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Índice de Siglas 

 

UE – União Europeia 

I&D – Inovação e Desenvolvimento 

PNAI – Plano Nacional de Acção para o Desenvolvimento 

CLAS – Conselho Local de Acção Social 

SWOT – Strenghts (Forças), Weaknesses (fraquezas) Oportunities (Oportunidades), Threats 

(Ameaças) 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento 

CLDS – Conselho Local de Desenvolvimento Social  

UCC – Unidades de Cuidados para a Comunidade 

IPSS’s – Instituições Particulares de Solidariedade Social  

RSI – Rendimento Social de Inserção
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 Nota Prévia 

 

O Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento de definição conjunta e negociada 

de prioridades para o Concelho. Este Plano enuncia uma estratégia para atingir uma situação 

social desejável e realista, para a promoção do desenvolvimento social local, numa lógica 

integrada e concertada. Terá como base a execução de diversas ações definidas anualmente no 

Plano de Ação. 

Este planeamento pressupõe conhecer forças e obstáculos internos e antecipar as 

ameaças e as oportunidades externas, bem como articular o PDS com outros planos existentes 

a nível municipal, regional, nacional e supranacional.  

Em 2003, o CLAS de Ponte de Lima elaborou o primeiro Diagnóstico Social (DS) e em 

2005, o Plano de Desenvolvimento Social (PDS), surgido da discussão participada do 

Diagnóstico Social, através da realização de diversas reuniões temáticas, nas áreas da Saúde, 

do Emprego e Formação, da Educação, da Ação Social, da Habitação Social, da Justiça e 

Segurança e do Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo.  

Elaborado com base no Diagnóstico Social e aprovado na Sessão Plenária do CLAS, no 

passado dia 29 de Janeiro, o PDS 2014-2017, pretende constituir-se como um instrumento 

norteador das políticas sociais locais, salientando-se a sua utilidade enquanto documento de 

referência, corretivo das assimetrias locais, e preventivo no combate à pobreza e à exclusão 

social. 
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Metodologia 
 

O Plano de Desenvolvimento Social para o Concelho de Ponte de Lima será 

estabelecido para três anos através da concretização dos seguintes objectivos:  

 Explorar articulações com medidas de âmbito regional e nacional, fomentando a 

apresentação de projectos e candidaturas; 

 Privilegiar uma intervenção em rede, fomentando a articulação e actuação 

interinstitucional; 

 Apostar em acções capazes de criar efeitos multiplicadores; 

 Potenciar os recursos endógenos. 

Os resultados definidos neste Plano têm validade a partir da metodologia utilizada. A 

aposta recaiu na definição conjunta e concertada de objetivos e estratégias prioritárias, que 

permitam a promoção do desenvolvimento social local, com recurso a uma metodologia 

participativa e livre por parte dos atores locais. 

Todo o planeamento estratégico resultou de reuniões do Núcleo Executivo com o CLAS e 

outras entidades intervenientes. 

  O Plano de Desenvolvimento Social não é um plano estratégico inalterável, pelo 

contrário é passível de sofrer ajustamentos, sendo que a sua flexibilidade permite a inclusão de 

novas iniciativas, novas metodologias e de novas parcerias. 

 

Perante os problemas identificados, estabeleceram-se quatro Eixos de Intervenção:  

 Eixo 1: Educação, Emprego e Formação  

 Eixo 2: Família, Comunidade e Cidadania 

 Eixo 3: Envelhecimento 

 Eixo 4: Respostas Sociais 
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Exposição e Explicação dos Eixos e Prioridades 

Eixo 1: Educação, emprego e formação 

Prioridade 1: Rentabilizar os recursos e incentivos locais para a criação de emprego. 

Prioridade 2: Aumentar o acompanhamento psicossocial aos alunos nas escolas, abrangidos 

pela escolaridade obrigatória. 

Prioridade 3: Promover a capacitação e qualificação dos grupos mais vulneráveis. 

Eixo 2: Família, Comunidade e Cidadania 

Prioridade 1: Promover as competências sociais e pessoais. 

Eixo 3: Envelhecimento 

Prioridade 1: Promover o voluntariado. 

Prioridade 2: Promover práticas de envelhecimento activo. 

Eixo 4: Respostas Sociais 

Prioridade 1: Aumentar a taxa de cobertura das respostas sociais para grupos vulneráveis. 

Prioridade 2: Melhorar a articulação entre as instituições 

 

O Eixo 1 – Educação, Emprego e Formação, pretende capacitar o potencial humano e 

rentabilizar os recursos locais existentes, como instrumentos facilitadores de acesso ao 

emprego, dos grupos mais vulneráveis. A Educação e a Formação constituem fatores 

fundamentais de igualdade de oportunidades, de equidade e inclusão social e de promoção de 

participação e cidadania, constituindo um eixo de ação e desenvolvimento central e prioritário 

para o concelho. O desenvolvimento local deve ser procurado dentro da própria comunidade, 

num movimento endógeno e sustentado. Será necessário ir dando pequenos passos de 

aproximação ao tecido empresarial local, por um lado, e ao desenvolvimento do potencial 

humano do Concelho, por outro, sendo o foco das prioridades centrado na formação de jovens e 

na capacitação de grupos vulneráveis. 

 

O Eixo 2 – Família, Comunidade e Cidadania, pretende promover a cidadania, através 

do aumento das competências pessoais e sociais da população, procurando também, envolver a 

comunidade no desenvolvimento e promoção de uma sociedade mais equitativa, participativa e 

socialmente responsável. 
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O Eixo 3 – Envelhecimento, é uma problemática emergente e transversal a vários 

territórios, resultante do aumento da população idosa e da queda da natalidade e com a 

consequente diminuição da população activa, provocando desequilíbrios na estrutura 

demográfica da população. Consequentemente, o aumento da dependência da população idosa 

e a diminuição da população jovem obriga a repensar os recursos e redefinir ações e projectos 

de intervenção nas áreas da saúde, voluntariado e promoção do envelhecimento activo, motivo 

porque foi definido como eixo prioritário.  

 

O Eixo 4 – Respostas Sociais, tem como prioridade o aumento e melhoria do conjunto 

das respostas destinadas aos grupos vulneráveis, reduzindo as assimetrias existentes. É 

também uma prioridade deste eixo, melhorar a articulação interinstitucional, com o objectivo de 

optimizar os recursos existentes e melhorar a coordenação da intervenção institucional no 

concelho. 
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I. Plano Estratégico 

Eixos Objectivo Geral 
Objectivos 

Específicos 

Indicadores de 

Verificação 

Fonte de 

Verificação 

Pressupostos (Potencialidades / 

Constrangimentos e Recursos 

Eixo 1 – 

Educação, 

emprego e 

formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivo 

Especifico 1a Até 

Dezembro de 2016 

integrar 

profissionalmente 

2% da população 

desempregada 

% da integração 

profissional da 

população 

desempregada 

Estatísticas do 

emprego: 

IEFP 

GIP’s 

GEP 

CLDS + 

Políticas de 

apoio ao 

emprego 

GIP’s 

GEP 

Existência de 

empresas 

CLDS + 

Pouca abertura 

das empresas 

para adopção de 

medidas de apoio 

ao emprego 

Fraca oferta de 

emprego devido à 

conjuntura 

económica 

Baixa articulação 

interinstitucional 

IEFP 

GIP’S 

GEP 

Políticas de 

apoio ao 

emprego 

CLDS + 

Objectivo 

Especifico 1bAté 

Dezembro de 2016 

aumentar o 

acompanhamento 

psicossocial 

em10% de alunos 

% de alunos com 

acompanhamento 

psico-social 

Registo de 

presenças de 

acompanhamento 

Políticas 

activas de 

emprego 

Falta de recursos 

técnicos 

especializados 

Falta de Abertura 

institucional 

Políticas activas 

de emprego 

Agrupamentos 

Escolares 
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Promover o 

desenvolvimento 

social através da 

coesão territorial 

 

 

 

 

 

a partir do 2º ciclo  

Objectivo 

Especifico 1c Até 

Dezembro 2016 

envolver 20% da 

população 

desempregada em 

acções de 

formação e 

capacitação 

profissional 

% de população 

desempregada 

envolvida 

% dos envolvidos a 

terminar com 

sucesso 

Processos de 

formação:  

IEFP 

GIP’s 

CLDS + 

Entidades 

formadoras 

Oferta 

formativa 

financiada 

GIP’s 

CLDS + 

Inadequada 

oferta formativa 

Falta de 

motivação 

Entidades 

formadoras 

Novo Quadro 

Comunitário 

GIP’s 

CLDS + 

Eixo 2 – 

Família, 

Comunidade e 

Cidadania 

Objectivo 

Especifico 2a Até 

Dezembro 2016 

envolver os pais de 

75% de alunos na 

vida educacional 

dos filhos inseridos 

na escolaridade 

obrigatória 

% de pais envolvidos 

Nº de acções 

desenvolvidas 

Lista de presenças 

nas acções 

desenvolvidas com: 

Escolas 

Associações de pais 

Agrupamentos 

Escolares 

Abertura 

institucional 

Associação de 

pais 

Baixo 

envolvimento 

parental 

Escolas 

Associação de 

pais 
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Objectivo 

Especifico 2b Até 

Dezembro de 2016 

desenvolver 

competências 

sociais e pessoais 

em 5% dos 

indivíduos 

sinalizados pelas 

entidades 

competentes 

 

Nº de pessoas 

sinalizadas (quantas 

são as pessoas 

sinalizadas pela rede 

Segurança Social, 

CPCJ e RSI sem 

sobreposição 

% de pessoas 

sinalizadas e 

envolvidas 

Folhas de presença: 

CLDS + 

Equipa RSI 

CPCJ  

Segurança Social 

CLDS+ 

Entidades 

competentes 

Falta de 

motivação 

familiar 

Orçamento 

diminuto CLDS+ 

Dispersão 

geográfica das 

famílias 

CLDS+ 

Entidades 

competentes 

Eixo 3 – 

Envelhecimento 

Objectivo 

Especifico 3a Até 

Dezembro de 2016 

envolver 5% da 

população em 

práticas de 

envelhecimento 

activo 

Nº de pessoas 

inscritas com mais 

de 65 anos  

Nº de acções que 

visem a promoção 

do envelhecimento 

activo 

Folhas de presença 

CLDS+  

UCC 

IPSS’s 

CLDS+ 

UCC 

Práticas 

desenvolvidas 

pelas IPSS’s 

Fraca motivação 

da população 

CLDS + 

UCC 

IPSS’s 
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Objectivo 

Especifico 3b 

Até Dezembro de 

2014 criar uma 

Associação de 

Cuidadores 

Informais 

Nº de cuidadores 

informais envolvidos 

Nº de participantes 

na constituição da 

associação 

Relatório de 

avaliação sobre a 

funcionalidade da 

associação e a 

logística 

estabelecida 

 

 

Bem-estar dos 

cuidadores de 

idosos/apoio a 

cuidadores 

informais 

Dificuldade na 

sinalização dos 

cuidadores 

informais 

UCC 

Centro 

Paroquial e 

Social de 

Fornelos 

Segurança 

Social 

 

Objectivo 

Especifico 3c 

Até Dezembro de 

2014 criar uma 

rede virtual (linha 

telefónica de apoio 

aos cuidadores 

informais) 

Nº de cuidadores 

informais aderentes 

à linha telefónica 

Nº de 

chamadas/pedidos 

de apoio 

Relatório de 

avaliação sobre o 

funcionamento da 

linha 

Bem-estar dos 

cuidadores de 

idosos/apoio a 

cuidadores 

informais 

Financiamento da 

montagem da 

linha telefónica e 

dos custos 

correntes 

UCC 

Centro 

Paroquial e 

Social de 

Fornelos 

Segurança 

Social 

 

 

Objectivo 

Especifico 3d 

Até Dezembro de 

2014 criar uma 

rede entre 

Nº de IPPSS 

aderentes 

Nº de Participantes 

Relatório/diagnóstico 

sobre 

potencialidades e 

constrangimentos do 

papel de diretor 

Bem-estar dos 

cuidadores de 

idosos/apoio a 

cuidadores 

informais 

Dificuldade inicial 

de disponibilidade 

no encontro entre 

directores 

técnicos 

UCC 

Centro 

Paroquial e 

Social de 

Fornelos 
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directores técnicos 

de IPSS 

técnico Segurança 

Social 

 

Eixo 4 -

Respostas 

Sociais 

Objectivo 

Especifico 4a Ate 

Dezembro 2016 

envolver 

activamente 50% 

das IPSS’s em 

dinâmicas de 

articulação de 

recursos 

% de IPSS’s 

envolvidas  
CLDS+ CLDS + 

Falta de Abertura 

Interinstitucional 
CLDS + 
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II.  Plano Operacional  

Eixo Eixo 1 Educação, emprego e formação 

Objectivo Geral Promover o desenvolvimento social através da coesão territorial 

Objectivo Especifico 1 
Objectivo Especifico 1ª 

Até Dezembro de 2016 integrar 2% da população desempregada em medidas de apoio ao emprego 

Objectivo Especifico 2 
Objectivo Especifico 2ª 

Até Dezembro de 2016 aumentar o acompanhamento psico-social para 10% de alunos a partir do 2º ciclo 

Objectivo Especifico 3 
Objectivo Especifico 3ª 

Até Dezembro 2016 envolver 20% da população desempregada em ações de formação e capacitação 
profissional 

Acções 
Entidade 

Responsável 

Cronograma 
Indicadores de 
Monitorização 

Resultados 
Esperados 

Avaliação  
(Entidade 

Responsável e 
Periodicidade)  

2014 2015 2016 

AÇÃO 1a1 

Acções de sensibilização 

para empresários, 

instituições e potenciais 

empregadores 

P
re

vi
st

o
 

CLDS+    

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de empregadores 
envolvidos 

Envolvimento de 30 
empregadores nas 
acções de 
sensibilização 

CLDS+/Semestral 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a2 

Divulgação das 

ofertas/políticas activas de 

emprego e oportunidades 

de trabalho  

P
re

vi
st

o
 

CLDS+ 
GIP’s 

   

Nº de ofertas de 
emprego e 
oportunidades de 
trabalho divulgadas 

Divulgar ofertas de 
emprego e 
oportunidades de 
trabalho 

CLDS+/Trimestral 
GIP’s /Trimestral 
Avaliação ongoing 
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R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a3 

Apoio ao desenvolvimento 

de atitudes de procura 

activa de emprego 
P

re
vi

st
o

 

CLDS+ 
GIP’s 

   

Nº de acções 
desenvolvidas 
% de 
desempregados 
envolvidos 

Envolver 20% da 
população 
desempregada nas 
acções 

CLDS+ / Trimestral 
GIP’s / Trimestral 
Avaliação ongoing 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a4 

Informação sobre medidas 

activas de emprego e 

oportunidades de inserção 

P
re

vi
st

o
 CLDS + 

GIP’s 
 

  

Nº de acções 
desenvolvidas 
% de 
desempregados 
envolvidos 

Envolver 20% da 
população 
desempregada nas 
acções 

CLDS+/Trimestral 
GIP’S / Trimestral 
Avaliação ongoing 

R
ea

liz
ad

o
  

  
     

AÇÃO 1a5 

Apoio ao enquadramento de 

projectos de auto-emprego P
re

vi
st

o
  

CLDS+  
  

Nº de sessões de 
esclarecimento 
Nº de projectos 
apoiados 

Apoiar 2 projectos 
de auto emprego e 
de empreendorismo 

CLDS+/Semestral 
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e de empreendorismo 

R
ea

liz
ad

o
  

  
     

AÇÃO 1a6 

Estimulação das 

capacidades 

empreendedoras dos 

alunos do ensino 

secundário 

P
re

vi
st

o
 

CLDS+  
  

Nº de colóquios 
realizados 
Nº de participantes 

Estimular as 
capacidades 
empreendedoras 
de 11% dos alunos 
do ensino 
secundário 

CLDS+/Semestral 

R
ea

liz
ad

o
  

  
     

AÇÃO 2a1 

Sinalização, 

encaminhamento e 

Orientação dos Jovens que 

abandonam ou concluam a 

escolaridade obrigatória 

P
re

vi
st

o
 

CLDS+  
  

Nº inscrições  
Nº de participantes 
% de jovens 
envolvidos 

Promover a 
integração 
profissional de 30 
alunos que 
abandonem ou 
concluam a 
escolaridade 
obrigatória 

CLDS+ Avaliação 
ongoing 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 3a1 

Informação sobre as 

oportunidades de 

qualificação e 

encaminhamento 

 

P
re

vi
st

o
 

IEFP 

CLDS+ 

GIP’s 

Entidades 

formadoras 

  
 

% da população 
desempregada 
envolvida 

Envolver 20% da 
população 
desempregada nas 
formações  

NE ongoing 

R
ea

liz
ad

o
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Eixo 
Eixo 2  

Família, Comunidade e Cidadania 

Objectivo Geral Promover o desenvolvimento social através da coesão territorial 

Objectivo Especifico 1 
Objectivo Especifico 1ª 

Até Dezembro 2016 envolver os pais de 40% de alunos na vida educacional dos filhos em idade escolar 

Objectivo Especifico 2 
Objectivo Especifico 2ª 

Até Dezembro de 2016 desenvolver competências sociais e pessoais em % dos indivíduos sinalizados pelas 
entidades competentes 

Acções 
Entidade 

Responsável 

Cronograma 
Indicadores de 
Monitorização 

Resultados 
Esperados 

Avaliação  
(Entidade 

Responsável e 
Periodicidade)  

2014 2015 2016 

AÇÃO1a1 

Realização de um 

programa de 

competências 

parentais dirigido às 

famílias  

P
re

vi
st

o
 

CLDS + 
   Nº de participantes 

Envolvimento de 10 
famílias no 
programa  

CLDS 
+/semestral 

R
ea

liz
ad

o
  

 
      

AÇÃO 2a1 

Programa de 

promoção da 

autonomia e 

integração na vida 

ativa 

P
re

vi
st

o
 

CLDS+ 
   

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
% famílias 
envolvidas 

Implementação e 
avaliação do 
programa com 30 
famílias (2edições 
com 15 cada) 

CLDS+  
Avaliação 
Trimestral 
ongoing 
 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 2a2  

Integração de 

indivíduos com 

dependência de 

álcool num grupo de 

auto-ajuda   

P
re

vi
st

o
 

CLDS+ 

Entidades Parceiras 

 

   
 
Nº de participantes 
 

Integração de 15 
indivíduos 
dependentes de 
álcool num grupo de 
auto-ajuda  

CLDS+/trimestral 
 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO2a3 

Diminuir a violência 

doméstica e 

promover a 

igualdade de género 

P
re

vi
st

o
  

CPCJ 

Entidades parceiras 
   

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
% de famílias 
envolvidas 

Desenvolvimento de 
competências 
pessoais e sociais 
em indivíduos 
sinalizados pelas 
entidades 
competentes  

Avaliação 
ongoing 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 2a4  

Divulgação das 

medidas de 

protecção social à 

criança/família 

(através dos sites 

das entidades 

envolvidas) 

P
re

vi
st

o
 

Município 

Entidades Parceiras 

 

   

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
% famílias 
envolvidas 

Conhecimento e 
acesso às medidas 
de protecção social 
existentes 

Avaliação Anual 
 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 2a5 

Sinalização e 

acompanhamento 

de indivíduos 

dependentes do 

álcool 

P
re

vi
st

o
  CLDS + 

UCC 
   

Nº de indivíduos 
acompanhados 

Sinalização e 
acompanhamento 
de 10 indivíduos 
dependentes de 
álcool 

CLDS+/Trimestral 
UCC 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 2a6 

Realização de 

sessões de 

informação ao nível 

da saúde, formação, 

desporto e 

educação para a 

cidadania com 

crianças. 
P

re
vi

st
o

 

CLDS +    
Nº de sessões 
realizadas  
Nº de participantes 

Envolvimento de 
390 crianças nas 
sessões de 
informação 

CLDS+/Trimestral 

 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 2a7 

Realização de um 

programa de 

competências 

sociais com jovens 

com idades 

compreendidas 

entre os 13e os 16 

anos 

P
re

vi
st

o
  

CLDS +    Nº de participantes 
Envolvimento de 10 
jovens no programa 

CLDS+/Semestral 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 2a8 

Execução de 

actividades 

desportivas, 

culturais e 

recreativas com 

crianças até aos 12 

anos 
P

re
vi

st
o

 CLDS+    Nº de participantes 
Envolvimento de 38 
crianças nas 
actividades 

CLDS+/Semestral  

R
ea

liz
ad

o
  

       

AÇÃO 2a9 

Efectuar o 

levantamento da 

população com 

deficiência no 

Concelho 

P
re

vi
st

o
 

CLAS    
Nº de indivíduos 
sinalizados 

Conhecimento da 
população portadora 
de deficiência no 
Concelho 

CLAS/Anual 

R
ea

liz
ad

o
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Eixo 
Eixo 3 

Envelhecimento 

Objectivo Geral Promover o desenvolvimento social através da coesão territorial 

Objectivo Especifico 1 
Objectivo Especifico 1 

Até Dezembro de 2016 envolver 5% da população em práticas de envelhecimento activo 

Objectivo Especifico 2 

Objectivo Especifico 2a 
Até Dezembro de 2014 criar uma Associação de Cuidadores Informais 

Objectivo Especifico 2b 
Até Dezembro de 2014 criar uma rede virtual (linha telefónica de apoio aos cuidadores informais) 

Objectivo Especifico 2c 
Até Dezembro de 2014 criar uma rede entre IPSS 

Acções 
Entidade 

Responsável 

Cronograma 
Indicadores de 
Monitorização 

Resultados 
Esperados 

Avaliação  
(Entidade 

Responsável e 
Periodicidade)  

2014 2015 2016 

AÇÃO 1a1 
 (Promoção de 
envelhecimento 

Activo) 
Especificamente: 

Universidade 
Sénior  

Caminhadas 
Actividades das 

Ipss’s ou juntas de 
freguesia 

P
re

vi
st

o
 

CLDS+ 

UCC 

Associações 
locais 

Juntas de 
Freguesia 

 

   

% da aplicação 
Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
 

Envolvimento de 
idosos em 
actividades de 
aprendizagem no 
ensino não – formal, 
culturais, recreativas 
e de lazer 

CLDS+  
UCC 
Avaliação ongoing 
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R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a2 
Divulgação das 

medidas de 
protecção social ao 
idoso através dos 

meios de 
comunicação e dos 
sites das entidades 

P
re

vi
st

o
 Segurança Social 

Entidades 
Parceiras 

   

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
 

Conhecimento e 
acesso às medidas 
de projecção social 
existentes 

Avaliação Anual 
 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 2a1 
Criação de uma 
associação de 

cuidadores 
informais 

P
re

vi
st

o
 

Centro Paroquial e 

Social de Fornelos    

Nº de cuidadores 
informais envolvidos 
Nº de participantes 
na constituição da 
associação 
 

Criação de 
estratégias para a 
melhoria do apoio 
aos cuidadores 
informais 

Centro Paroquial e 
Social de 
Fornelos/Relatório final 
sobre adesão à 
associação 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 2b1 Criação 
de uma rede virtual 
(linha telefónica de 
apoio a cuidadores 

informais) 

P
re

vi
st

o
 

Centro Paroquial e 
Social de Fornelos 

   

Nº de cuidadores 
informais aderentes à 
rede 
Nº de 
chamadas/pedidos 
de apoio 

Criação de 
estratégias para a 
melhoria do apoio 
aos cuidadores 
informais 

Centro Paroquial e 
Social de 
Fornelos/Relatório 
sobre os pedidos de 
apoio e as respostas 
efectuadas através da 
linha 

 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 2c1 
Criação de uma 

rede entre IPSS’s 
 P

re
vi

st
o

 

Centro Paroquial e 
Social de Fornelos 

   

Nº de Instituições 
aderentes 
Nº de Participantes 
na Rede 

Criação de 
estratégias para a 
melhoria do apoio 
aos cuidadores 
informais 

Centro Paroquial e 
Social de Fornelos/ 
Relatório final sobre a 
rede 

 

R
ea

liz
ad

o
 

       

 
 
 
 
 
 
 

Eixo 
Eixo 4 

Respostas Sociais 
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Objectivo Geral Promover o desenvolvimento social através da coesão territorial 

Objectivo Especifico 1 
Objectivo Especifico 1ª 

Ate Dezembro 2016 envolver activamente 50% das IPSS’s em dinâmicas de rede 

Acções 
Entidade 

Responsável 

Cronograma 
Indicadores de 
Monitorização 

Resultados 
Esperados 

Avaliação  
(Entidade 

Responsável e 
Periodicidade)  

2014 2015 2016 

AÇÃO 1a1 

Capacitação e 

mobilização das 

dinâmicas 

associativas locais 

P
re

vi
st

o
 CLDS+ 

 
   

Nº de acções 
desenvolvidas 
% de associações  
envolvidos 

Envolvimento activo 
de 50% das IPSS’s 
em dinâmicas de 
rede 

CLDS+  
Avaliação ongoing 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a2 

Estimular e Apoiar 

a criação de 

Respostas Sociais 

para prioridades 

emergentes 

P
re

vi
st

o
 

CLAS 
Entidades 
Parceiras 

   

% de aplicação  
Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
% de associações  
envolvidos 

Criação de 
respostas sociais 
para problemas 
sociais emergentes 

 CLAS 
Avaliação Anual 

R
ea

liz
ad

o
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AÇÃO 1a3 

Publicar 

informações, 

notícias e eventos 

relacionados com a 

Acção Social do 

concelho, nos sites 

das instituições e 

Município 

P
re

vi
st

o
 

Município 

CLDS+ 

Entidades 
Parceiras 

   

Nº de publicações, 
noticias e eventos 
% de associações  
envolvidas 

Conhecimento e 
acesso a 
informações, 
noticias e eventos 
relacionadas com a 
Acção Social do 
concelho 

Avaliação Anual 

R
ea

liz
ad

o
 

       

AÇÃO 1a4 

Garantir/Aumentar 

a taxa de cobertura 

das Respostas 

Sociais a grupos 

vulneráveis 

P
re

vi
st

o
 

CLAS 
Entidades 
Parceiras 

   

Nº de acções 
desenvolvidas 
Nº de participantes 
% de associações  
envolvidas 

Garantir/Aumentar a 
taxa de cobertura 
das Respostas 
Sociais a grupos 
vulneráveis 

CLAS 
Entidades Parceiras 

R
ea

liz
ad

o
  

       

 

 

 



Plano de Desenvolvimento Social de Ponte de Lima 2014 - 2016 
 

Página 28 de 29 

 

 

 

 

 

 

 

Promover o Desenvolvimento Social através da Coesão Social 

Acções Entidade Promotora Indicadores de Execução Ano 2017 Parcerias 

AÇÃO 1 

Atualização do Diagnóstico 

Social 

Núcleo Executivo do 

CLAS 

Aprovação do Diagnostico Social em 

Plenário 

  

Núcleo Executivo CLAS 

AÇÃO 2 

Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Social 

Núcleo Executivo do 

CLAS 

Aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Social em Plenário 

  

Núcleo Executivo CLAS 

AÇÃO 3 

Elaboração do Plano de Acção 

2018 

Núcleo Executivo do 

CLAS 

Aprovação do plano de Acção 2018 

em plenário. 

  

Núcleo Executivo CLAS 
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II. Eixos de Intervenção com Operacionalização Condicionada 

Eixos Objectivo Geral Objectivos Específicos 
Indicadores de 

Verificação 

Fonte de 

Verificação 

Pressupostos (Potencialidades 

/ Constrangimentos e Recursos 

Eixo IV – 

Respostas 

sociais 

Promover o desenvolvimento 

social através da coesão 

territorial 

Até Dezembro de 2016 estimular a 

criação de respostas sociais em 

equipamentos para 2% da população 

com deficiência 

Nº de 

Respostas 

Sociais criadas 

Município  
Conjuntura económica 

desfavorável 

Eixo IV – 

Respostas 

sociais 

Promover o desenvolvimento 

social através da coesão 

territorial 

Até Dezembro de 2016 estimular a 

criação de respostas sociais para 10% 

das pessoas com problemas de 

alcoolismo, sinalizadas pela UCC 

Nº de 

Respostas 

Sociais criadas 

Município 

Acordo com o Centro de 

Respostas Integradas / 

Conjuntura económica 

desfavorável 

Eixo IV – 

Respostas 

sociais 

Promover o desenvolvimento 

social através da coesão 

territorial 

Até Dezembro de 2016 estimular a 

criação de respostas sociais em 

equipamento que possibilita o 

alojamento temporário de 25% das 

situações de emergência social 

Nº de 

Respostas 

Sociais criadas 

Município 
Conjuntura económica 

desfavorável 

 

 

 


