
Objetivos especificos Ações Metas Público-Alvo

Responsáveis/ 

Intervenientes Calendarização

Nº de entidades 

Nº de entidades que 

Nº de reuniões do GT 

Nº de participantes 

Nº de sessões 

Nº de entidades

Nº de participantes 

Nº de questionários 

de avaliação 

Nº de locais 

identificados

Elaborar um relatório de constrangimentos e potencialidades

Elaborar um documento de necessidades e 

potencialidades da freguesia

Outubro a 

Novembro Documento 

Refletir sobre a temática 

Realização de um Encontro sobre a temática para 

reflexão 27 de nov Nº de participantes 

Nota Explicativa: nos indicadores de medida ter em conta : 

Taxa de execução física (nº ações executadas/nº ações planeadas)

Taxa de abrangência (nº participantes/nº participantes previstos) 

Avaliação de satisfação (nº de avaliações ≥ 4/ nº total de avaliações) escala 1 (-) a 5 (+)

Nº de organizações beneficiárias/nº total de organizações potenciais beneficiárias                                                             

Taxa de abrangência de profissionais/agentes -            

nº de participantess/nº total de potenciais participantes

JFA 
Entidades da CSFA e 

outras com competência 

Fevereiro a 

Dezembro 

Estabelecimento de contatos com entidades como 

EMEL, CML ; CP, Metropolitano, Carris 

Comissão Social de Freguesia- Grupo de Trabalho Acessibilidades

Área Estratégica Objetivo Geral

Reforçar o trabalho 

interinstitucional 

Operacionalização Indicadores 

/impacto no 

território

Ficha de Programação de Atividades 2019

Mapeamento dos 

locais criticos no 

que refere a 

acessibilidades

Identificar locais criticos na zona de Alvalade no que respeita a 

acidentes, dificuldades de acessibilidade 

Envolver as entidades da 

CSFA 

Trazer mais entidades para o 

grupo 

Alargar o grupo de trabalho 

levantamento estatistico com vista a mapeamento de 

xonas criticas no ques respeita a acidentes, 

necessidades

Mais 5 entidades 

Desenvolver um planeamento 

estratégico com vista a 

resolução de problemas 

Envolver as entidades da 

CSFA 

Reforçar o Grupo de 

Trabalho

Nº de entidades 

Fazer levantamento de necessidades pela comunidade em geral

Fazer levantamento de necessidades envolvendo grupos 

especificos "Percurso Participativo" pela freguesia 

Elaborar e aplicar questionário pelas entidades e 

redes sociais para levantamento de necessidades Nº de questionários 

Nº de participantes 

Março a Outubro 

15 de Maio 

Março a Outubro 

Entidades da CSFA e 

outras com competência 

Todos


