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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Conselho Local de Ação Social prepara Plano de 
Desenvolvimento Social 2014-2017 

 
O Conselho Local de Ação Social (CLAS) reuniu-se no dia 7 de fevereiro para apreciar a 
atualização do Diagnóstico Social de Sines e os eixos de intervenção prioritários para o Plano de 
Desenvolvimento Social 2014-2017. Foi a primeira reunião deste órgão da Rede Social de Sines 
no novo mandato.  
 
Presidido por Fernando Ramos, vice-presidente da Câmara, o CLAS constitui uma plataforma de 
articulação de cerca de 40 parceiros públicos e privados com trabalho na área social.  
 
Na reunião foi apreciado o Diagnóstico Social, um dos instrumentos mais importantes para 
construir um retrato alargado da realidade social concelhia.  
 
Este documento, que resulta dos contributos das várias entidades com intervenção no concelho 
de Sines, servirá de base para a construção do Plano Desenvolvimento Social 2014-2017, em que 
estarão inscritos os objetivos e estratégias de intervenção para os próximos anos. 
 
No contexto do trabalho de elaboração do PDS, durante os meses de fevereiro e março serão 
organizadas reuniões temáticas para conhecer de forma mais aprofundada os recursos de cada 
entidade local e para preparar parcerias formais e informais de forma a rentabilizar as respostas 
existentes na rede. 
 
Na reunião de 7 de fevereiro, além de discutidos os instrumentos de planeamento da Rede 
Social, foram prestadas informações genéricas sobre as atividades dos parceiros e apresentado o 
Programa das Respostas Integradas do Instituto da Droga e da Toxicodependência. 
 
No âmbito deste programa, decorrem até abril trabalhos de diagnóstico da situação das 
dependências no eixo Sines / Santo André. Este diagnóstico será a base de um concurso público 
para a escolha da organização não-governamental que irá desenvolver no terreno as respostas 
aos problemas identificados. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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