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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. Nota Introdutória

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) que seguidamente se apresenta constitui uma proposta de alteração ao PDS aprovado em reunião de
CLAS em Julho de 2005 e rectificado em Março de 2007. Esta alteração surge na sequência da aprovação, na Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Alentejo (PSBA), de instrumentos de planeamento, monitorização e informação que visam permitir a harmonização de procedimentos ao
nível dos vários Conselhos Locais de Acção Social (CLAS).
A proposta aprovada em reunião da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, assenta em cinco princípios fundamentais: harmonização dos
diferentes instrumentos de planeamento, simplificação, quantificação das medidas, equilíbrio entre prioridades nacionais e especificidades locais e
abordagem intersectorial.
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O PDS encontra-se organizado, em conformidade com a matriz do PDS da Plataforma, em três prioridades de intervenção, sendo que para cada
prioridade se procede à definição dos objectivos gerais, das medidas, dos objectivos específicos, das metas, dos indicadores, dos responsáveis,
da calendarização e dos instrumentos de financiamento.
Nos quadros que se apresentam, por prioridade de intervenção, as especificidades locais que correspondem ao conteúdo não comum ao PDS da
Plataforma, encontram-se evidenciadas pela sua redacção a itálico e situam-se quer ao nível da integração de novas medidas, objectivos
específicos e metas quer ao nível da adequação das metas estabelecidas para a Plataforma ao contexto concelhio.

2. Prioridades de Intervenção
2.1. Prioridade 1: Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania
Cronograma
Objectivo
Geral

1.
Promover
melhoria
condições
vida
famílias

Meta
Medida

a
das
de
das

1.1.
Rendimento
Social
de
Inserção
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1.2
Apoio Familiar
e
Aconselhamento Parental

2.
Promover
melhoria
acesso e
condições
habitação

a
do
as
de

Objectivo Específico

1.1.1
Garantir que os beneficiários de RSI
estabelecem Acordos de Inserção.

Até final de 2009, ter garantido
que 90% dos beneficiários
estabeleceram Acordos de
Inserção.

1.1.2
Garantir a presença dos representantes nas
reuniões realizadas no ano.

Até final de 2009, ter garantido,
anualmente, a presença dos
representantes em 90% das
reuniões realizadas.
Até final de 2009, ter garantido
a avaliação de 75% das acções
de cada uma das áreas de
inserção, no momento do seu
terminus ou do incumprimento.
Até final do primeiro semestre
de 2008, ter criado o CAFAP.

1.1.3
Garantir a avaliação em instrumentos
próprios das acções de cada uma das áreas
de inserção, (no final da acção ou no
momento do incumprimento).
1.2.1
Garantir a criação de um Centro de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental.
1.2.2
Garantir acompanhamento psico-social e
formação a famílias referenciadas pelas
instituições locais.

2.1
SOLARH

2.1.1
Garantir, sob a forma de empréstimo sem
juros, a intervenção em habitações de
pessoas de fracos recursos económicos.

2.2
Cartão Social
do Munícipe

2.2.1
Garantir a intervenção em habitações de
munícipes de fracos recursos económicos.

Responsável

Indicador

Até final de 2009, ter
acompanhado 80% e formado
50% destas famílias.

Até final de 2009, ter garantida
a qualificação habitacional em
100% das habitações de
agregados
familiares
candidatos que reúnem as
condições estabelecidas.
Até final de 2009, ter garantida
a qualificação habitacional, em
pelo menos, 12 habitações.

Nº
de
acordos
assinados
Nº de processos
activos
Nº
de
agregados
beneficiários
Nº de presenças
Nº de reuniões

Nº de avaliações
Nº
de
acções
assinadas.

Existência
CAFAP

Início

Fim

Seg. Social

NLI’s

2007

2009

MTSS

Seg. Social

NLI’s

2007

2009

MTSS

Seg. Social

NLI’s

2007

2009

MTSS

Terras Dentro

Seg. Social

2007

2008

CLDS

Terras Dentro

CMV
Seg. Social
IPSS’s
EBI c/ JI
J. Freg.

2008

2009

CLDS

2007

2009

INH

2007

2009

CMV

do

Nº famílias acompanhadas;
Nº de sinalizações;
Tipo
de
apoio
prestado;
Nº de acções de
formação;
Nº de formandos.
Nº de pessoas
abrangidas
N.º de habitações
intervencionadas

N.º de pessoas
abrangidas
N.º de habitações
intervencionadas

Parceiros

Instrumentos/
Fontes de
Financiamento

CMV

CMV

J. Freg.
Seg. Social

J. Freg.
Seg. Social

2.3
Programa Conforto Habitacional para Pessoas
Idosos (PCHI)

3.
Reforçar
a
protecção
de
crianças
e
jovens em risco

3.1
Comissões
Protecção
Crianças
Jovens

de
de
e

2.3.1
Garantir a qualificação habitacional a
pessoas idosas que usufruem ou aguardam
integração
no
Serviço
de
Apoio
Domiciliário.
3.1.1
Garantir a constituição de uma Comissão de
Protecção de crianças e Jovens no concelho
de Vidigueira.
3.1.2
Garantir a definição de Planos de
Intervenção-Acordos para os processos
instaurados, com consentimento expresso
dos pais, do representante legal ou da
pessoa que tenha a guarda de facto.

3.1.3
Garantir o cumprimento dos Planos de
Intervenção-Acordo finalizados.
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3.1.4
Assegurar a
Actividades.
4.
Ajustar
o
ensino e as
escolas através
de programas
específicos, às
necessidades
das famílias

4.1
Programa
de
Generalização
do Fornecimento de Refeições
Escolares
aos
Alunos do 1.º
Ciclo do Ensino
Básico
4.2
Componente de
Apoio à Família
nos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar da Rede
Pública

execução

do Plano

de

Até Junho de 2008, ter
garantida
a
qualificação
habitacional, em pelo menos, 8
habitações de pessoas idosas
candidatas.
Até final de Julho de 2007, ter
constituído a Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens.

N.º de pessoas idosas
abrangidas
N.º de habitações
intervencionadas /Nº
de equip. adquiridos

Até final de 2009, ter garantido
para 100% dos processos
instaurados, com consentimento
expresso
dos
pais,
do
representante legal ou da
pessoa que tenha a guarda de
facto, a definição de um Plano
de Intervenção – Acordo.
Até final de 2009, ter garantido
o cumprimento de 80% dos
Planos de Intervenção-Acordo
finalizados.

Nº de processos
instaurados com
consentimento

Até final de 2009, ter garantido,
anualmente, a execução do
Plano de Actividades.

4.1.1
Garantir a oferta de uma refeição escolar
nas escolas do 1.º Ciclo, aos alunos com
necessidades familiares comprovadas.

Até final de 2009, ter garantido,
em cada ano lectivo, que 100%
das escolas oferecem a todas as
crianças, com necessidades
familiares comprovadas, uma
refeição escolar.

4.2.1
Garantir que os estabelecimentos de
educação
pré-escolar
ofereçam
às
crianças com necessidades familiares
comprovadas uma refeição escolar e/ou
prolongamento de horário.

Até final de 2009, ter garantido,
em cada ano lectivo, que 100%
das escolas oferecem a todas as
criança
com
necessidades
familiares comprovadas, uma
refeição escolar e/ou prolongamento de horário.

Portaria de Instalação.

CMV
Seg. Social

IPSS’s
J. Freg

2007

2008

MTSS
CMV

CMV

Comissão
Alargada

2007

2007

MTSS
CMV

Comissão
Restrita

Comissão
Alargada

2008

2009

MTSS
CMV
ME

Comissão
Restrita

Comissão
Alargada

2008

2009

MTSS
CMV
ME

Comissão
Alargada

Comissão
Alargada

2008

2009

CMV

EBI c/ JI
J. Freg.
SCMVid
Ass.Benef.P
Ass.BenfSA

2007

2009

ME
CMV
J. Freg.

CMV

EBI c/ JI
J. Freg.
SCMV
Ass.Benef.P
Ass.BenfSA

2007

2009

ME
CMV

Nº de Planos de
Interevenção - Acordo

Nº de Planos de
Intervenção
finalizados
Nº de Planos de
Intervenção cumpridos
Nº de actividades
previstas
Nº de actividades
realizadas
Taxa de cobertura,
por escola de 1º ciclo
(nº de alunos com
necessidades comprovadas e nº de alunos
abrangidos)

Taxa de cobertura,
por equipamento de
pré-escolar
(nº de crianças com
necessidades
familiares comprovadas e
nº
de
crianças
abrangidos)

MTSS
CMV
ME

J.Freg.

5.
Reforçar a rede
de equipamentos e serviços
sociais de apoio

5.1
Alargamento da
Rede
de
Equipamentos
Sociais

5.2
Qualificação
das respostas/
serviços sociais
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6.
Melhorar
o
rendimento das
famílias mais
fragilizadas

5.1.1
Aumentar a capacidade instalada nas
valências de: creche; centro de dia; serviço
de apoio domiciliário e lar .

Até final de 2009, ter garantido
o aumento da capacidade instalada em:
23 vagas em creches;
20 vagas em Centro de Dia;
40 vagas em SAD;
230 vagas em Lares;

Nº de lugares criados,
por tipo de resposta/
serviço
Nº de pessoas abrangidas, por tipo de
resposta/serviço
Taxa de utilização

5.1.2
Criar novas respostas, no âmbito dos
equipamentos/serviços de apoio social à
população idosa: Centro de Noite e Serviço
de Telealarme.
5.2.1
Promover a reinstalação do Centro de
Convívio de Vidigueira.
5.2.2
Criar uma rede de animação entre as
várias instituições com serviços de apoio à
população idosa.

Até final de 2009, ter garantido
a criação de um Centro de
Noite e serviço de Telealarme
de abrangência concelhia.

N.º de lugares criados
N.º de pessoas
abrangidas

5.2.3
Abranger as funcionárias das IPSS’s locais
em acções de formação.

Até final de 2009, ter
anualmente,
garantido
formação contínua a 12
funcionárias das IPSS’s.
Até 2009, ter garantido a
criação de uma unidade, com
capacidade para 20 camas, no
âmbito da Rede de Cuidados
Continuados Integrados.
Até final de 2009, ter garantido
que 100% dos idosos que
reúnem as condições legalmente
estabelecidas usufruem do um
rendimento global mínimo de
4200,00€ / ano (preços de
2006).
Até final de 2009, ter garantido,
anualmente, que 120 idosos
usufruem da comparticipação
de medicamentos.

5.3
Rede de Cuidados Continuados Integrados

5.3.1
Criar até 2009, uma unidade no âmbito da
Rede de Cuidados Continuados Integrados.

6.1
Complemento
Solidário para
Idosos (CSI)

6.1.1
Garantir aos idosos com idade igual ou
superior a 65 anos e com mais baixos
recursos, uma prestação monetária mínima.

6.2
Apoio na comparticipação de
medicamentos
para idosos

6.2.1
Garantir a comparticipação de
medicamentos a idosos carenciados.

Até final de 2009, ter garantido
a reinstalação do Centro de
Convívio.
Até final de 2009, ter garantido
a constituição de uma rede de
animação entre as 4 instituições
com serviços de apoio à
população idosa.

Novas instalações
Nº de instituições
abrangidas;
Nº de actividades
realizadas;
Nº de idosos
abrangidos;
Nº de formandas
Nº de acções de
formação
Nº de camas
contratualizadas
Taxa de utilização

Nº de idosos que
reúnem as condições
estabelecidas

SCMV
SCMVF
FDSP
Ass.BenfSA

Seg. Social
CMV

2007

2009

Programa
PARES
CMV
Privado

Ass.Benf.P
A definir

Seg.Social

2008

2009

POEFDS
MTSS
Privado

CMV

__

2008

2009

CMV

Terras Dentro

IPSS’S
CMV

2008

2009

CLDS

A definir

IPSS’s
locais

2008

2009

QREN

IPSS’s
local

ARSA
Seg. Social

2008

2009

MS
MTSS

Seg. Social

J.Freg.
IPSS’s
N Executivo
(Rede Social)

2008

2009

MTSS

2007

2009

CMV

Nº de beneficiários,
por sexo e idade
Nº de beneficiários,
por idade e sexo

CMV

J. Freg.

7.
Promover iniciativas
de
enfoque territorial dirigidas a
grupos e territórios em risco
e/ou situação de
exclusão

7.1
Projecto
Respostas Integradas

7.1.1
Implementar um Projecto de Respostas
Integradas

Até final de 2009, ter garantido
a realização de todas as acções
do Projecto de Respostas
Integradas.

7.2
Contratos Locais de Desenvolvimenento
Social

7.2.1
Implementar um Contrato
Desenvolvimento Social.

Até final de 2009, ter garantido
a realização de todas as acções
contempladas no Plano de
Acção Anual do Contrato Local
de Desenvolvimento Social.

7.3
Cartão
VidigueiraJúnior

7.3.1
Garantir apoio nas áreas da habitação,
educação, comércio, cultura, desporto e em
projectos de investimento aos jovens, entre
os 6 e os 35 anos, residentes no concelho.

Até final de 2009, ter
abrangido, anualmente, 400
crianças/jovens.

7.4.1
Garantir apoio técnico especializado às
associações locais.

Até final de 2009, ter garantido
apoio técnico a 80% das
associações locais.

7.5.1
Garantir a criação de uma sala de apoio à
vítima, no posto da GNR de Vidigueira.
8.1.1
Garantir a criação de um núcleo de voluntariado concelhio.

Até final de 2008, ter garantido
a criação de uma sala de apoio à
vítima.
Até final de 2008, ter garantido
a criação de um núcleo de
voluntariado concelhio.

7.4
Gabinete de
Apoio ao Movimento Associativo
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7.5
Sala de Apoio à
Vítima
8.
Criar uma rede
de voluntariado

8.1
Voluntariado

Local

de

Nº de acções previstas
Nº de acções realizadas
Nº de destinatários
abrangidos, por tipologia
Nº de acções previstas
Nº de acções realizadas
Nº de destinatários
abrangidos, por tipologia
Nº de titulares do
cartão
Nº de benefícios
específicos atribuídos
Montante médio dos
benefícios específicos
atribuídos
Nº de associações
apoiadas
Tipo de apoio;
Nº de atendimentos
efectuados;
Nº de associações
existentes
Existência da sala
Nº de atendimentos
efectuados
Nº de actividades
realizadas;
Nº de voluntários
envolvidos;
Nº de instituições
envolvidas;
Nº de destinatários
abrangidos, por
tipologia

A definir

CLAS

2008

2009

IDT

Terras Dentro

CLAS

2007

2009

MTSS

CMV

J.Freg.

2007

2009

CMV

CMV

ATD
Associações
locais

2007

2009

CMV
CLDS

GNR

CMV

2008

2009

MAI

Terras Dentro

Entidades
Locais
NExecutivo

2008

2009

CLDS

(Rede Social)

GTV
(Grupo de Trabalho de Voluntariado – Plataforma)

2.2. Prioridade 2: Corrigir as desvantagens na educação e formação/qualificação e na dinâmica empresarial
Cronograma
Objectivo
Geral

1.
Ajustar
o
ensino e as
escolas através
de programas
específicos, às
necessi-dades
das famílias
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2.
Reforçar
o
acesso
à
educação, com
vista
à
promoção da
igualdade
de
oportunidades

Medida

Objectivo Específico

Meta

1.1
Rede de Equipamentos préescolar

1.1.1
Garantir a actual taxa de cobertura no préescolar.

Até final de 2009, ter garantido
uma taxa de cobertura de
100%, para as crianças dos 3
aos 5 anos.

1.2
Escola a tempo
inteiro
–
Actividades de
enriquecimento
curricular
(1.º ciclo do
ensino básico)

1.2.1
Garantir o horário escolar até às 17h30, nas
escolas do 1.º ciclo do ensino básico, com
oferta de actividades de enriquecimento
curricular

Até final de 2009, ter garantido, em cada ano lectivo, a oferta de actividades de enriquecimento curricular, em 100% das
escolas de 1º ciclo.

2.1.1
Garantir a (re)qualificação dos equipamentos escolares da Vidigueira.

Até 2009, ter garantido:
- a construção de novas
instalações da EBI;
- ampliação da EB1 de
Pedrógão;
- deslocalização da Escola
Profissional.

2.1
(Re)Qualificação de equipamentos escolares

Indicador

Taxa de cobertura,
por idade
(Nº de alunos inscritos /Nº de alunos
abrangidos)
Nº de escolas
abrangidas
Nº de alunos
abrangidos, por tipo
de actividade
Taxa de adesão, por
actividade
Existência das novas
Instalações da EBI

Responsável

Parceiros

EBI/JI
SCMV

Início

Fim

CMV

2007

2009

CMV
EBI/JI

CRBA
CDAV

2007

2009

ME

CMV
DREA

EBI/JI
Escola
Profissional

2007

2009

CMV
QREN
PIDAAC

A definir

CMV
J.Freg.
EBI/JI

2008

2009

QREN

CMV

A definir

2007

EBI

Terras
Dentro

2007

Ampliação da EB1 de
Pedrógão
Existência de
novas Instalações da
Escola Profissional
Existência da
Unidade Educativa
Móvel

2.2
Projecto de
Intervenção
Sócio-Educativa

2.2.1
Assegurar a criação de uma Unidade
Educativa Móvel.

Até 2009, ter garantido a criação de uma Unidade Educativa
Móvel .

2.3
Centro Cultural
e Tecnológico

2.3.1
Garantir a construção de um espaço polivalente na área cultural e das novas
tecnologiasque integre a nova biblioteca
municipal.

Até 2009, ter garantido a
construção de um espaço
polivalente.

Existência do
equipamento

2.4
Percursos
Curriculares

2.4.1
Assegurar o cumprimento da escolaridade
obrigatória aos alunos até aos 15 anos de

Até 2009, ter assegurado em
cada ano lectivo, que 90% dos
alunos até aos 15 anos de idade

Nº de alunos
envolvidos, por ano
de escolaridade, sexo

Instrumentos/
Fontes de
Financiamento

2009

2009

ME

CMV
QREN

ME
CLDS

Alternativos

idade (inclusive) com insucesso escolar
repetido ou risco de abandono escolar.

(inclusive) cumpram a escolaridade obrigatória.

Reduzir o abandono escolar precoce dos
jovens , no âmbito da escolaridade obrigatória

Até 2009, ter garantido a
redução para 10% do abandono
escolar precoce dos jovens, no
âmbito da escolaridade obrigatória.
Até 2009, ter garantido a redução para metade do insucesso
escolar no ensino básico.

Reduzir o insucesso escolar no ensino
básico

2.5
Educação/
Formação para
Jovens

Garantir a oferta de cursos de Educação/
Formação.
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3.
Reforçar
o
acesso à formação e ao emprego

3.1
Programa de
Intervenção
Mercado de
Trabalho
Inclusivo

Até 2009, ter garantido, em
cada ano lectivo, que 90% dos
alunos que reúnem as condições, integram cursos de Educação/Formação

3.1.1
Integração anual de pessoas em idade
activa em acções de formação e no
Programa Ocupacional Carenciados.

Até 2009, ter garantido a
integração de 36 pessoas em
idade activa em acções de
formação e 30 pessoas ao
abrigo do Programa Ocupacional Carenciados.

3.1.2
Garantir a definição articulada do Plano
Pessoal de Emprego (PPE) para os beneficiários de RSI em idade activa, com acordo na área de formação e emprego.

Até 2009, ter garantido a
definição articulada do Plano
Pessoal de Emprego (PPE) para
100% dos beneficiários de RSI
em idade activa, com acordo na
área de formação e emprego.

e idade;
Taxa de abandono
escolar;
Taxa de sucesso
escolar.
Taxa de abandono
escolar, por ano de
escolaridade, idade e
sexo
Taxa de reprovação
escolar, por ano de
escolaridade, idade e
sexo
Taxa de abandono
escolar, por ano de
escolaridade, idade e
sexo
- Nº de jovens abrangidos;
- Nº de jovens candidatos;
- Nº de jovens que
concluem o curso
com aproveitamento
- Evolução do nº de
cursos
Nº de pessoas
abrangidas em acções
de formação;
Nº de pessoas
colocadas no mercado
de trabalho;
Nº de pessoas
abrangidas em POC.
Nº de beneficiários de
RSI com acordo na
área do emprego;
Nº de beneficiários de
RSI com PPE;

EBI/JI

ATD
Seg.Social
AssPais

2007

2009

ME
CLDS

EBI/JI

ATD
Seg.Social
AssPais

2007

2009

ME
CLDS

EBI/JI
Escola
Profissional

CMV
Entidades
Locais e
Regionais

2007

2009
ME
(PRODEP)

(enquadradoras
de Estágios)

IEFP
Terras Dentro
Escola
Profissional
Outras Ent.
Formadoras

NLI’s,
CMV
J.Freg.

2007

2009

MTSS
QREN
CMV

IEFP

NLIs

2007

2009

MTSS

3.2
Iniciativa Novas
Oportunidades

3.1.3
Desenvolver acções de competências
pessoais e sociais e nas TIC associadas aos
percursos de inserção profissional para os
beneficiários de RSI em idade activa.

Até 2009, ter garantido,
anualmente a execução de
acções
de
competências
pessoais e sociais e nas TIC
para 10% dos beneficiários de
RSI em idade activa.

Nº de beneficiários de
RSI;
Nº de beneficiários de
RSI abrangidos;
Nº de acções realizadas, por temáticas

3.2.2
Abranger jovens em cursos profissionais de
nível secundário

Até final de 2009, ter
abrangido, em cada ano lectivo,
140
jovens
em
cursos
profissionais.

Nº de jovens abrangidos, por idade e
sexo
Evolução do nº de
cursos profissionais

3.2.3
Reforçar
a
oferta
de
cursos
profissionalizantes para adultos ao nível do
9.º e do 12.º ano.

Nº de adultos
abrangidos, por idade
e sexo

3.2.4
Garantir que as pessoas obtenham
certificação de competências através do
processo de RVCC.

Até final de 2009, ter garantido
que, anualmente, 50 pessoas
obtém
certificação
de
competências
através
do
processo de RVCC.

Nº de adultos
certificados, por nível
de escolaridade, sexo,
idade através do
RVCC

3.3
Conselho
Consultivo para
a Formação e
Emprego

3.3.1
Garantir a realização de Planos Integrado
de Formação.

Até 2009, ter garantido, anualmente, a realização, de um
Plano Integrado de Formação.

4.1
Micro-crédito

4.1.1
Garantir a divulgação do sistema de incentivo micro-crédito

Até 2008, ter garantido a
divulgação do micro-crédito em
todas as freguesias do concelho.

4.1.2
Garantir a existência de uma entidade local
interlocutora.
4.2.1
Assegurar a implementação do Fundo de
Apoio às Micro-Empresas (FAME).

Até 2008, ter garantido a
existência de uma entidade
local interlocutora.
Até final de 2009 apoiar,
anualmente, 4 empresários e/ou
investidores ao abrigo do
FAME.

Nº de entidades
envolvidas
Nº de acções de
formação realizadas
Nº de formandos
abrangidos
Nº de sessões
informativas
realizadas;
Nº de participantes
Acordo de
Colaboração

9

4.
Promover
iniciativas de
enfoque
territorial
dirigidas a
grupos e
territórios em
risco e/ou
situação de
exclusão

Até final de 2009, ter abrangido
anualmente, 36 adultos ao nível
do 9º e 12º ano.

4.2
Incentivo
ao
Desenvolvimento Sócio-Económico

N.º de empresários
e/ou investidores
abrangidos
Tipologia de
projectos
Montante total de
apoio

IEFP
CMV
Terras Dentro

NLIs

2007

EPFA

CMV
J.Freg
EBI/JI

2007

2009

QREN

EPFA
IEFP
ATD

CMV
J.Freg

2007

2009

ME

Terras Dentro
Centro de
Formação
Escola
Santiago
Maior

EBI/JI
Juntas de
Freguesia
CMV
EPFA

2007

2009

MTSS
ME

2008

2009

CLDS

2008

2008

Terras Dentro

CLAS.
Ent. Emp.

2009

MTSS
CLDS
CMV

Empresários

CMV

A definir

CMV

J. Freg.
ANDC
ATD
CMV
ANDC
ATD
ADRAL

CLDS

2008

2007

2008

CLDS

2009

CMV
BES
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5.
Promover
a
melhoria
das
acessibilidades
e informação

5.1
Espaços
Internet
concelhos

nos

5.2
Certificação em
TIC

4.2.2
Apoiar, informar e qualificar empresários
e/ou investidores

Até final de 2009, ter prestado,
anualmente, assistência técnica
a
20
empresários
e/ou
investidores e ter qualificado
15.

4.2.3
Garantir a constituição de uma Empresa
de Inserção.

Até final de 2009, ter
constituído uma Empresa de
Inserção.

4.2.4
Garantir a constituição de um Centro de
Acolhimento às Micro-Empresas.

Até final de 2009, ter
constituído um Centro de
Acolhimento
às
MicroEmpresas.

5.1.1
Alargar o nº de espaços públicos de acesso
à Internet.

Até final de 2009, ter garantido
a existência de um espaço
público gratuito de acesso à
Internet em todas as freguesia
do concelho.
Até final de 2009, ter
certificado anualmente, 60
pessoas em tecnologias de
Informação e Comunicação.

5.2.1
Garantir o aumento dos níveis de qualificação em Tecnologias de Informação e
Comunicação.

Nº de acções de
formação realizadas
Nº de sessões
informativas
realizadas
Nº de participante;
Nº de projectos de
investimento
apoiados, por sistema
de incentivo
Nº de atendimentos
realizados.
Registo da empresa
Nº de desempregados integrados
Nº de clientes
Existência Centro de
Acolhimento às
Micro-empresas
Nº de empresas
instaladas
Nº de postos de
Internet criados
Nº de utilizadores dos
Postos de Internet
Nº de pessoas
certificadas, por
idade e sexo
Nº de acções de
formação

CMV

ATD
AAXXI
ADRAL
C. Emprego
Adega
Coop.
CoopAgr

2007

2009

Sistemas de
Incentivo
CLDS

2008

2009

MTSS
C. Emprego

A definir

A definir

CMV

ADRAL

2008

2009

CMV
QREN

Terras Dentro

CMV
J. Freg.

2008

2009

MCTES
CLDS

Terras Dentro

IEFP
EPFA
CMV
J.Freg.

2008

2009

MTSS
CLDS

2.3. Prioridade 3: Ultrapassar as discriminações, reforçando a integração das pessoas com deficiência e minorias étnicas
Cronograma
Objectivo
Geral
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1.
Reforçar
o
acesso à educação, com vista
à promoção da
igualdade
de
oportunidades
2.
Reforçar a rede
de equipamentos e serviços
sociais
de
apoio

3.
Ajustar
o
ensino e as
escolas através
de programas
específicos, às
necessidades
das famílias
4.
Promover iniciativas de enfoque territorial
dirigidas a grupos e territórios
em risco e/ou
situação
de
exclusão

Medida

Objectivo Específico

Meta

1.1
Quadro de Docência
de
Educação
Especial

1.1.1
Garantir apoio às crianças e jovens com
necessidades de Educação Especial.

Até final de 2009, ter
garantido, em cada ano lectivo,
apoio a 100% das crianças e
jovens com necessidades de
educação especial.

Nº de crianças e
jovens com NEE
Nº de crianças e
jovens abrangidos
Nº de professores
abrangidos

2.1
Intervenção
Precoce

2.1.1
Garantir apoio em intervenção precoce às
crianças dos 0-aos 6 anos com deficiência
ou em risco de atraso grave no
desenvolvimento e suas famílias.
2.1.2
Alargar a equipa de intervenção directa,
ao nível da diversificação das áreas de
formação.

Até final de 2009, ter garantido, anualmente, apoio em
intervenção precoce a 100%
das crianças sinalizadas e suas
famílias.
Até final de 2009, ter garantido
a integração de 2 técnicos.

Nº de crianças
sinalizadas
Nº de crianças
abrangidas

3.1
Promover Mais
Desporto

3.1.1
Garantir que os alunos com necessidades
educativas especiais têm acesso a
actividades desportivas escolares.

Nº de alunos com
NEE abrangidos
Nº de alunos com
NEE

3.2
Escola Itinerante
4.1
Observatório
Social dos
imigrantes e das
minorias étnicas
4.2
Projecto de
Intervenção
Comunitária

3.2.1
Participar na definição da estratégia de
implementação.
4.1
Participar nas acções desenvolvidas pelo
Observatório Social

Até final de 2009, ter garantido
que todos os alunos com necessidades educativas especiais
têm acesso a actividades
desportivas escolares.
Até final de 2008, ter garantido
a participação de 2 técnicos.
Até final de 2009, ter garantido
a participação de 2 técnicos .

Nº de técnicos

Até final de 2009, ter garantido
a realização de todas as acções
do PISC.

Nº de acções
previstas
Nº de acções realizadas
Nº de destinatários

4.2.1
Implementar um Projecto de Intervenção
Comunitária, dirigido à comunidade cigana.

Indicador

Nº de técnicos
integrados

Nº de técnicos

Responsável

Parceiros

EBI/JI

Instrumentos/
Fontes de
Financiamento

Início

Fim

DREA

2007

2009

ME

Seg.Social

CSaúde
CMV
EBI/JI

2007

2009

MTSS

Seg.Social

CSaúde
CMV
EBI/JI
SCMV

2008

2009

MTSS
Acordo de
Cooperação

EBI/JI

DREA

2007

2009

ME

N Executivo
(Rede Social)

__

2007

2008

__

N Executivo
(Rede Social)

__

2008

2009

__

A definir

CMV
ATD
EBI/JI
Seg.Social

2008

2009

QREN

abrangidos, por tipologia
5.
Promover
melhoria
acesso e
condições
habitação

a
do
as
de

5.1
Realojamento
da comunidade
cigana

5.1.1
Garantir o realojamento da comunidade
cigana residente nas freguesias de
Vidigueira, Vila de Frades e Pedrógão.

Até final de 2009, ter garantido
a construção de parque(s)
nómada(s).

CSaúde
J.Freg.

Nº de agregados
familiares abrangidos
CMV

J. Freg.
Seg. Social

2008

2009

Notas:
Aprovado em reunião de CLAS de 20 de Julho de 2007 - Plano de Desenvolvimento Social;
Aprovado em reunião de CLAS de 29 de Outubro de 2009 - Alteração do Plano de Desenvolvimento Social (Prioridade 1/Objectivo Geral 5/Objectivo Específico 5.1) e unificação do Plano de Acção e
Plano de Desenvolvimento Social num único instrumento de planeamento.
Aprovado em reunião de CLAS de 12 de Maio de 2010 – alargamento do período de vigência do Plano de Desenvolvimento Social até elaboração e deliberação de novo instrumento de
Planeamento.
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A definir

