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Nota Introdutória
No âmbito do Decreto-lei n.º 115/2006 de 14 de Junho, que regula o exercício da Rede Social numa
parceria mais alargada, foram constituídas Plataformas Territoriais com a preocupação de organizar os
recursos de planeamento das respostas de equipamentos sociais ao nível supraconcelhio.
A Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo (PSCBA) foi constituída no dia 15 de Dezembro de
2006. De acordo com o referido Decreto-Lei, as plataformas têm um âmbito territorial equivalente às NUT III,
integrando os diferentes parceiros enunciados no n.º 1, alíneas a) a e), sendo coordenadas pelo Director do
Centro Distrital de Segurança Social ou seu representante, que abranja o maior número de concelhos.
Entendeu-se que a acção da Plataforma deve orientar-se por um Plano de Desenvolvimento Social
(PDS) e que a estrutura de relatório do PDS, quer da PSCBA quer dos CLAS, deve ser simples e
sistematizada. A proposta assenta em cinco princípios fundamentais: harmonização dos diferentes
instrumentos de planeamento, simplificação, quantificação das medidas, equilíbrio entre prioridades
nacionais e especificidades locais, abordagem intersectorial.
Este procedimento obrigou a ajustes significativos dos PDS – Planos de Desenvolvimento Sociais
concelhios, procurando que estes ficassem em conformidade com o PDS da Plataforma Supraconcelhia da
Rede Social do Baixo Alentejo e o Plano de Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI).
A rede social a nível local operacionaliza-se através do Conselho Local de Acção Social (CLAS) e a
nível distrital através da Plataforma Supraconcelhia, a qual visa reflectir o PNAI, permitindo a organização
dos recursos e o planeamento das respostas e equipamentos sociais.
A acção da rede social a nível local começou a ser norteada por regras vindas da Plataforma
Supraconcelhia, a qual assenta em cinco princípios fundamentais: harmonização dos diferentes instrumentos
de planeamento, simplificação, quantificação das medidas, equilíbrio entre prioridades nacionais e
especificidades locais, abordagem intersectorial. Propõem-se 2 pontos principais:
1. Riscos: identifica e caracteriza resumidamente as principais problemáticas do território.
2. Prioridades: sistematiza as prioridades de acção, os objectivos gerais, as medidas, os objectivos
específicos, as metas, os indicadores, os responsáveis, a calendarização e os instrumentos de
financiamento.
A temporalidade do presente documento é de 2 anos (2009-2011), pretendendo-se que coincida
com a temporalidade do PNAI, para resposta não só aos problemas detectados mas também para prevenção
dos mesmos, através de uma intervenção articulada com os agentes locais e mediante a utilização e
racionalização dos recursos disponíveis.
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1.1. Risco 1: Exclusão nos Idosos
A população idosa é o grupo populacional que vive em maior risco de pobreza. Apesar da melhoria
sustentada assegurada pelo sistema de segurança social, em particular, do sistema de pensões, desde a
segunda metade da década de 90, prevalecem situações de extrema vulnerabilidade de idosos que vivem de
pensões com valores muito baixos.
Os idosos de Barrancos possuem algumas dificuldades económicas, em parte causadas pelos
baixos rendimentos que obtêm das suas pensões ou reformas, assim como aos elevados encargos com a
saúde. A perda de autonomia, o isolamento social, as más condições habitacionais e o difícil acesso a
serviços de saúde e/ou apoio social são problemas que afectam este grupo populacional, reforçando as suas
vulnerabilidades.
Verifica-se em Barrancos um crescimento acentuado no grupo etário da população com mais de 65
anos (evolução positiva, mais 78 indivíduos de 1991 a 2001). Acompanhando as tendências nacionais
relativamente ao envelhecimento, constata-se em Barrancos um acentuado fenómeno de envelhecimento da
população residente (índice de envelhecimento, em 2004, de 213).
Em termos percentuais, cerca de 40% das famílias clássicas de Barrancos são constituídas
exclusivamente por idosos. É ainda de salientar que um dos números mais elevados de famílias clássicas é
composto por duas pessoas, ambas com 65 e mais anos de idade. Este número ascende às 139 famílias
(20% em relação ao total), traduzindo-se num número elevado de idosos que residem isolados, e/ou com o
outro membro do casal, também este idoso.
Relativamente ao que diz respeito a habitação denota-se que de uma maneira geral os idosos
possuem más condições de habitabilidade assim como um fraco nível da adaptação do espaço físico às
necessidades do quotidiano.
Outro grave problema com que os idosos se deparam é a insuficiência de protecção social no que
se refere às situações de doença, velhice, viuvez, invalidez e deficiência. Assim como insuficiência de
cobertura por parte do equipamento social existente.
Por último, os maiores problemas com que os idosos se confrontam têm a ver com o carácter
pessoal e familiar, nomeadamente o isolamento, a ruptura familiar, a dependência e a indisponibilidade da
família para cuidar do idoso. Estes problemas são os que mais facilmente afectam os idosos no seu dia-adia. De acordo com as necessidades e problemas sentidos pelos idosos é necessário que existam
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equipamentos que consigam colmatar estas necessidades urgentes de modo a que possam viver a terceira
idade com alguma dignidade e alguma alegria.

1.2. Risco 2: Exclusão nas Crianças
No concelho de Barrancos a taxa de natalidade fica abaixo da média do Alentejo situando-se nos
5,3% e 8,4% respectivamente (Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2004 a 2008)
“São as famílias com crianças, em particular as mais numerosas, que têm uma maior incidência de
privação. Em 2001, cerca de 16% das famílias com um ou dois adultos com crianças estão em risco de
privação face a 19% das famílias em geral, sendo precisamente estas as que constituem os principais
beneficiários do Rendimento Social de Inserção” (PNAI 2006-2008).
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Barrancos criada em Dezembro de
2002, não tem registado nenhum caso preocupante. Apesar de tudo, nesta realidade local, a função da
Comissão passa essencialmente por fazer um diagnóstico social desta problemática e mantê-lo actualizado,
traçando um plano de acção cujo principal objectivo é a prevenção das situações de risco. A problemática
mais sinalizada, tem a ver com problemas de comportamento de Bullying, talvez pela falta de
acompanhamento e vigilância familiar, ou por ausência de cuidados ao nível escolar
“A protecção social às famílias tem assumido um papel essencial na melhoria do bem-estar das
crianças. Contudo, as famílias, nomeadamente as mais jovens, enfrentam actualmente novos desafios
resultantes, sobretudo, da dificuldade de conciliar a actividade profissional dos pais com o cuidados dos
filhos, da multiplicidade de formas de vida familiar existentes e das novas exigências do novo estatuto da
criança, pelo que se torna fundamental dinamizar serviços e respostas sociais que lhes assegurem o bemestar”. (PNAI 2006-2008).
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1.3. Risco 3: Exclusão nas Famílias
“A pobreza, entendida como um fenómeno resultante da escassez de recursos para fazer face às
necessidades básicas e padrão de vida da sociedade actual, manifesta-se em Portugal como um fenómeno
que tem origens no desenvolvimento do País e na adaptação ao rápido processo de modernização registado
nas últimas décadas” (PNAI 2006 – 2008)
Os factores condicionantes da maior parte das situações de pobreza em Barrancos são as baixas
reformas/ pensões, o desemprego, os baixos salários e os baixos níveis de escolarização e qualificação
profissional.
O Rendimento Social de Inserção consiste numa prestação do subsistema de solidariedade e num
programa de inserção. Esta medida visa contribuir para a satisfação das necessidades básicas dos
agregados e favorecer a progressiva inserção laboral e social dos seus elementos.
Em Abril de 2007 registavam-se em Barrancos 38 agregados familiares que beneficiavam do RSI,
abrangendo 123 indivíduos, em que 61 são homens e 62 mulheres. Dos 123 beneficiários do RSI, 45 tinham
idade igual ou inferior a 18 anos.
Esta realidade permite perceber a importância desta problemática. É obviamente uma questão
estrutural no combate à exclusão social e que passa pelo envolvimento de diversos sistemas e agentes
sociais.
Existe na CMB, desde Janeiro de 2006, o Gabinete de Acção Social, com a finalidade de prestar
apoio social à população de Barrancos, promover a participação em programas e projectos, apoiar as
associações de solidariedade social existentes assim assegurando, entre outras, o cumprimento de medidas
sociais de apoio aos estratos populacionais mais desfavorecidos, entre os quais os reformados, pensionistas,
idosos e desempregados.
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1.4. Risco 4: Desvantagens na Educação/ Formação e Emprego
A educação é um direito fundamental de todos os cidadãos, tornando-se para isso necessário que
existam Escolas que favoreçam o acesso ao Ensino, mas que igualmente, conjugando esforços, Estado e
Comunidades, respondam às necessidades dos alunos e famílias.
Ao analisar o nível das habilitações literárias da população residente em Barrancos, verifica-se que,
no que se refere ao analfabetismo, os valores encontrados (16,3%) são praticamente iguais à média regional
(15,9%), mas elevado para a média nacional (9%). Relativamente à frequência escolar, em termos globais
verifica-se uma diminuição de 34 alunos, nos últimos sete anos.
Na educação pré-escolar a taxa de cobertura em 2001 encontrava-se bastante abaixo do esperado
(79%), ou seja, ainda existiam crianças não inscritas na educação pré-escolar.
Em todos os níveis de ensino, no período de 1998/1999 a 2000/2001, as taxas globais de
aprovação situam-se sempre acima dos 80%, com uma predominância de valores na casa dos 90%.
Segundo os dados fornecidos, a taxa de desemprego em Barrancos situa-se nos 23,7%, superior ao
da região Alentejo (8,4%), e muito superior ao total nacional (6,8%), dos quais 33,1% são mulheres, sendo
este o grupo da população mais afectado pela situação de desemprego, a taxa de desemprego em
Barrancos situa-se nos 23,7%, superior ao da região Alentejo (8,4%), e muito superior ao total nacional
(6,8%), dos quais 33,1% são mulheres, sendo este o grupo da população mais afectado pela situação de
desemprego.
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2.1. – Prioridade 1 – Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direito básicos de cidadania
Objectivo Geral

Medida

Objectivo Específico

Indicador

N.º de acordos de
inserção assinados/
N.º total de
agregados familiares
RSI
N.º de reuniões
realizadas com
Garantir a presença de todos os
todos os
representantes obrigatórios em 80%
representantes
das reuniões realizadas anualmente
obrigatórios/ Total de
reuniões realizadas
Garantir a avaliação em
N.º de acções
instrumentos próprios de 75% das sujeitas a avaliação/
Acções de cada uma das Áreas de total de acções (de
Inserção (no final da acção ou no
todas as áreas de
momento do incumprimento)
inserção)
Garantir que 90 % dos agregados
familiares de RSI estabeleçam
acordos de Inserção

Rendimento
Social de
Inserção

Promover a
melhoria das
condições de vida
das famílias

Existência de um
“Balcão Único”
(SIM/NÃO)

Meta

Responsável

Parceiros

100%

Segurança
Social

NLIs

2009

2011

90%

Segurança
Social

NLIs

2009

2011

75%

Segurança
Social

NLIs

2009

2011

1

Câmara
Municipal de
Barrancos

Segurança
Social
IEFP

2009

2011

Centro de
Saúde
IPSS-LAR
AEB

2009

2011

Centro de
Saúde
AEB

2009

2011

Atendimento
Social
Integrado

Garantir a criação de um "Balcão
Único, valorizando as parcerias e
evitando a fragmentação de apoios
e respostas sociais.

Serviço de
Acompanhame
nto psico-social

Garantir o acompanhamento de
todos os indivíduos/ famílias que
recorrem ao serviço

N.º de indivíduos
recorrem ao serviço/
N.º de indivíduos/
acompanhados

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

Apoiar +
Acções de
Sensibilização

Garantir a continuação da
dinamização, no âmbito do Serviço
de Apoio Psico-Social, acções de
sensibilização de diversas
problemáticas no domínio da saúde,
infância e juventude

N.º de sessões de
sensibilização
realizadas

3

Câmara
Municipal de
Barrancos

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

CMB

CMB

CMB
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Bolsas de
Estudo –
Ensino Superior

Barrancos
Garantir a atribuição de bolsas de
estudo aos alunos que integram o
ensino superior

N.º de alunos com
bolsa/ N.º de aluno
no ensino superior

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

____

2009

2011

CMB

2.1. – Prioridade 1 – Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direito básicos de cidadania
Objectivo Geral

Medida

Objectivo Específico

Indicador

Meta

Responsável

Parceiros

Ocupação de
Tempos Livres
(OTL

Garantir a continuidade do serviço
de ocupação de tempos livres a
jovens dos 12 aos 25 anos nos
meses de Julho e Agosto

N.º de jovens
integrados em
actividade de OTL

15

Instituto
Português da
Juventude

Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

IPJ

Instituto
Português da
Juventude

Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

IPJ

2009

2011

Voluntariado
Jovem Para a
Floresta

Transportes
Escolares –
Ensino
Secundário

Promover a
melhoria das
condições de vida
das famílias (cont.)

Prevenção e
Rastreio de
Doenças
Banco de
Medicamentos

Consultas
Materno –
Infantil

Garantir a continuidade do
voluntariado jovem para as florestas
nos meses de Julho a Setembro
para indivíduos com idades
compreendidas entre os 18 e os 30
anos
Garantir o apoio financeiro aos
alunos residentes na área do
Município de Barrancos, que
frequentam o ensino secundário
Garantir a continuidade de
colaboração com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro e outras entidades
congéneres no domínio da
prevenção e rastreio de doenças
Garantir a continuidade de
comparticipação no receituário
médico dos reformados carenciados
Sensibilizar a ARS Alentejo e o
Centro de Saúde de Barrancos para
a necessidade de promoção de
consultas materno-infantil (pediatria
e planeamento familiar), com
periodicidade quinzenal ou mensal.

N.º de jovens
integrados no
Voluntariado Jovem
para as florestas
N.º de alunos com
subsídio de
transporte

30

100%

N.º de entidades que
pedem apoio/ N.º de
entidades com apoio
prestado
N.º de reformados c
comparticipação/ N.º
total de idosos

Periodicidade das
consultas realizadas

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

Cronograma
Início
Fim

Câmara
Municipal de
Barrancos

Centro de
Saúde

2009

2011

Associação de
Reformados de
Barrancos

Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

ARS Alentejo

Centro de
Saúde
Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

CMB

CMB
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Sensibilizar a ARS Alentejo e o
Cuidados de Centro de Saúde de Barrancos para N.º de pessoas com
a necessidade de dinamização de cuidados de saúde e
Saúde e
Enfermagem ao “cuidados de saúde e enfermagem
enfermagem ao
Domicílio
ao domicílio”, em especial para as
domicílio
pessoas idosas

100%

ARS Alentejo

Centro de
Saúde
Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

2.1. – Prioridade 1 – Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direito básicos de cidadania
Objectivo Geral

Promover a
melhoria do acesso
e as condições de
habitação

Ajustar o ensino e
as escolas através
de programas
específicos às
necessidades das
famílias

Medida

Objectivo Específico

Programa
“SOLARH”

Garantir o apoio técnico no âmbito
do programa SOLARH

Oficina
Domiciliária

Garantir a prestação de pequenos
arranjos domésticos a todos os
idosos que recorram ao serviço

Programa de
Generalização
fornecimento
de refeições
escolares

Indicador

N.º de indivíduos
abrangidos pela
medida

N.º de arranjos
realizados/ N.º de
arranjos solicitados

Garantir que a escola de 1º Ciclo do
N.º de alunos a
Ensino Básico oferece a todas as solicitar o serviço de
crianças uma refeição escolar
refeições escolares

Componente de
Garantir o serviço de apoio à família
Apoio à Família
(almoço e prolongamento de
(CAF) no préhorário) a todas as crianças que
escolar
necessitem

N.º de crianças a
beneficiar do
serviço/ N.º de
solicitações
justificadas da
necessidade do
serviço

Meta

100%

100%

100%

100%

Responsável

Parceiros

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

Câmara
Municipal de
Barrancos

Instituto
Nacional de
Habitação e
Reabilitação
Urbana
I.N.H.R.U

2009

2011

Câmara
Municipal de
Barrancos

JFB

2009

2011

Câmara
Municipal de
Barrancos

DREA

2009

2011

ME

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB
DREA

2009

2011

CMB

CMB
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Reforçar a rede de
equipamentos e
serviços sociais de
apoio

Barrancos

Alargamento da
Criação de um novo equipamento
Rede de
social com valências de Lar, Centro
Equipamentos
de Dia, Serviço de Apoio
Sociais
Domiciliário e Creche

Criação do
equipamento

Intervenção
Precoce

Garantir a continuidade da
intervenção da Equipa de
Intervenção Precoce a 100% das
situações sinalizadas

N.º de casos
acompanhados/ N.º
de casos sinalizados

Serviço de
Fisioterapia

Garantir o acompanhamento dos
casos que recorrem ao serviço

N.º de casos
acompanhados/ n.º
de casos que
recorrem ao serviço

1

100%

100%

IPSS – LAR

CM
Segurança
Social

2009

2011

Equipa de
Intervenção
Precoce

CMB
AEB

2009

2011

CMB –
Gabinete do
Movimento

IPSS – LAR
Centro de
Saúde

2009

2011

Programa PARES
Privados
POPH
CMB
MTSS/ ME

CMB

2.1. – Prioridade 1 – Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direito básicos de cidadania
Objectivo Geral

Medida

Objectivo Específico

Indicador

Meta

Responsável

Parceiros

Classes de
preparação
para o parto

Garantir classes de preparação para
o parto a 100%

N.º de gestantes
com classes/ N.º
total de gestantes

100%

CMB –
Gabinete do
Movimento

Centro de
Saúde

2009

2011

Banco de
Ajudas
Técnicas

Garantir a continuidade de
atribuição de ajudas técnicas a
todas as pessoas que recorram ao
serviço
Garantir a continuação da
renovação do mobiliário, do
equipamento e do material
pedagógico da educação préescolar e do 1º Ciclo do Ensino
Básico

Câmara
Municipal de
Barrancos

Centro de
Saúde
IPSS – LAR

2009

2011

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

Reforçar a rede de
equipamentos e
serviços sociais de
apoio (cont.)
Requalificação
do Parque

N.º de pedidos
solicitados/ N.º de
pedidos atribuídos
Aquisição de
mobiliário,
equipamento e
material pedagógico

100%

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento
CMB – Gabinete do
Movimento
CMB

CMB
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Escolar

Abono de
Família PréNatal
Melhorar o
rendimento das
famílias mais
fragilizadas

Majoração do
Abono de
Família para
Crianças e
Jovens

Barrancos

Garantir a apresentação à DRE, a
proposta de ampliação do edifíciosede do AE de Barrancos, com a
construção de, pelo menos, mais
quatro salas
Garantir a todas as mulheres
grávidas, que atinjam a 13ª semana
de gestação, o apoio no âmbito do
Abono de Família Pré-Natal
Abranger todas as crianças, que
integram agregados com 2 ou mais
filhos, pela Majoração do Abono de
Família após nascimento ou
integração de 2ª criança e seguintes
Abranger todos os titulares inseridos
em agregados familiares
monoparentais pela Bonificação de
Abono de Família

Ampliação do
edifício-sede da AE
Barrancos

4

AEB

Câmara
Municipal de
Barrancos

2009

2011

Segurança
Social

____

2009

2011

N.º de titulares com
Abono de Família
Pré-Natal

100%

N.º de crianças
abrangidas

100%

Segurança
Social

_____

2009

2011

100%

Segurança
Social

_____

2009

2011

N.º de titulares em
prestações
Majoradas

MTSS

MTSS

MTSS

2.1. – Prioridade 1 – Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direito básicos de cidadania
Objectivo Geral

Melhorar o
rendimento das
famílias mais
fragilizadas (cont.)

Medida

Subsídio Social
na
Maternidade,
Paternidade e
Adopção

Objectivo Específico

Indicador

Garantir rendimentos substitutivos
da ausência ou perda de
remuneração de trabalho, a todos
os agregados familiares em
situações de carência económica,
no âmbito do Subsídio Social de
Maternidade, Paternidade e
Adopção

N.º de beneficiários
abrangidos

Meta

Responsável

Parceiros

100%

Segurança
Social

_____

Cronograma
Início
Fim

2009

2011

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

MTSS
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Plano de Desenvolvimento Social
Programa
Nacional de
Promoção de
Saúde Oral
Incentivo à
Natalidade

Promover iniciativas
de enfoque
territorial dirigidas a
grupos e territórios
em risco e/ou
situação de
exclusão

Banco de
Habitação

Núcleo de
Voluntariado

Rede Social

Barrancos

Abranger anualmente 100% dos
jovens, grávidas e idosos em
condições de beneficiar do PNPSO

N.º de crianças,
grávidas e idosos
(com CSI)
abrangidos/ano

Promover o incentivo à natalidade, à
N.º de crianças
fixação de casais jovens e o
nascidas/ N.º de
combate ao despovoamento da
incentivos atribuídos
população
Realizar um levantamento de
prédios urbanos degradados ou
devolutos, potencialmente
susceptíveis de integração num
Banco de Habitação destinados a
arrendamento ou venda a casais
jovens

Documento com o
levantamento de
prédios urbanos
degradados ou
devolutos

Promover o voluntariado em
Barrancos

N.º de voluntários/
N.º de voluntários
previstos

Garantir a presença de todos os
representantes obrigatórios em 90%
das reuniões de CLAS realizadas
anualmente

% reuniões
realizadas com a
presença de todos
os representantes
obrigatórios

100%
ARSA

ARSA

2009

2011

MS

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

___

2009

2011

CMB

1

Câmara
Municipal de
Barrancos

JFB

2009

2011

CMB

Entidades
Locais

Parceiros
Locais

2009

2011

Câmara
Municipal de
Barrancos

CLAS

2009

2011

Meta

Responsável

Parceiros

100%

DREA

Câmara
Municipal de
Barrancos

5

90%

CMB

2.2. – Prioridade 2 – Corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação
Objectivo Geral

Medida

Objectivo Específico

Rede de
Equipamentos
Pré-escolar

Garantir a frequência de todas as
crianças na educação pré-escolar

Indicador
N.º de crianças que
frequentam o préescolar/ N.º total de
crianças dos 3 aos 5
anos

Cronograma
Início
Fim
2009

2011

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento
ME
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Plano de Desenvolvimento Social

Ajustar o ensino e
as escolas através
de programas
específicos às
necessidades das
famílias

Barrancos

Escola a
N.º de crianças com
Manter o horário escolar até às
Tempo Inteiro –
AEC´s/ n.º de
17h30m com oferta de AEC´s aos
Actividades de
crianças a frequentar
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico
Enriquecimento
o 1O Ciclo
Curricular
Continuar a assegurar o transporte
Transporte
escolar das crianças da educação N.º de crianças com
Escolar
pré-escolar e do ensino básico,
transporte escolar
através de viatura municipal
Férias
Escolares –
ATL´s

Escola
Municipal de
Desporto

Plano
Tecnológico
para a
Educação
Prémios de
Mérito aos
melhores
alunos

Garantir a continuidade de ATL´s
nas férias escolares, às crianças
com idades compreendidas entre os
3 e os 10 anos

N.º de crianças a
frequentar o ATL/
N.º total de alunos
dos 3 aos 10 anos

100%

100%

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

AEB

2009

2011
CMB

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

Garantir a oferta de actividades
desportivas e educação física, aos
alunos dos 5 aos 16 anos

N.º de alunos com
actividades
desportivas e
educação física/ N.º
total de alunos

Garantir a instalação de uma Rede
de Área Local e dois quadros
interactivos, destinados ao Jardim
de Infância e 1º Ciclo do Ensino
Básico do AEB (AMBAAL)

Instalação da Rede
e dois quadros
interactivos

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

Garantir a continuação do programa
de Prémios de Mérito para os
melhores alunos do AEB

Prémios de mérito
atribuídos

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

Responsável

Parceiros

100%

100%

ME

CMB

2.2. – Prioridade 2 – Corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação
Objectivo Geral

Medida

Objectivo Específico

Indicador

Meta

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento
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Plano de Desenvolvimento Social
Ajustar o ensino e
as escolas através
de programas
específicos às
necessidades das
famílias (cont.)

Percursos
Curriculares
Alternativos

Barrancos

Responder a 100% das solicitações
no âmbito dos percursos
curriculares alternativos ou, quando
não há enquadramento legal, no
âmbito das respostas alternativas.

Assegurar o cumprimento da
escolaridade obrigatória
Educação/
Reforçar o acesso à Formação para
educação, com vista
Jovens
à promoção da
igualdade de
oportunidades
Feira do Livro

Reforçar o acesso à
formação e ao
emprego

Programa de
Intervenção
Mercado de
Trabalho
Inclusivo

Qualificação
Escolar e
Profissional

Garantir a continuidade da oferta
aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico de Livros e Manuais
Escolares
Continuar a assegurar a Feira Anual
do Livro
Garantir a definição articulada do
PPE para os beneficiários do RSI
em idade activa

Garantir a iniciação do processo de
revisão da Carta Educativa do
Município de Barrancos
Dinamização do Projecto Educativo
Municipal

N.º de solicitações
respondidas/ N.º
total de solicitações

100%

DREA

AEB

2009

2011

N.º de alunos em
abandono escolar
precoce/ N.º total de
alunos

100%

DREA

AEB
CGAEB

2009

2011

N.º total de alunos

100%

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

Realização da Feira
do Livro

1

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

IEFP

NLI

2009

2011

IEFP

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

Câmara
Municipal de
Barrancos

AEB

2009

2011

CMB

N.º de beneficiário
de RSI com acordo
na área do emprego/
N.º total de
beneficiários

100%

Revisão da Carta
Educativa
N.º de acções
dinamizadas/ N.º de
acções previstas

100%

ME

2.2. – Prioridade 2 – Corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação
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Objectivo Geral

Medida

Meta

Responsável

Parceiros

N.º de adultos com
certificado de
competências/ N.º
de adultos em
processo RVCC

90%

DREA
IEFP

Câmara
Municipal de
Barrancos
JFB

2009

2011

FSE

N.º de cursos
dinamizados

1

Câmara
Municipal de
Barrancos

____

2009

2011

CMB

Assegurar a dinamização de cursos
de Educação e Formação de
Adultos (EFA) de dupla certificação

N.º de cursos
dinamizados

2

Câmara
Municipal de
Barrancos

IEFP
JFB

2009

2011

FSE

Contratos
Emprego
Inserção

Abranger anualmente 50 pessoas
em CEI

N.º de pessoas
integradas em CEI

50

IEFP e
Instituições
Locais

2009

2011

_____

Contratos
Emprego
Inserção +

Abranger anualmente 50 pessoas
em CEI +

N.º de pessoas
integradas em CEI +

50

IEFP e
Instituições
Locais

_____

Empresas de
Inserção

Abranger anualmente 5 pessoas em
empresas de inserção

N.º de pessoas
integradas em
empresas de
inserção

Qualificação
Escolar e
Profissional
(cont.)

Reforçar o acesso à
formação e ao
emprego
(cont.)

Barrancos

Qualificação
Escolar e
Profissional

Objectivo Específico

Indicador

Garantir que as pessoas que se
encontrem no processo de RVCC
obtenham certificado de
competências
Continuar a dinamizar o Curso de
Alfabetização de Adultos

5

Continuar a dinamizar o Curso de
Alfabetização de Adultos

N.º de cursos
dinamizados

1

Assegurar a dinamização de cursos
de Educação e Formação de
Adultos (EFA) de dupla certificação

N.º de cursos
dinamizados

2

IEFP e
Instituições
Locais
Câmara
Municipal de
Barrancos
Câmara
Municipal de
Barrancos

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

IEFP/ Privados

2009

2011

_____

2009

2011

____

2009

2011

IEFP
JFB

2009

2011

IEFP/ Privados

IEFP/ Privados

CMB

FSE
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Plano de Desenvolvimento Social

Barrancos

2.2. – Prioridade 2 – Corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação
Objectivo Geral

Promover a
melhoria das
acessibilidades de
informação

Protecção,
valorização e
reconhecimento do
Dialecto
Barranquenho

Medida

Objectivo Específico

Indicador

Meta

Espaços
Internet

Garantir pelo menos um espaço
público gratuito de acesso à Internet

N.º de Espaços
públicos gratuitos

1

Pontos
HotSpots ou
Wi-Fi

Garantir a instalação de pontos
HotSpots ou Wi-Fi (também
conhecidos por WLAN – Wireless
LAN ou Wireless Fidelity), em, pelo
menos, dois locais na vila

N.º de pontos
HotSpots instalados

Garantir a protecção, valorização e
reconhecimento do Dialecto
Barranquenho através do seu
estudo e caracterização

Documento com
estudo e
caracterização do
Dialecto
Barranquenho

Dialecto
Barranquenho

2

1

Responsável

Parceiros

Cronograma
Início
Fim

Instrumentos/ Fontes de
Financiamento

Câmara
Municipal de
Barrancos

JFB
ABpD

2009

2011

Câmara
Municipal de
Barrancos

____

2009

2011

CMB

Câmara
Municipal de
Barrancos

_____

2009

2011

CMB

MCTES
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