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FICHA TÉCNICA  

 

TÍTULO |Plano de Ação 2020 

 

Núcleo Executivo | Município de Albufeira; Agrupamento dos Centros de Saúde do 

Algarve I Central; Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve; Associação 

Humanitária Solidariedade de Albufeira; Direção de Serviços de Educação do Algarve; 

Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de Faro; Fundação António Silva 

Leal; Instituto do Emprego e Formação Profissional - Centro de Emprego de Loulé; 

Santa Casa da Misericórdia de Albufeira;  

 

APROVAÇÃO 

 Conselho Local de Ação Social | 5 de junho de 2020 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano de Ação 2020 é um documento de planeamento anual da Rede Social do 

Concelho de Albufeira que reúne as intervenções previstas para este período 

temporal. É composto por um conjunto de ações a implementar que pretendem ser 

linhas orientadoras do caminho a percorrer, reunindo esforços, recursos e sinergias, 

através do trabalho em parceria, com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento social do concelho.  

Como forma de apresentar o que as Entidades parceiras da Rede Social propõem fazer 

para contribuírem para o desenvolvimento social concelhio, foram solicitados os seus 

contributos para a elaboração do Plano de Ação. O Plano de Ação 2020 é estruturado 

de acordo com as 3 áreas de intervenção definidas no Plano de Desenvolvimento 

Social de Albufeira 2017/2021: Oportunidades Diferenciadas para a Qualidade do 

Sucesso escolar| Qualificação e Empregabilidade| Cidadania e Comunidade Inclusiva. 

Tendo em conta as áreas acima descritas, este plano define as ações, calendarização, 

descrição, entidades responsáveis pela sua concretização e os parceiros.  

 

De referir que o Plano de Ação 2020 não deve ser entendido como um instrumento 

fechado, mas como um conjunto de ações propostas, em constante mutação, tendo 

em conta que podem ser integrados novos projetos e ações. 
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Reuniões do 
Núcleo Executivo 

Janeiro a Dezembro 
Carácter mensal 

Análise e emissão de pareceres 
de projetos e candidaturas 
 

N.E. N.E. 

CLAS Março 
Setembro 
(semestral) 

Deliberação sobre as propostas 
e/projetos apresentados pelo 
N.E. ou entidades 
parceiras/entidades exteriores 
CLAS; 
 
Promover a participação dos 
parceiros; 
 
Promover ações de informação 
e outras iniciativas que visem 
uma melhor consciência 
coletiva dos problemas sociais 
 

N.E. Plenário 

 
Marketing Social 
 

Acesso à informação 

Ação de formação 
sobre 
Regulamento 
Geral de Proteção 
de Dados 
 

Abril 2020 Esclarecimentos sobre os 
procedimentos adotar de 
acordo com o RGPD. 
 

SCMA Parceiros CLAS 
Albufeira 

Ação de formação 
sobre 
Consentimento 
Informado 

2020 Esclarecimentos sobre os 
procedimentos a adotar no 
Consentimento Informado e na 
sua elaboração. 
 

CMA 
SCMA 

Parceiros CLAS 
Albufeira 

Aprendizagem formação 
 

Sessão Pública de 
Esclarecimento e 
Apoio à 
elaboração de 
candidaturas ao 
Portugal Inovação 
Social – Parcerias 
para o Impacto 
 

27 janeiro 2020 Esclarecimentos e apoio à 
elaboração de candidaturas 
sobre os Instrumentos de 
financiamento – Aviso N.º ALG 
– 34- 2019-17 – PARCERIAS 
PARA O IMPACTO. 
 

Portugal 
Inovação 
Social 

CMA 

Ação de formação 
- Como elaborar 
uma candidatura 
aos fundos 
Comunitários 

2020 Iniciativa que visa dotar os 
participantes dos 
conhecimentos necessários 
sobre as oportunidades, o 
processo de elaboração e a 
gestão de candidaturas. 

CMA 
 

Dr. António 
Batista 
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Ação de formação 
– Regime do 
Maior 
Acompanhado 

2020 Com esta ação pretende-se dar 
resposta a um conjunto de 
questões práticas suscitadas 
pela nova lei n.º 49/2018, de 14 
de agosto, que cria o regime 
jurídico do maior 
acompanhado. 
 

CMA Parceiros CLAS 
Albufeira 

Ação de formação 
- Gestão de 
stress, síndrome 
de burnout e o 
alcance do bem-
estar individual e 
institucional: (re) 
construindo um 
percurso 
profissional 
gratificante 

2020 Ação que visa dotar os agentes 
de competências que permitam 
prevenir a síndrome de 
Burnout, desenvolvendo 
estratégias que promovam o 
bem-estar subjetivo e uma 
visão otimista da profissão e da 
sua vida pessoal, de modo a 
potenciar motivação, 
envolvimento na atividade 
profissional e bem-estar 
individual e organizacional. 
 

CMA Parceiros CLAS 
Albufeira 

Eventos 
 

 
Feira do 
envelhecimento 
Ativo 
 

29, 30 e 31 
Outubro 2020 

Iniciativa no âmbito do trabalho 
desenvolvido em colaboração 
com as IPSS do concelho. Esta 
Feira permite dar a conhecer o 
trabalho realizado pelas 
diversas entidades que no 
território concelhio trabalham 
na área sénior. 
 

GTI Parceiros CLAS 
Albufeira 

Mesa redonda -  
“Trabalhar em 
Rede” 

2020 Com esta ação pretende-se 
refletir sobre o que é trabalhar 
em rede, a sua importância e a 
necessidade das parcerias.  
Pretende-se promover o 
conhecimento e a partilha de 
experiências/ boas práticas no 
âmbito das Redes Sociais da 
Região do Algarve 
 

N.E. Representante
s dos 
Municípios 
nas Redes 
Sociais da 
Região do 
Algarve 
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InovAção 
 

Outubro a 
dezembro 

Ações dirigidas a alunos do 
ensino secundário que 
promovem os conceitos de 
empreendedorismo, iniciativa e 
pro ativismo. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

ESA/EBSA 
 

Planos de 
Desenvolvimento 
Individual  

10 Meses Preenchimento de 30 planos de 
desenvolvimento individual 
para cada utente e 
monitorização dos mesmos 
semestralmente. 
 

APEXA - 
Pescador de 
sonhos  

Agrupamento 
de Escolas de 
Albufeira, e 
Albufeira 
Poente; 
Portugal 
Inovação 
Social; 
GNR; 
CMA.  

Promover a 
assiduidade  

10 Meses Contabilização e monitorização 
das faltas dos alunos às aulas, 
durante o ano letivo. 
  

Ações de 
sensibilização  

12 Meses Prevenir comportamentos de 
risco, através de atividades 
regulares de sensibilização.  
 

Concursos ativos  4 Meses  Promover nas pausas letivas, 
concursos on-line e off-line 
destinados aos jovens sobre a 
temática da inclusão.  
 

Professores 10 Meses Trabalhar em parceria com os 
professores, com vista ao 
acompanhamento dos alunos.  
 

Encarregados de 
Educação  

10 Meses  Envolver encarregados de 
educação, no processo 
educativo dos filhos.  
 

 OPTO - VIII 
Fórum de 
Educação e 
Formação do 
Algarve 
 

22, 23 e 24 de abril 
de 2020 no 
Pavilhão Desportivo 
de Albufeira 

 
O Fórum de Educação e 
Formação do Algarve, pretende 
apoiar as decisões familiares no 
âmbito do percurso escolar, 
académico e profissional, dos 
jovens estudantes. Este 
Fórum acolhe representantes 
do ensino superior, ensino 
secundário e profissional, 
línguas, mobility e study 
abroad,  bem como  outras 
entidades, incluindo as 
 militares e de socorro. 
 
 

 
Município de 
Albufeira 
 

 
Direção - 
Geral dos 
Estabelecimen
tos Escolares - 
Direção de 
Serviços da 
Região 
Algarve e o 
IEFP – 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional 
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Formação em 
Meditação 
Transcendental – 
Projeto Erasmus 
+ - FRIENDS 
“Foresting 
Resilience-
Inclusive 
Education and 
Non-
Discrimination in 
Schools”  
 
 

Janeiro 2020 
Escola Dr Francisco 
Cabrita 

Esta formação de curta duração 
será ministrada na Escola Dr 
Francisco Cabrita e aplicado a 4 
turmas (5º, 6º, 7º e 8º anos) 
com o objetivo de promover o 
bem-estar, a resiliência, a 
educação inclusiva e a não 
descriminação nas escolas, 
fomentando desta forma o 
sucesso educativo. 
 

Município de 
Albufeira 

Agrupamento 
de Escolas de 
Albufeira; 
Cooperativa 
Cultural 
Ciência e 
Tecnologia 
Védica 
Maharishi 

Projeto “Um 
novo olhar sobre 
a escola”. 
 
 

Ano letivo 2019-20 Projeto desenvolvido por 
técnico da CMA junto dos 
alunos de etnia cigana para que 
possam adquirir competências 
sociais e melhoria do sucesso 
educativo. 
 

Município de 
Albufeira 

Agrupamentos 
de escolas de 
Albufeira 

Projeto 
(re)Pensar a 
Educação -
Aprendizagem e 
Inovação no 
Mundo em 
Transição 
 

Ano letivo 2019-20 Promover o sucesso educativo 
num mundo em mudança. 
Desafios da Educação 

Município de 
Albufeira 

Agrupamentos 
de escolas de 
Albufeira 
Centro de 
Formação de 
Albufeira, 
Lagoa e Silves 

Português Língua 
Não Materna  no 
currículo escolar 
nas escolas de 
Albufeira 
 
 

Ano letivo 2019-20 O Português Língua não 
Materna passou a fazer parte 
do currículo sendo uma 
disciplina autónoma com maior 
carga horária para que os 
alunos estrangeiros possam ter 
maior sucesso na aprendizagem 
da língua portuguesa. 
 

Agrupamento 
de Escolas de 
Albufeira 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira 

Projeto “Novo ser 
social” (6ºano) 
 

Ano letivo 2019-20 Apoiar o desenvolvimento de 
competências no âmbito da 
sociabilidade;  
Dotar os alunos de ferramentas 
que apoiem o surgimento e 
utilização de atitudes 
comunicacionais como o 
respeito. 
 

Associação 
Prime Skills 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira 

Projeto “Opções 
e escolhas” (8ºs 
anos) 
 

Ano letivo 2019-20 Ajudar o aluno a conhecer-se e 
mostrar as diferentes saídas 
profissionais e o que é 
importante para cada um. 
Ajudar o aluno a fazer uma boa 
gestão do tempo e dinheiro. 
 

Associação 
Prime Skills 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira 
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Projeto “O 
dinheiro” (9ºano) 

Ano letivo 2019-20 Ajudar o aluno a fazer uma boa 
gestão do tempo e dinheiro. 
Promover a reflexão sobre a 
gestão do dinheiro e facilitar o 
contacto com o mundo 
económico;  
Preparar os estudantes com 
conhecimentos básicos sobre 
vários aspetos da vida 
quotidiana relacionados com 
finanças;  
Informar sobre as questões 
básicas face a impostos, 
orçamentos, juros e despesas 
mensais;  
Compreender a importância de 
uma adequada gestão 
financeira na construção de um 
futuro economicamente 
estável. 

Associação 
Prime Skills 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira 

CEF e PIEF Ano letivo 2019-20 Promover o sucesso educativo e 
a conclusão da escolaridade 
obrigatória para alunos com 
insucesso escolar (com mais de 
15 anos) numa vertente mais 
prática. 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira 

Agrupamentos 
de Escolas de 
Albufeira; 
Entidades 
empregadoras 
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BootCamp Ser+ 2020 Programa de 
competências pessoais e 
sociais para 
desempregados com 
vista à promoção da sua 
empregabilidade. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

CMA 
IEFP 
GIP´s 
Equipa RSI 

BootCamp 
Ativa_Mente 

Fevereiro/março a maio Orientação e 
esclarecimento dirigidos 
a desempregados sobre 
medidas ativas de 
emprego. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

CMA 
IEFP 
GIP´s 
Equipa RSI 

Doutor 
Empreendedor 

2020 Apoio a desempregados 
que pretendam criar o 
seu próprio negócio. 

SCMA (CLDS-
4G) 

CMA 
IEFP 
GIP´s 
Equipa RSI 

BootCamp 
Qualifica 
 

2020 Informação e orientação 
de desempregados 
quanto às oportunidades 
de qualificação. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

CMA 
IEFP 
GIP´s 
Equipa RSI 

ReAge 
 

Fevereiro a dezembro Ações de orientação 
para a vida ativa 
destinadas a jovens que 
tenham abandonado o 
ensino com o intuito de 
promover a sua 
empregabilidade. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

Agrupament
os de 
Escolas de 
Albufeira 
 

Programa 
Incorpora 

2020 Programa de inserção 
laboral de pessoas em 
risco ou em situação de 
pobreza ou exclusão 
social. 

SCMA AHSA; CASA; 
CCP; 
FASL; 
Juntas de 
Freguesia; 
Entidades 
Empregador
as  
 

Realização de 
Ações de Formação 
“Português para 
Todos” 
 

Janeiro 
Fevereiro 
Novembro 

O Programa Português 
para Todos consiste num 
conjunto de ações de 
formação em língua 
portuguesa e português 
técnico destinadas à 
população imigrante, 
residente em Portugal. 
 

IEFP, IP GIP´s, CMA, 
Juntas de 
Freguesia, 
Agrupament
os de 
escolas; 
Associações 
de 
Imigrantes 
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Cursos de 
Educação e 
Formação para 
Adultos (Cursos 
EFA) 
 
 

Janeiro 
Fevereiro 
Julho 
Outubro 

Os Cursos de Educação e 
Formação de Adultos 
(cursos EFA) são 
percursos formativos 
flexíveis adaptados às 
competências que os 
adultos já possuem e 
que asseguram, 
simultaneamente, o 
aumento dos seus níveis 
de qualificação 
profissional e escolar, só 
profissional ou só 
escolar, tendo em vista 
melhorar as 
suas condições de 
empregabilidade e de 
inclusão social e 
profissional. 
 

IEFP, IP GIP´s; 
CMA; Juntas 
de 
Freguesia; 
Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira; 
Associações 
de 
Imigrantes 

Cursos de 
Aprendizagem 

Setembro Os cursos de 
aprendizagem consistem 
no desenvolvimento de 
ações de formação 
profissional inicial em 
regime de alternância 
entre a entidade 
formadora 
(componentes de 
formação teórica, 
científica e tecnológica) 
e a entidade de apoio à 
alternância  
(componente de 
formação prática em 
contexto de trabalho) 
 que privilegiam a 
inserção no mercado de 
trabalho e que 
permitem, também, o 
prosseguimento de 
estudos de nível 
superior. 
 

IEFP, IP GIP´s; 
 CMA; 
Juntas de 
Freguesia; 
Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira; 
Associações 
de 
Imigrantes 

Cidadania Digital-
Literacia Digital 

Janeiro 
Novembro 

Percurso formativo que 
pretende dotar os 
participantes das 
competências digitais 
imprescindíveis ao 
exercício da sua 
Cidadania, num contexto 
cada vez mais digital. 
 

IEFP, IP GIP´s; CMA, 
Juntas de 
Freguesia; 
Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira; 
Associações 
de 
Imigrantes 
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Medida Vida Ativa 
 
 
 

Janeiro 
Fevereiro 
Novembro 
Dezembro 

A medida Vida Ativa – 
Emprego Qualificado 
permite potenciar o 
regresso ao mercado de 
trabalho 
de desempregados, 
através de uma rápida 
integração em ações de 
formação de curta 
duração. 

IEFP, IP GIP´s; CMA; 
Juntas de 
Freguesia; 
Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira; 
Associações 
de 
Imigrantes 

Vida Ativa Qualifica 
+ 

Jan a Julho 2020 A medida Vida Ativa 
Qualifica + permite 
potenciar o regresso ao 
mercado de trabalho 
de desempregados com 
níveis de escolaridade 
mais baixa, aumentando 
as suas competências 
em áreas ajustadas ao 
mercado de trabalho. A 
medida possui uma fase 
de formação inicial que é 
complementada por 
uma parte de Prática em 
contexto de Trabalho em 
Entidades empregadoras 
do concelho. 

IEFP, IP 
FASL 
 

Entidades 
Empregador
as 

Formação em 
competências 
básicas 
 
 

Outubro O programa de formação 
em competências 
básicas é um programa 
formativo destinado a 
adultos que não 
possuem as 
competências básicas 
que lhes permita o 
acesso ou o 
prosseguimento da 
formação em percursos 
qualificantes.  

 
 
IEFP, IP 

GIP´s; CMA; 
Juntas de 
Freguesia, 
Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira; 
Associações 
de 
Imigrantes 

Workshops 12 Meses Organização e produção 
de 1 Workshop prático 
orientado para públicos 
estratégicos na área da 
empregabilidade. 

Projeto de 
Integração 
Socioprofissio
nal da APEXA  

Juntas de 
Freguesia;  
CMA;  
Associações 
empresariais
; Instituto 
Nacional 
para a 
Reabilitação; 
Fidelidade 
Seguros.  
 

Comunicação  12 Meses  Dinamização e 
promoção da 
comunicação com a 
comunidade.  
 

Jardim Sensorial  12 Meses  Construção do 1º Jardim 
Sensorial do Algarve e 
capacitação das pessoas 
com deficiência para a 
manutenção do mesmo.  
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Agitar mentes  12 Meses Promover 6 grupos de 
trabalho dentro das 
empresas da região, com 
vista à empregabilidade 
de pessoas com 
deficiência.  
 

  

+ Literacia Durante o ano 2020 Cursos de 1º e 2º ciclo 
 

CVP – 
Delegação 
Silves - 
Albufeira 

Em fase de 
projeto 

Formar para 
Empregar 

Durante o ano 2020 Cursos de TAT e TAS IEFP, IP 

 
Realização de 
Curso de Formação 
para Formadores 

Julho 2020 Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 
em parceria com o IEFP, 
tem por objetivo 
qualificar profissionais 
para o exercício da 
atividade de formador. 
 

FASL IEFP; IP 

+ Competências 
 
 

Abril a junho; setembro 
a dezembro. 

Ações de formação 
contínua de 400 horas 
que têm como objetivo 
proporcionar a aquisição 
ou consolidação de 
competências 
facilitadoras do (re) 
ingresso no mercado de 
trabalho, de pessoas 
com deficiência e 
incapacidade, com idade 
legal para o trabalho, 
desempregadas ou à 
procura do 1º emprego. 
 

SCMA 
(Unidade de 
Reabilitação 
Profissional) 

IEFP, IP; 
Entidades 

empregador
as 

Medida de 
Qualificação das 
Pessoas com 
Deficiência e 
Incapacidade - 
Curso de 
Pasteleiro/Padeiro  
 

Fevereiro a 2022. Curso de qualificação 
escolar (9.º ciclo) e 
profissional destinada a 
pessoas com deficiência 
e incapacidade, com 
idade legal para o 
trabalho, 
desempregadas ou à 
procura do 1º emprego. 
(1600h) 
 

SCMA 
(Unidade de 
Reabilitação 
Profissional) 

IEFP, IP; 
Entidades 

Empregador
as 
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III Encontro de 
Responsabilidade 
Social e Novas 
Abordagens no 
Envelhecimento 
 

Maio 2020 Demonstração, de uma 
forma ativa e 
participativa, do papel 
que as instituições e as 
empresas têm na 
responsabilidade social. 
Transmissão e 
disseminação de boas 
práticas. 
 
 

SCMA UAlg; 
NAU 
Salgados; 
CMA 

 
Ciclo de conversas 
 

Setembro a dezembro Ações de capacitação 
familiar, destinadas a 
famílias, sobre temas 
que promovam a 
prevenção e mediação 
de conflitos familiares. 
 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

GAF; 
CPCJ; 
Equipa RSI 

Alta_Mente; 
Evoluida_Mente; 
Cool_Tura para 
Tod@s 
 

Outubro a dezembro Programa de promoção 
de estilos de vida 
saudáveis, cidadania 
ativa e de gosto pela 
cultura dirigido a 
crianças e jovens. 
 

SCMA (CLDS-
4G) 

Agrupament
os de 
Escolas de 
Albufeira 

Programa 
Operacional de 
Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas 
(POAPMC) 

2020 Programa de combate à 
pobreza e à exclusão 
social em Portugal. Este 
foi desenhado numa 
lógica de intervenção 
mediante apoio 
alimentar, 
complementado com o 
desenvolvimento de 
ações de 
acompanhamento que 
capacitem as pessoas 
mais carenciadas, 
nomeadamente nas 
áreas dos hábitos 
alimentares saudáveis, 
prevenção de 
desperdício e de gestão 
do orçamento familiar, 
promovendo assim a sua 
inclusão. 
 
 

SCMA 
(POAPMC) 

Segurança 
Social, IP 
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Promoção de 
eventos  

12 Meses  Criar eventos de lazer 
comunitários, 
envolvendo os 
beneficiários do Espaço 
ÁGORA* 
 

Direção da 
APEXA 

CMA; 
Empresas da 
região; 
 Junta de 
Freguesia 
Albufeira 
Olhos 
d’Água.  

Novo Jardim  12 Meses Criação de um Espaço 
verde, livre e aberto à 
comunidade a qualquer 
hora do dia.  
 

Café Excepcional  12 Meses  Efetivar a criação de um 
café, aberto à 
comunidade, em que o 
atendimento ao público 
é feito por pessoas com 
deficiência.  
 

Evento Cultural  12 Meses Produção de um evento 
cultural/artístico no 
espaço envolvente ao 
Espaço ÁGORA* 
 

Comemorações Dia 
da Família e da 
Multiculturalidade 
 

15 e 16 Maio 2020  Realização de um evento 
que reúne as 
comemorações do Dia 
da Família e da 
Multiculturalidade, 
através do qual se 
pretende promover a 
intergeracionalidade, 
interação, momentos de 
partilha, fomentar a 
proximidade e os laços 
familiares. Bem como, 
promover e divulgar as 
tradições das famílias/ 
comunidades imigrantes, 
quer a nível 
gastronómica, quer 
artística e educativo. 
Fomentando assim uma 
cidadania mais inclusa. 
 

CMA Agrupament
os de 
escolas de 
Albufeira;  
SCMA; 
CASA; 
APEXA; 
Associações 
de 
Imigrantes 

Aquisição e 
distribuição de 
cabazes de Natal 
 

Primeira quinzena de 
dezembro 2020 

Distribuição de cabazes 
alimentares junto de 
famílias carenciadas do 
concelho de Albufeira 

FASL Junta de 
Freguesia de 
Albufeira e 
Olhos de 
D´Água 
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Realização de 
Almoço de Natal 
para os Sem Abrigo 
do concelho de 
Albufeira 
 

 
24 Dezembro 2020 

Realização de um 
almoço de Natal para os 
sem abrigo com apoio à 
higiene pessoal e 
distribuição de Roupa 
 
 

FASL Câmara 
Municipal de 
Albufeira 

Criação do Núcleo de 
Planeamento e 
Intervenção Sem 
Abrigo (NPISA)  

2020 A criação deste Núcleo 
visa a intervenção junto 
da população em 
situação de sem abrigo 
 

CMA 
 

Parceiros do 
CLAS 

Projeto Laços de 
Proximidade 

Mai/dez 2020 Este projeto tem como 
objetivo colmatar a 
grave lacuna existente e 
permitir às PSSA ter um 
acompanhamento mais 
próximo e orientado, em 
recurso de múltiplas 
respostas num só local, 
onde se torna possível a 
prestação de cuidados 
de enfermagem, o apoio 
médico, psicológico e 
social. Este serviço será 
prestado através de uma 
unidade móvel de saúde, 
a qual funcionará 5 dias 
por semana, situando-se 
em pontos estratégicos, 
de acordo com as 
necessidades 
identificadas e com as 
sinalizações da Rede 
Social. 
 

CASA Junta de 
Freguesia de 
Albufeira e 
Olhos de 
Água; 
Programa 
VINCI para a 
Cidadania. 

Magusto Solidário 11 novembro 2020 Almoço Convívio para a 

população em situação 

de sem abrigo do 

Concelho de Albufeira, 

com objetivo de 

promover momentos de 

integração e partilha. 

 

CASA Parceiros do 

CLAS; 

Restaurante

s. 

Comemoração Dia 
Internacional do 
Voluntariado   

5 de dezembro 2020 Jantar convívio entre os 
voluntários;  
Promovendo uma 
partilha de 
conhecimentos entre os 
voluntários. 
 
 
 

CMA - Banco 
local de 
Voluntariado, 
 

Instituições 
locais do 
Concelho.   
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“Aprender com o 
Voluntariado” 
 

2 de março 2020 - 
Escola Secundária de 
Albufeira; 
9 de março 2020 -  
Escola Básica e 
Secundária de 
Albufeira 

Realização de ações 
junto dos jovens do 
ensino secundário (10º 
Ano) de modo a 
sensibilizá-los para a 
realização de 
voluntariado. 
 

Município de 
Albufeira,  

Instituto 
Português 
do Desporto 
e Juventude; 
Agrupament
os Escolares 
do Concelho 
de Albufeira 
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AVALIAÇÃO GLOBAL  

 

Irá ser privilegiado, o estabelecimento de contactos pontuais a fim de se articular o 

funcionamento, operacionalidade, eficácia e eficiência com as Entidades Parceiras envolvidas 

na concretização das ações/projetos.  

O processo de avaliação resultará da dinamização de reuniões de Núcleo Executivo, Grupos de 

Trabalho, bem como contatos informais da Técnica da Rede Social, com as Entidades Parceiras. 

 

 


