
Objetivos especificos Ações Metas Público-Alvo

Responsáveis/ 

Intervenientes Calendarização

Nº de entidades contatadas 5

Nº de entidades que integraram de novo o grupo 3

Nº de reuniões do GT - 11

Nº de participantes 18

Nº de reuniões intercomissoes 1

Nº de participantes 8

Identificar obstaculos no contexto domiciliário e informar sobre respostas para melhorar o contexto 

domiciliário 

Webinar" Mobilidade no Contexto Doméstico: riscos e acidentes 

frequentes e como melhorar a habitação"

13 de maio de 

manha
 nº de ações e nº de participantes 

27 inscritos e 12 participantes, 4 

oradores

Identificar obstaculos no contexto do espaço publico que possam condicionar a mobilidade e dar a 

conhecer boas práticas e projetos que visam melhorar a acessibilidade
Webinar" Mobilidade no Espaço Publico "

22 ou 23 de 

setembro 

(desmarcado)- 

Semana da 

Mobilidade

nº de ações e de entidades

não se realizou, deverá realizar-

se em Fevereiro de 2022

Identificar obstaculos no contexto do espaço publico que possam condicionar a mobilidade e dar a 

conhecer boas práticas e projetos que visam melhorar a acessibilidade
Webinar" Mobilidade no Lazer"

03 de 

dezembro

nº de participantes 

27 inscritos e 16 participantes, 5 

oradoresTodos 

Trazer mais entidades para o grupo 

Refletir sobre a tematica no âmbito da rede social e com outras CSF

Envolver as entidades da CSFA 

Tecnicos e profissionais que 

estao no apoio direto e 

comunidade em geral 

Capacitar os 

profissionais e a 

comunidade em 

geral

Sensibilizar para a tematica 

Comissão Social de Freguesia- Grupo de Trabalho Acessibilidades

Ficha de Programação de Atividades 2021

Área Estratégica Objetivo Geral

Operacionalização 

Impacto Indicadores /impacto no território

Entidades ds CSFA e do concelho 

de lLisboa com pertinencia

Reforçar o Grupo de 

Trabalho
Alargar o grupo de trabalho a outras entidades com intervenção pertinente na temática Trazer ate 5 entidaes Todos

janeiro a 

dezembro 

Estabelecimento de contatos com entidades como LNEC, CP, 

Metropolitano, Universidades


