com demência. Trata-se de uma das condições que 
maior dependência causa nas pessoas, quer ao nível pessoal quer em 
termos de encargos financeiros e que tem um grande impacto na vida 
do indivíduo e da família. Cuidar de uma pessoa com demência é uma 
tarefa complexa e de grande sobrecarga psicológica. 

O Projeto “Cuidar de Quem Cuida” (CQC) assume-se como uma res-
posta específica ao nível de ajuda aos cuidadores informais de pessoas 
com doença de Alzheimer e outras demências 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 decor-
rentes do cuidar.

CQC concretiza-se através de um programa psicoeducativo de formação aos 
cuidadores informais, realizado gratuitamente ao longo de 7 sessões, em en-
contros semanais, abordando temas diversificados, desde as áreas da saúde 
à psicologia, 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 com demência na sua residência.

Com início em 2015, no âmbito da Área Metropolitana do Porto 
(AMP), tendo como entidade promotora o CASTIIS – Centro de 

CUIDAR DE QUEM CUIDA

Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo, Santa 
Maria da Feira, desde logo, o Município de Vila do Conde aderiu à 
implementação deste projeto no Concelho e realizou-o em parce-
ria local com o Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Var-
zim e Vila do Conde (ACESPVVC) e a Associação de Solidariedade 
Social “O Tecto”.

O reconhecimento da necessidade de apoio aos cuidadores informais 
de pessoas com demência e a ausência de respostas a este nível, levou 
a que, apesar de concluído o projeto no âmbito da AMP, em Vila do 
Conde este tenha continuidade, através da continuidade de parceria 
entre as três entidades locais com que iniciou em 2015. 

Este Projeto, pretende também impulsionar a criação futura de Grupos 
de Ajuda Mútua (GAM), como espaço de partilha, encontro e convívio 
entre os cuidadores informais que frequentarem os programas psico-
educativos.

As inscrições podem ser efetuadas em Vila do Conde nos diferentes 
serviços de saúde do ACES, na Câmara Municipal (Divisão de Habitação 
e Ação Social) e na Associação de Solidariedade Social O Tecto (Estru-
tura Residencial Sénior d’ “O Tecto”).    

Cuidar de Quem Cuida é um projeto assumido como uma iniciativa 
relevante no âmbito da Rede Social de Vila do Conde.

Eugénia Moreira
Câmara Municipal de Vila do Conde  
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V Engenho & Arte, é um projeto que tem por finalidade proporcionar 
conhecimentos e experiências culinárias, conciliando uma alimentação 
saudável com baixos custos, tendo em atenção este momento de que-
bra de rendimentos com que as famílias se deparam. 

A Autarquia, o Agrupamento de Centros de Saúde de Póvoa de Var-
zim/Vila do Conde (ACES-PV/VC) e a Escola Superior de Estudos Indus-
triais e de Gestão de Vila do Conde (ESEIG), no âmbito da Rede Social, 
estão a realizar, em todas as freguesias do Concelho, Workshops sobre 
Cozinha Saudável e Económica. Faz-se confeção e prova de receitas 
gastronómicas saudáveis e económicas, oferta de ementas semanais e 
aconselhamento sobre cuidados alimentares.

Engenho & Arte conta com a participação do Professor Chefe Rui Fon-
seca e de alunos do Curso de Gestão e Administração Hoteleira da 
ESEIG assim como uma nutricionista do ACES, tem a colaboração das 
juntas de freguesia e o patrocínio do Recheio Cash & Carry.

De momento, estes o Workshops já foram realizados nas Freguesias 
de: Aveleda, Árvore, Azurara, Fajozes, Gião, Guilhabreu, Junqueira, La-
bruge, Macieira da Maia e Modivas.

Carina Vale
Câmara Municipal de Vila do Conde  

ENGENHO & ARTE
Workshop sobre Cozinha Saudável e Económica
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A Estrutura Residencial Sénior d’ “O TECTO” é um equipamento direcio-
nado ao cuidado prestado a idosos que pretende surpreender pela qua-
lidade das instalações, a excelência dos serviços prestados e o ambiente 
acolhedor e sereno.

O nosso edifício, inaugurado a 9 de Março de 2013, conta com três pisos e 
apresenta uma exposição solar favorável durante praticamente todo o dia, 
abundando a luz natural e o calor do sol. Privilegiando o conforto, todos 
os quartos foram decorados por profissionais sensibilizados para as possí-
veis limitações dos residentes, estando diferenciados por cor conforme o 
piso, sendo bem iluminados, com casa de banho privativas adaptadas às 
necessidades dos seniores com diferentes graus de autonomia. Ainda rela-
tivamente ao edifício, foi concebido de forma a permitir que os residentes 
circulem sem restrições e em segurança, explorando todo o ambiente e 
usufruindo de espaços exteriores.

Nestes três primeiros anos de funcionamento temos, naturalmente, privile-
giado a senioridade ativa, a manutenção e melhoria da qualidade de vida 
e a manutenção da proximidade entre os residentes e os seus familiares.

Tendo em conta estes objetivos dispomos de uma equipa multidisciplinar 
especializada na prestação de cuidados a seniores e sensibilizada para a área 
da demência, contando com 1 diretora técnica, 1 psicóloga especializada 
em neuropsicologia geriátrica, 1 animador sócio cultural, 2 fisioterapeutas, 
2 enfermeiras e 1 médica com vasta experiência com a população idosa.

É esta equipa que, respeitando as características individuais de cada resi-
dente, idealiza e coloca em prática o Plano de Intervenção Individual, com 
todas as atividades adequadas, de forma articulada e organizada, permi-
tindo que a intervenção de cada área se complemente.

Estrutura Residencial Sénior 
d’ “O TECTO”

Testemunho: “Há muitas atividades. Temos esplanada no jardim onde pas-
samos as nossas horas livres. Temos passeios todas as semanas. Tenho 
lições de memória das quais gosto muito e me fazem muito bem”. – D. 
Albina Maia (residente desde 01/05/2013)

Amorim Costa
Associação de Solidariedade Social “O Tecto”

Nos últimos quatro anos foram vários os equipamentos sociais que iniciaram funcionamento, proporcionando respostas em áreas sociais lacunares, 
face às necessidades com que nos confrontamos, desde a situação de pessoas em situação de risco grave até à deficiência e população sénior.
Reportamo-nos ao Centro de Alojamento de Emergência Social, em Vila do Conde, ao Centro de Reabilitação Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia, em 
Fajozes (Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde), ao Pólo Rural de Integração e Reabilitação do Madi de Vila do Conde, em Ferreiró, à Estrutura 
Residencial Sénior d’ “O Tecto”, em Fajozes (Associação de Solidariedade Social “O Tecto”) e ao Centro de Convívio da SANCRIS, em Malta (Associa-
ção de Solidariedade Social Santa Cristina de Malta).

Igualmente e tendo em atenção novas realidades e oportunidades, ao nível de apoios do novo Quadro Comunitário – Portugal 2020 e outros Progra-
mas Comunitários, o Município de Vila do Conde criou o Gabinete Municipal Vila do Conde 2020, que proporciona informação, apoio e orientação 
às entidades do Concelho no que diz respeito aos Programas Comunitários que até 2020 irão estar com financiamentos disponíveis. 
Vila do Conde é um Concelho com forte dinâmica e perseverança das suas Instituições, que se preocupam e procuram desencadear o surgimento de 
respostas tendo em permanente atenção uma maior satisfação das necessidades dos seus residentes.

Novas Respostas

SANCRIS

A SANCRIS – Associação de Solidariedade Social Santa Cristina de Mal-
ta, instituição particular de solidariedade social, constituída como asso-
ciação de solidariedade social em 2 de Agosto de 2005 e reconhecida 
como Pessoa Colectiva de utilidade pública pelo seu registo definitivo 
em 31 de Janeiro de 2006, inscreve-se neste novo paradigma de enten-
der a sua população sénior, depósito de sabedoria e cultura, como um 
ativo capaz de reinventar uma nova forma de encarar a velhice.

No primeiro semestre de 2005 foi realizado junto da população da fre-
guesia de Malta, um inquérito/diagnóstico informal, cujo objetivo visou 
auscultar a população para perceber quais as necessidadessentidas no 
que respeita a ausência de apoios às pessoas mais idosas.
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Centro de Reabilitação 
Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia

Este centro foi criado para o apoio e a reabilitação de pessoas com 
deficiência. No dia 10 de Fevereiro de 2014 acolheu os seus primei-
ros utentes.

Com capacidade para 24 utentes em Lar Residencial e 30 utentes 
em Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), veio dar resposta às 
inúmeras solicitações do concelho na área da deficiência. 

Com mais de dois anos de vida, o Centro foca a sua atividade na 
inserção na sociedade dos utentes acolhidos, promovendo parcerias 
em contexto laboral, desportivo, social e religioso, envolvendo os 
utentes e seus familiares nas mesmas. Partindo da particularidade 
de cada um, procura-se valorizar as potencialidades individuais, es-
tabelecer uma relação de ajuda sólida e disponibilizar os recursos, 
ferramentas e habilidades que potenciem o seu enriquecimento e o 
seu desenvolvimento de autonomia.

Arlindo Maia
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

Casa das Rosas

Por forma a responder a outra grande necessidade detetada na socie-
dade portuguesa, a SCMVC criou uma resposta social principalmente 
para os sem-abrigo, denominado Centro de Alojamento e Emergência 
Social (CAES), instalado na Rua de S. Bento, nº 45, cuja inauguração 
foi em 23 de Setembro de 2014.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE VILA DO CONDE
Em 2014, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde abriu dois 
novos equipamentos sociais:

Após tratamento e análise cuidada dos dados obtidos pelo inquérito, 
levou-se a cabo a ideia de criar uma valência social para esta área de-
mográfica específica, com incidência no apoio, proteção e convívio co-
munitário. 

A ideia começa a ganhar forma num círculo de pessoas de sensibilidades 
coincidentes, e é então elaborado um projeto de intervenção social, ao 
nível das valências de Centro de Convívio, Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário, capaz de colmatar a solidão, o isolamento, a inexis-
tência de lazer adequado e sobretudo a possibilidade de não desenraiza-
mento das origens no respeito pela identidade de cada um.

Este foi o ideal que esteve a génese da SANCRIS.

Em 28 de Dezembro de 2012, a SANCRIS passa a ser proprietária, por 
doação, de um imóvel, caracterizado por um edifício rodeado de um 
extenso jardim onde a luz e o verde se propagam num espaço fomen-
tador da sociabilidade, capaz de alimentar a alegria de viver, admitindo 
novas formas de afeto para com os mais idosos da nossa comunidade. 
Em Maio de 2013 a SANCRIS inicia a valência de Centro de Convívio, 
encontrando-se neste momento num processo de requalificação do edi-
fício para a implementação das valências constantes dos seus estatutos.

Maria de Lourdes Maia
SANCRIS

O seu principal objetivo é o de acolher as pessoas em situações de 
carência e desigualdade socioeconómica, de exclusão e vulnerabili-
dade social.

A pessoa, após o seu alojamento, é tratada de forma adequada de 
modo a criar uma alternativa, em tempo útil, a esse mesmo aloja-
mento de emergência. Procura-se também o seu encaminhamento 
para outras respostas, mais adequadas, para a sua efetiva inserção 
social. Para o efeito, cria e fortalece ações conjuntas, integradoras, 
possuindo como valor estratégico o respeito pela condição humana, 
bem como, pela situação peculiar inerente a cada indivíduo.

O centro funciona permanente e ininterruptamente 24 horas por dia, 
todos os dias do ano. Possui capacidade para alojar nas suas instalações 
24 pessoas em situação de emergência social, enviadas pelos Serviços de 
Emergência ou diretamente pelos Serviços da Segurança Social.
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Pólo Rural de Integração 
e Reabilitação do MADI 
de Vila do Conde

A 29 de Novembro de 2014 foi formalmente inaugurado, em Ferreiró, 
o Pólo Rural de Integração e Reabilitação do MADI, com as valências de 
Centro de Atividades Ocupacionais (30 vagas) e Lar Residencial (24 vagas).

A 8 de Maio de 2015 o Instituto de Segurança Social (ISS,IP) celebrou o 
Acordo de Cooperação com o MADI permitindo, deste modo, que o Pólo 
de Ferreiró recebesse a 1 de junho, os seus primeiros utentes.

O objetivo fundamental do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) é 
proporcionar às pessoas portadoras de deficiência mental moderada a pro-
funda, atividades para desenvolver as suas potencialidades e capacidades 
necessárias à vida na sociedade. 

O Lar Residencial constitui-se como uma Resposta Social, que tem como objeti-
vo principal promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida 
com qualidade e para a plena integração social das pessoas com deficiência.

No novo Pólo do MADI em Ferreiró, a proximidade das respostas sociais per-
mitirá uma articulação perfeita entre o Lar Residencial e as atividades do CAO.

De igual modo, será possível viabilizar o desenvolvimento de novas ativida-
des mais ligadas à terra e à natureza, através da exploração de uma horta 
e um pomar. 

Por outro lado, a ligação à comunidade envolvente, é um aspeto ful-
cral neste projeto, levando a que a Instituição viabilizasse a abertura 
à população, da piscina e ginásio para a prática de atividades lúdico/
desportivas como natação, hidroginástica, hidroterapia e dança.

Também neste sentido, com a envolvência de toda a comunidade 
local e promovendo um contato direto com a natureza, em meados 
de Setembro do corrente ano, será inaugurado o Parque Natural do 
MADI de Ferreiró.

O Parque Natural contemplará uma Quinta Pedagógica com animais 
(cavalo, aves de capoeira, cabras e ovelhas); uma Horta Biológica; 
um Circuito de Arvorismo adaptado para crianças e cadeiras de ro-
das, com túneis, pontes, slide, escalada, etc; um Circuito Sénior; um 
Jardim dos Sons; um Jardim das Cores; um Bosque Encantado e um 
Borboletário.

O Parque Natural, local privilegiado para visitas familiares e escolares, 
constitui-se como elemento agregador na União de Freguesias, sendo 
uma resposta única a este nível no Concelho.

Luís Ferraz
MADI de Vila do Conde
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O gabinete municipal Vila do Conde 2020, criado em março de 2015, 
tem por objetivos gerais o apoio aos desempregados, empreendedores 
e empresários.

Relativamente ao apoio às pessoas na procura ativa de emprego, no 
gabinete ajudamos:

- na elaboração de currículos, cartas de apresentação e cartas de candi-
datura;
- resposta a anúncios de emprego e envio de currículos por e-mail; 
- preparação para a entrevista de emprego;
- informação e encaminhamento para formação e / ou emprego;
- articulação com instituições locais no âmbito do emprego – Centro de 
Emprego e GIP’s.

No que respeita ao empreendedorismo:

- programamos ações de formação ligadas à criação do próprio negócio;
- articulamos com o IEFP e IAPMEI no sentido de apoiar a criação de 
novas empresas.
- fazemos o enquadramento nos programas operacionais do Portugal 2020 
com vista à criação de empresa ou criação do próprio posto de trabalho.

Para os empresários foi criado um Guia de Apoio ao Investimento em 
Vila do Conde, onde são evidenciados os fatores de atratividade do con-
celho, para a atividade produtiva. Fazemos:

- enquadramento dos seus projetos aos fundos comunitários nos respeti-
vos programas operacionais;
- realização de Fóruns no âmbito do Ciclo de Conferências Vila do Conde 
2020, onde são debatidos temas de interesse para o setor empresarial;

Vila do Conde 2020

- apoio às empresas no processo de recrutamento e seleção de novos 
colaboradores;
- ajuda às empresas na organização de formação para os colaboradores.

Também as Juntas de Freguesia, IPSS’s e outras instituições sem fins 
lucrativos podem receber apoio do gabinete no que respeita às candida-
turas dos seus projetos ao Portugal 2020.

O gabinete disponibiliza plataformas de comunicação aos munícipes 
onde está disponível toda a informação atualizada relativa aos concursos 
e legislação relativos aos Fundos Comunitários através do facebook e da 
página www.viladoconde2020.ptomo principal objetivo a manutenção e 
melhoria da qualidade de vida.

Carolina Rafael
Câmara Municipal de Vila do Conde
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Decorreu em Outubro passado, nos dias 12, 13 e 14, no Pavilhão do Par-
que de Jogos, a 6.ª Feira Social de Vila do Conde.

Esta iniciativa, organizada pela Rede Social de Vila do Conde e Câmara 
Municipal, teve por objetivo, a divulgação dos serviços e projetos sociais 
existentes no Concelho, estimulando o seu conhecimento junto da popu-
lação. Pretende-se igualmente potenciar uma cultura de parceria aberta e 
eficaz, através do intercâmbio de experiências e metodologias de trabalho 
entre Instituições. 

Contando com a participação de mais de quatro dezenas de Instituições 
(entidades públicas, IPSS’s, ONG’s, entre outros agentes locais que desen-
volvem projetos no âmbito da intervenção social), ao longo dos 3 dias 
assistiu-se a uma grande adesão do público que visitou a Exposição e par-
ticipou nos diferentes Ateliers que foram acontecendo, bem como na va-
riada Animação que ao longo do período as Associações apresentaram.

Ao longo do período em que decorreu a Feira Social, foi divulgado um vídeo 
que deu a conhecer as dinâmicas de cada uma das IPSS’s do Concelho e a 
abrangência de respostas sociais que proporcionam, bem como a capacida-
de que apresentam e o número de pessoas que usufruem destes serviços.

De facto foi com o envolvimento de todos que esta Feira Social proporcio-
nou uma maior e melhor divulgação sobre as respostas sociais, os projetos 
e as diferentes iniciativas no domínio da intervenção e integração social 
em curso no Concelho.

A próxima edição já está agendada para o próximo mês de Outubro – mar-
camos encontro nos dias 7, 8 e 9.

Carina Vale
Câmara Municipal de Vila do Conde  

BREVES

6ª FEIRA SOCIAL
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Decorreram a 17 de maio, no Auditório Municipal de Vila do Conde, as 
8ªs Jornadas Sociais Intermunicipais subordinadas ao tema “Afetos sem 
Password”, organizadas pelas Redes Sociais de Vila do Conde e da Póvoa 
de Varzim. 

Promovendo um espaço alargado de reflexão e de debate sobre a infân-
cia e pré-adolescência no âmbito da sua abrangência multidimensional, as 
Jornadas Sociais tiveram oradores destacados com experiência e conheci-
mento nos seus diversos domínios. Desde a Prof.ª Dr.ª Maria Júlia Eça Gui-
marães e Prof.ª Dr.ª Bárbara Figueiredo e Prof.ª Dr.ª Cristina Costa Lobo, 
no 1º painel – Ser Criança | A importância dos afetos para um desenvolvi-
mento mais saudável; o Prof. Dr. Francisco Machado, o Dr. João V. Guerra 
e Dr. Jorge Ascenção no 2º painel – Educação Positiva | Para um melhor 
crescer; a Prof.ª Dr.ª Alda Mira Coelho, Prof.ª Dr.ª Isabel Dias, Prof.ª Dr.ª Te-
resa Sofia Castro, Prof. Dr.ª Alexandra Serra e Dr. António Baptista, no 3º 
painel – Pré-adolescência: Novos Desafios | Novos Riscos, proporcionou-se 
ao longo do dia o debate, reflexão, aquisição de conhecimentos e partilha 
de experiências numa temática bastante atual.

Cerca de 240 pessoas, de várias áreas profissionais, direções de instituições 
de solidariedade social, autarcas, estudantes estiveram presentes, tendo 
demonstrado grande interesse e motivação.

Eugénia Moreira
Câmara Municipal de Vila do Conde  

8ªs Jornadas Sociais 
Intermunicipais
 
Afetos sem Password
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PLANO DE AÇÃO  2016                            

 

Ação Atividades
Data

 execução    
 (até)

Responsáveis Potenciais parceiros

 

Eixo 1 - Economia e Empreendorismo Inclusivo

 

Promoção de formação/capacitação
para a vida profissional

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

 
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

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

 
Formação profissional e estágios profissionais para pessoas com deficiência dezembro MADI IEFP

 
Projeto Incubadora dezembro MADI parceiros da rede; empresas

 

Apoio de Proximidade ao Emprego

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

 

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

IEFP; JF Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e
Parada; JF Fornelo e Vairão; JF Junqueira;
JF Macieira da Maia; JF Modivas; JF Vila do

Conde e JF Vilar e Mosteiró

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

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

 
Eixo 2 - Oportunidades de Inclusão para grupos Vulneráveis

 

Promoção de um Plano de orientação
às famílias

Realização de ações de orientação e formação para pais; articulação familia-
escola dezembro Agrupamentos Escolares e Secundárias CMVC; ACES

 
Ações de Sensibilização sobre Parentalidade dezembro IPSS's

 
Formação Educação Parental outubro O Tecto (Equipa Protocolo RSI e CAFAP);

SCMVC (Equipa Protocolo RSI)
CPCJ; NACJR; UCC; ISS, IP - CDPorto; CRI

Porto Ocidental

 
"Reconstruir a Família" dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP

 
"Ventos de Mudança" dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP

 
Projeto "Engenho & Arte" dezembro NE do CLASVC ACES (UCC); ISS, IP - CDPorto; ESEIG;

IPSS's; JF

 
Criação e implementação do Projeto Casa de Pais setembro CMVC parceiros da rede

 
Projeto "Caracterização da população

sénior" Estudo-diagnóstico sobre a população sénior do concelho dezembro CMVC; NE do CLASVC JF; IPSS's; ISS, IP - CDPorto; ACES

 Projeto DAP - Deficiência, Abordagem
Plurinstitucional

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

 
Apoio ao cuidador de dependentes Projeto "Cuidar de Quem Cuida" - Formação para cuidadores informais dezembro ACES_UCC; O Tecto; CMVC JF; USF; CHPVVC; IPSS's; EL-CDSSP

 
Projeto "A Arte de Ser Mulher" Promoção da auto-estima e valorização pessoal com desenvolvimento de

potencialidades nas mulheres dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) NLI; ACES (UCC)

 
Projeto "Elos de Continuidade" Intervenção com adultos isolados para a inclusão dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) NLI; ACES (UCC)

 
Projeto "Habitação Saudável" Intervenção com adultos isolados e famílias na área da gestão e organização

habitacional dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI)

 
Projeto "O Nosso Tecto" Reinserção Social de indivíduos isolados dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP; CMVC

 
Projeto Inclusão e participação ativa

pela Arte Intervenção com jovens com predominância os de situação de risco dezembro CMVC parceiros da rede

 

Programa Integrado de Policiamento de
Proximidade

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

 
Apoio a Vítimas de Violência Doméstica dezembro PSP; GNR ACES; MP; CMVC; JF;                                        

  ISS, IP - CDPorto; IPSS's

 

Promoção do Envelhecimento Ativo

Projeto "Ao Reencontro da Autonomia" dezembro ACES_UCC parceiros da Rede

 Programa Desporto Sénior dezembro CMVC; JF

 
Organização e implementação de um serviço de teleassistência para idosos dezembro CMVC parceiros da Rede

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

 
Universidade Sénior dezembro O Tecto

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

 Projetos de ocupação de tempos livres
para crianças e jovens

Colónias de Férias para crianças e jovens dezembro JF; IPSS's; Associações CMVC; AE's

 
Tempo de férias, tempo de descobertas dezembro CMVC parceiros da Rede

 

Combate ao insucesso e abandono
escolar

Elaboração de um estudo relativo ao insucesso escolar ano letivo CMVC AE's; ES; CPCJ; parceiros da Rede

 
Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) dezembro AE D. Afonso Sanches CPCJ; CMVC; ACES; JF; IEFP;                          

  ISS, IP - CDPorto

 
Cursos Vocaionais /CEF dezembro AE D. Afonso Sanches; AE D. Pedro IV

 
Gabinetes de Prevenção da Indisciplina junho ES José Régio; AE D. Afonso Sanches

 
Tutoria e Acompanhamento - Projeto Tutores/Mentores / - Gabinete de Apoio

Tutorial dezembro ES José Régio; AE D. Afonso Sanches; AE
D. Pedro IV

 

Educação para a Saúde

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 CRI Porto Ocidental; Com. Terap. Clínica do

Outeiro JF; AE's

 

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; Cruz Vermelha

 
Consultas de proximidade

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

 

Organização e implementação de uma consulta descentralizada para
consumidores de substâncias psicoativas no território V. Conde/ P. Varzim dezembro CRI Porto Ocidental

 
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; Comunidade Terap. Clínica do
Outeiro

 
Prevenir a Violência Dinamização de espaços de reflexão sobre Violência nas suas diferentes

formas dezembro AE's; ENA's; CPCJ parceiros da rede; APAV

 

Serviço de atendimento a vítimas de
violência

Implementação de um serviço de atendimento  de vítimas de Violência
Doméstica e outras dezembro CMVC CIG; APAV; parceiros da rede

 
Eixo 3 - Rede de Intervenção Social Integrada    

 

Implementação da Rede Local de
Intervenção Social (RLIS)

Candidatura apresentada ao Programa da Rede Local de Intervenção Social (a
aguardar decisão) dezembro Madi; SCMVC

 
Eixo 4 - Laboratório de Inovação Social  

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

Escolas

 

Banco de Recursos

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

 
Projeto "Partilhar"                                                                                   Apoio em

cabazes alimentares  dezembro Conferências Vicentinas; IPSS's;
Associações parceiros da Rede

 
Funcionamento do Banco de Material Escolar  setembro AE's; ES

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

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

 Funcionamento da Loja Social  dezembro CMVC; JF Árvore; JF Modivas parceiros da rede

 
Projeto Intergeracional Ações de convívio e solidariedade intergeracional dezembro JF; IPSS's; AE D. Pedro IV IPSS's

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

 
Projeto "Consumidor Esclarecido" Intervenção com famílias na gestão familiar  dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) CMVC-CIAC;

 
Feira Social Realização da 7.ª Feira Social outubro CMVC parceiros da rede

 
Divulgação dos Recursos Concelhios

na Área Social

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 5º Boletim Informativo da Rede Social "Vila do Conde em Rede" dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da rede

 
Plano de Desenvolvimento Social 2016-

2021 Aprofundamento do Diagnóstico Social e elaboração do PDS 2016-2021 dezembro CMVC; NE do CLASVC parceiros da rede

 
Capacitação das Organizações Ações em Rede - Abordagens temáticas multifacetadas dezembro NE do CLASVC parceiros da rede

 
Jornadas Sociais Intermunicipais 8.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  ES - Escola Secundária  
  AE - Agrupamento de Escolas   ESEIG - Escola Superior de Estudos Industriais e Gestão  
  APF - Associação para o Planeamento da Família  GIP - Gabinete de Inserção Profissional  
  APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima  GNR - Guarda Nacional Republicana                                   
 ARRIMO - Organização Cooperativa para o Desenvolvº Social e Comunitário, CRL  IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional  
  BLV_VC - Banco Local de Voluntariado de Vila do Conde   IPSS's - Instituições Privadas de Solidariedade Social  
  CAFAP - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental  ISS, IP - CDPorto - Instituto da Segurança Social, IP - Centro Distrital do Porto  
  CHPVVC - Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde  JF - Juntas de Freguesia  
  CIG - Comissão para a Igualdade do Género  LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto  
  CMVC - Câmara Municipal de Vila do Conde  NE do CLASVC - Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social  
  CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  NLI - Núcleo Local de Inserção da Segurança Social  
  Com. Terap. Clínica do Outeiro - Comunidade Terapêutica Clínica do Outeiro  PSP - Polícia de Segurança Pública  
 CRI Porto Ocidental - Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental  SCMVC - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde  
  Cruz Vermelha - Delegação de Vila do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa  UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila do Conde   
  ENA - Escola Não Agrupada (Esc.Profissional V. Conde; Esc.Sec.José Régio)  UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Ativa  
  Equipa DAP - Equipa plurinstitucional "Deficiência, Abordagem Plurinstitucional"  USF - Unidade de Saúde Familiar  

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 2016
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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, IP 
— 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

 

PLANO DE AÇÃO  2016                            

 

Ação Atividades
Data

 execução    
 (até)

Responsáveis Potenciais parceiros

 

Eixo 1 - Economia e Empreendorismo Inclusivo

 

Promoção de formação/capacitação
para a vida profissional

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

 
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

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

 
Formação profissional e estágios profissionais para pessoas com deficiência dezembro MADI IEFP

 
Projeto Incubadora dezembro MADI parceiros da rede; empresas

 

Apoio de Proximidade ao Emprego

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

 

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

IEFP; JF Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e
Parada; JF Fornelo e Vairão; JF Junqueira;
JF Macieira da Maia; JF Modivas; JF Vila do

Conde e JF Vilar e Mosteiró

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

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

 
Eixo 2 - Oportunidades de Inclusão para grupos Vulneráveis

 

Promoção de um Plano de orientação
às famílias

Realização de ações de orientação e formação para pais; articulação familia-
escola dezembro Agrupamentos Escolares e Secundárias CMVC; ACES

 
Ações de Sensibilização sobre Parentalidade dezembro IPSS's

 
Formação Educação Parental outubro O Tecto (Equipa Protocolo RSI e CAFAP);

SCMVC (Equipa Protocolo RSI)
CPCJ; NACJR; UCC; ISS, IP - CDPorto; CRI

Porto Ocidental

 
"Reconstruir a Família" dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP

 
"Ventos de Mudança" dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP

 
Projeto "Engenho & Arte" dezembro NE do CLASVC ACES (UCC); ISS, IP - CDPorto; ESEIG;

IPSS's; JF

 
Criação e implementação do Projeto Casa de Pais setembro CMVC parceiros da rede

 
Projeto "Caracterização da população

sénior" Estudo-diagnóstico sobre a população sénior do concelho dezembro CMVC; NE do CLASVC JF; IPSS's; ISS, IP - CDPorto; ACES

 Projeto DAP - Deficiência, Abordagem
Plurinstitucional

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

 
Apoio ao cuidador de dependentes Projeto "Cuidar de Quem Cuida" - Formação para cuidadores informais dezembro ACES_UCC; O Tecto; CMVC JF; USF; CHPVVC; IPSS's; EL-CDSSP

 
Projeto "A Arte de Ser Mulher" Promoção da auto-estima e valorização pessoal com desenvolvimento de

potencialidades nas mulheres dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) NLI; ACES (UCC)

 
Projeto "Elos de Continuidade" Intervenção com adultos isolados para a inclusão dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) NLI; ACES (UCC)

 
Projeto "Habitação Saudável" Intervenção com adultos isolados e famílias na área da gestão e organização

habitacional dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI)

 
Projeto "O Nosso Tecto" Reinserção Social de indivíduos isolados dezembro O Tecto (Equipa Protocolo RSI) ACES; IEFP; CMVC

 
Projeto Inclusão e participação ativa

pela Arte Intervenção com jovens com predominância os de situação de risco dezembro CMVC parceiros da rede

 

Programa Integrado de Policiamento de
Proximidade

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

 
Apoio a Vítimas de Violência Doméstica dezembro PSP; GNR ACES; MP; CMVC; JF;                                        

  ISS, IP - CDPorto; IPSS's

 

Promoção do Envelhecimento Ativo

Projeto "Ao Reencontro da Autonomia" dezembro ACES_UCC parceiros da Rede

 Programa Desporto Sénior dezembro CMVC; JF

 
Organização e implementação de um serviço de teleassistência para idosos dezembro CMVC parceiros da Rede

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

 
Universidade Sénior dezembro O Tecto

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

 Projetos de ocupação de tempos livres
para crianças e jovens

Colónias de Férias para crianças e jovens dezembro JF; IPSS's; Associações CMVC; AE's

 
Tempo de férias, tempo de descobertas dezembro CMVC parceiros da Rede

 

Combate ao insucesso e abandono
escolar

Elaboração de um estudo relativo ao insucesso escolar ano letivo CMVC AE's; ES; CPCJ; parceiros da Rede

 
Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) dezembro AE D. Afonso Sanches CPCJ; CMVC; ACES; JF; IEFP;                          

  ISS, IP - CDPorto

 
Cursos Vocaionais /CEF dezembro AE D. Afonso Sanches; AE D. Pedro IV

 
Gabinetes de Prevenção da Indisciplina junho ES José Régio; AE D. Afonso Sanches

 
Tutoria e Acompanhamento - Projeto Tutores/Mentores / - Gabinete de Apoio

Tutorial dezembro ES José Régio; AE D. Afonso Sanches; AE
D. Pedro IV

 

Educação para a Saúde

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 CRI Porto Ocidental; Com. Terap. Clínica do

Outeiro JF; AE's

 

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; Cruz Vermelha

 
Consultas de proximidade

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

 

Organização e implementação de uma consulta descentralizada para
consumidores de substâncias psicoativas no território V. Conde/ P. Varzim dezembro CRI Porto Ocidental

 
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; Comunidade Terap. Clínica do
Outeiro

 
Prevenir a Violência Dinamização de espaços de reflexão sobre Violência nas suas diferentes

formas dezembro AE's; ENA's; CPCJ parceiros da rede; APAV

 

Serviço de atendimento a vítimas de
violência

Implementação de um serviço de atendimento  de vítimas de Violência
Doméstica e outras dezembro CMVC CIG; APAV; parceiros da rede

 
Eixo 3 - Rede de Intervenção Social Integrada    

 

Implementação da Rede Local de
Intervenção Social (RLIS)

Candidatura apresentada ao Programa da Rede Local de Intervenção Social (a
aguardar decisão) dezembro Madi; SCMVC

 
Eixo 4 - Laboratório de Inovação Social  

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

Escolas

 

Banco de Recursos

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

 
Projeto "Partilhar"                                                                                   Apoio em

cabazes alimentares  dezembro Conferências Vicentinas; IPSS's;
Associações parceiros da Rede

 
Funcionamento do Banco de Material Escolar  setembro AE's; ES

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

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

 Funcionamento da Loja Social  dezembro CMVC; JF Árvore; JF Modivas parceiros da rede

 
Projeto Intergeracional Ações de convívio e solidariedade intergeracional dezembro JF; IPSS's; AE D. Pedro IV IPSS's

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

 
Projeto "Consumidor Esclarecido" Intervenção com famílias na gestão familiar  dezembro SCMVC (Eq. Protocolo RSI) CMVC-CIAC;

 
Feira Social Realização da 7.ª Feira Social outubro CMVC parceiros da rede

 
Divulgação dos Recursos Concelhios

na Área Social

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 5º Boletim Informativo da Rede Social "Vila do Conde em Rede" dezembro CMVC e NE do CLASVC parceiros da rede

 
Plano de Desenvolvimento Social 2016-

2021 Aprofundamento do Diagnóstico Social e elaboração do PDS 2016-2021 dezembro CMVC; NE do CLASVC parceiros da rede

 
Capacitação das Organizações Ações em Rede - Abordagens temáticas multifacetadas dezembro NE do CLASVC parceiros da rede

 
Jornadas Sociais Intermunicipais 8.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  ES - Escola Secundária  
  AE - Agrupamento de Escolas   ESEIG - Escola Superior de Estudos Industriais e Gestão  
  APF - Associação para o Planeamento da Família  GIP - Gabinete de Inserção Profissional  
  APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima  GNR - Guarda Nacional Republicana                                   
 ARRIMO - Organização Cooperativa para o Desenvolvº Social e Comunitário, CRL  IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional  
  BLV_VC - Banco Local de Voluntariado de Vila do Conde   IPSS's - Instituições Privadas de Solidariedade Social  
  CAFAP - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental  ISS, IP - CDPorto - Instituto da Segurança Social, IP - Centro Distrital do Porto  
  CHPVVC - Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde  JF - Juntas de Freguesia  
  CIG - Comissão para a Igualdade do Género  LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto  
  CMVC - Câmara Municipal de Vila do Conde  NE do CLASVC - Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social  
  CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  NLI - Núcleo Local de Inserção da Segurança Social  
  Com. Terap. Clínica do Outeiro - Comunidade Terapêutica Clínica do Outeiro  PSP - Polícia de Segurança Pública  
 CRI Porto Ocidental - Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental  SCMVC - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde  
  Cruz Vermelha - Delegação de Vila do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa  UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila do Conde   
  ENA - Escola Não Agrupada (Esc.Profissional V. Conde; Esc.Sec.José Régio)  UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Ativa  
  Equipa DAP - Equipa plurinstitucional "Deficiência, Abordagem Plurinstitucional"  USF - Unidade de Saúde Familiar  
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Câmara Municipal de Vila do Conde
Instituto da Segurança Social/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
Arrimo – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social 
e Comunitário
Associação Cultural e Desportiva de Arcos
Associação Cultural e Desportiva de Mindelo
Associação de Proteção à Terceira Idade “A. F. Vila Cova”
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 Social e Cultural dos Ex-Combatentes de Ultramar
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 Paroquia 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 Protecção 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
CRI do Porto Ocidental — ARS Norte
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila do Conde  
Delegação de Saúde do ACES 
Direcção Geral de Reinserção Social – Equipa Porto Penal 5
Escola Profissional de Vila do Conde
Escola Secundária José Régio
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão — ESEIG
FAPCONDE – Federação das Associações de Pais 
de Vila do Conde
FOR-MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
Futurbrain – Centro de Formação Limitada
Grupo Desportivo e Cultural de Rio Mau
Grupo Musical Cavaquinhos de Arcos
Guarda Nacional Republicana

ENTIDADES ADERENTES 
AO CONSELHO LOCAL 
DE AÇÃO SOCIAL

Instituto de Emprego e Formação Profissional 
Instituto de S. José
Junta de Freguesia de Árvore
Junta de Freguesia de Aveleda
Junta de Freguesia de Azurara
Junta de Freguesia de Fajozes
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 Mindelo
Junta de Freguesia de Modivas
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Fornelo e Vairão
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Malta e Canidelo 
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Retorta e Tougues
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Rio Mau e Arcos
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Touguinha e Touguinhó
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Vilar e Mosteiró
Junta de Freguesia de Vila Chã
Junta de Freguesia de Vila do Conde
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 de Vila do Conde

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)
> Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches (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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