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I. Enquadramento  

 

O Plano de Desenvolvimento Social tem como objetivo servir de enquadramento a todas as 

intervenções para a promoção do desenvolvimento social, quer sejam elaboradas no âmbito da 

operacionalização do plano pelo CLAS (através do Plano de Ação), quer sejam propostas fora do 

âmbito do CLAS. Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento Social procura vincular as iniciativas de 

todos os agentes cujo âmbito de atuação tem repercussões no desenvolvimento social dos 

Concelhos. 

Assim, o Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento que orienta as respostas às 

necessidades individuais e coletivas. A sua elaboração é um esforço de articulação entre vários 

parceiros e sectores que deverá trazer importantes vantagens, procurando centrar as suas 

preocupações nas pessoas e comunidades para as quais se trabalha. O Plano de Desenvolvimento 

Social insere-se num processo de planeamento estratégico que procura dar resposta às rápidas 

transformações que ocorrem nas sociedades modernas e inerentemente no Concelho de Castro 

Verde. 

Este plano é constituído pelos eixos de desenvolvimento seguidamente descritos, com objetivos e 

metas concretizáveis para um período de vigência de 3 anos: 

- Eixo 1 – Família e Comunidade; 

- Eixo 2 – Saúde e Envelhecimento Ativo; 

- Eixo 3 – Qualificação, Emprego e Empreendedorismo; 

- Eixo 4 – Trabalho em Rede. 

Em suma, “um Plano de Desenvolvimento é um instrumento de definição conjunta e negociada de 

objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local. Tem em vista não só a 

produção de efeitos corretivos ao nível da redução da pobreza, do desemprego e da exclusão social, 

mas também efeitos preventivos gerados através de ações de animação das comunidades e da 

indução de processos de mudança, com vista à melhoria das condições de vida das populações”. 

 (in Plano de Desenvolvimento Social, Instituto para o Desenvolvimento Social, 2002) 
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Seguidamente à aprovação do Plano de Desenvolvimento Social, o Núcleo Executivo deverá elaborar 

anualmente os respetivos Planos de Ação, nos quais serão apresentados os projetos e ações que 

visam a concretização de estratégias orientadoras previamente estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento Social. 
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II. Eixo de Desenvolvimento
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Eixo 1 – Família e Comunidade 

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

- Promover a melhoria das 
condições de vida das 
famílias  

 
- Promover o acesso de 
pessoas/famílias vulneráveis 
a apoios diretos 

 
- Rendimento Social de 
Inserção (RSI) 
- Complemento Solidário 
para Idosos 
- Cartão Social do Município 
de Castro Verde 
- Cantina Social 
- PO APMC – Programa 
Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carências  
- Atendimento Social de 
Proximidade 

 
- Garantir melhores 
condições de vida às famílias  

 
- Nº de utentes/famílias 
apoiadas 
 
- Nº de atendimentos 

 
- Instituto da Segurança 
Social, I.P.  
- Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS´s) 
- Câmara Municipal de 
Castro Verde (CMCV) 
- Juntas de Freguesia 
 

 
- Promover sessões de 
Informação/ Formação 
sobre gestão e capacitação 
doméstica  

- Formação, Qualificação e 
apoio familiar na 
organização e gestão 
doméstica 
- Desenvolver ações de 
formação de competências 
parentais 

- Capacitar as famílias sobre 
noções domésticas e de 
organização  
 
- Estimular as competências 
parentais das famílias 
referenciadas  

 

 
 
- Nº de famílias qualificadas 
 
 
 

-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- IPSS´s 
- CMCV 
- Entidades Locais  
- Juntas de Freguesia 
 

 
- Promoção do Voluntariado 

 
- Ações de sensibilização 
para angariação de 
voluntários  

 
- Criação de um Banco de 
Voluntariado 
 
- Criação da Loja Social 

 
- Nº de ações de 
sensibilização  
 
 
- Nº de Voluntários 

- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- Entidades Locais  
- Cruz Vermelha Portuguesa 
(delegação de Castro Verde) 
- Associação Sénior 
Castrense 
 
 

- Criação de medidas de 
promoção de inserção da 
etnia cigana na comunidade  
 
 
 
 

- Formação de um mediador 
- Envolvimento em 
atividades desenvolvidas 
com parceiros formais com 
vista à sua integração 
- Melhoria das condições de 
habitabilidade 

- 1 mediador formado 
 
- Aumento de competências 
básicas e integração  
 
- Garantir condições de 
habitabilidade condignas  

- Nº de famílias envolvidas  
 
- Nº de entidades envolvidas 
 
- Nº de habitações 
intervencionadas  

- CMCV 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- IEFP 
- IPSS´s 
- Agrupamento de Escolas 
- Juntas de Freguesias 



 

Rede Social 
 

7 
Plano de Desenvolvimento Social 

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

- Promover a melhoria das 
condições de vida das 
famílias  

 
 
 
- Ocupar e integrar socio-
profissionalmente as 
pessoas com deficiência e 
incapacidade  
 

 
 
- Integrar indivíduos através 
de atividades ocupacionais 
ou socialmente úteis   
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar a capacidade de 
respostas Sociais através dos 
 serviços: 
  
- Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO), 
- Centro de Atendimento e 
Apoio e Reabilitação de 
Pessoas com deficiência 
(CAARPD) 
- Modelo de Apoio  
à Vida Independente (MAVI) 
- Centro de Recursos Local 

 
 
 
 
- Nº utentes integrados  

- CERCICOA 
 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- IEFP  
- CMCV 
- Instituto Nacional para a 
Reabilitação (INR) 
 
 
 
 
 
 
 

- Melhoria de acessibilidades 

- Requalificar os edifícios 
públicos de modo a permitir 
o acesso de pessoas com 
deficiência e ou mobilidade 
reduzida  

- Melhorar as acessibilidades 
aos edifícios públicos e 
privados com o objetivo de 
eliminar barreiras 
arquitetónicas 

- Nº de edifícios 
intervencionados 
 
 

- CMCV 
- CERCICOA 
- Juntas de Freguesia 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 

- Promover condições de 
acesso a uma habitação 
condigna  

- Criar e reajustar os 
programas e medidas 
existentes no âmbito das 
melhorias das condições de 
habitabilidade  

- Adaptação de habitações 
às necessidades dos 
cidadãos com mobilidade 
reduzida 

- Criar condições de 
acessibilidade aos cidadãos 
portadores de deficiência ou 
incapacidade temporária ou 
definitiva 
 

- Nº de habitações 
adaptadas 

- CMCV 
- CERCICOA 
- Juntas de Freguesia 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- Proprietários Privados 

- Disponibilizar um 
loteamento destinado a 
construção de habitações a 
custos controlados 
 

- Garantir o acesso à 
habitação a famílias com 
baixos recursos económicos 

- Nº de lotes disponíveis 
 

- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- Proprietários Privados 
- Cooperativa de Habitação 

- Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Vila 
de Castro Verde (PERU) 
 

- Requalificação urbana 
- Nº de Habitações 
reabilitadas 

- CMCV 
- Proprietários Privados 
 

- Realização de um novo 
Regulamento Municipal de 
Habitação Social  

- Assegurar uma atribuição 
das habitações de forma 
justa e eficaz 

- Nº de Habitações 
atribuídas 

 
- CMCV 
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Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

- Promover condições de 
acesso a uma habitação 
condigna 

- Criar e reajustar os 
programas e medidas 
existentes no âmbito das 
melhorias das condições de 
habitabilidade  

- Atualizar o regulamento 
Municipal de Melhorias 
Habitacionais 
 
 

- Criar melhores condições 
de habitabilidade a famílias 
com fracos recursos 
económicos 

- Nº de habitações 
intervencionadas 

- CMCV 
- Proprietários Privados 

- Promover respostas 
sociais direcionadas aos 
idosos  

- Promover uma rede de 
apoio aos idosos que 
permita garantir respostas 
de bem-estar 

- Sensibilizar a população 
para a prática do 
voluntariado de 
proximidade 

- Fortalecer as redes de 
proximidade e vizinhança  
 

 - Nº de ações de 
sensibilização 
- Nº de inscrições 

- CMCV 
- Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- IPSS´S 
- Juntas de Freguesia  
- Entidades Locais 

- Promoção da Igualdade de 
Género e prevenção da 
Violência de Género  

 
 
 
 
- Sensibilizar os dirigentes 
locais e a comunidade em 
geral para a Igualdade de 
Género 

- Execução do Plano 
Intermunicipal para a 
Igualdade  
- Elaboração do Plano 
Municipal para a Igualdade 
- Elaboração de um 
Diagnóstico sobre 
indicadores de Igualdade de 
Género 
- Ações conjuntas em rede 

 
 
 
 
 
- Minimizar a violência e as 
desigualdades de género 
 
 
 

 
 
 
- Nº de ações 
- Nº de entidades envolvidas 
- Nº de situações 
identificadas 

 - CMCV  
- ESDIME  
- Gabinete VERA 
- Entidades Locais 
- Agrupamento de Escolas 
 

- Garantir uma resposta 
especializada às vítimas de 
violência doméstica 

- Criar condições de 
continuidade ao Gabinete 
VERA 

- Combate à violência 
doméstica 
- Prevenção da violência de 
género 

- Nº de atendimentos 
- Nº de atividades 
desenvolvidas 
- Nº de acompanhamentos 
- Nº de encaminhamentos  

- Reforçar o acesso à 
educação com vista à 
promoção da igualdade de 
oportunidades 

- Assegurar o cumprimento 
da escolaridade obrigatória 
à totalidade dos alunos em 
idade esperada para a 
completar e que 
apresentem insucesso 
escolar repetido ou risco de 
abandono escolar 

- Ações de Sensibilização 
próximo das crianças e 
jovens e respetivas famílias 
- Criação de grupos de 
acompanhamento de casos 
em risco de abandono 
escolar 

- Atingir 100% de 
escolarização ao nível da 
escolaridade obrigatória no 
grupo etário dos 18 anos 

- Nº de crianças e jovens que 
concluíram a escolaridade 
obrigatória com 18 anos 

- Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGESTE) 
- Agrupamento de Escolas 
- CPCJ 

- Atrair alunos através de 
uma oferta formativa mais 
abrangente 

- Reforçar a oferta formativa 
- Criar infraestruturas que 
permitam o alargamento da 
oferta formativa às reais 
necessidades do Concelho  

- Aumentar a comunidade 
escolar 

- Nº de ofertas formativas 
- Nº de alunos  

- Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGESTE) 
- IEFP 
- Agrupamento de Escolas 
- CMCV 



 

Rede Social 
 

9 
Plano de Desenvolvimento Social 

 

 

  

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

- Reforçar o acesso à 
educação com vista à 
promoção da igualdade de 
oportunidades 

- Requalificação da Escola 
Secundária e do Pavilhão 
Desportivo Municipal 

- Assinatura de acordo de 
colaboração entre a CMCV e 
o Ministério de Educação 
que visa a requalificação da 
Escola Secundária, no 
âmbito do Programa 
Operacional Regional 
Alentejo 2020  

- Melhorar as condições 
físicas de acesso às infra-
estruturas  

- Tempo de execução de 
obras 

- Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGESTE) 
- Ministério da Educação 
- Agrupamento de Escolas 
- CMCV 

 
 
 
 
 
 
- Aumentar o tecido 
Associativo Concelhio 

 
 
 
 
 
 
- Estimular o envolvimento 
da população nas 
associações do Concelho 
 

 
- Criação do Regulamento 
Municipal de Apoio ao 
Associativismo 

 
- Implementação de uma 
análise de apoios mais justa  

- Análise dos planos de 
atividades e de ação 
- Relatório de Contas e de 
Atividades 
- Atas de Reunião 
- Legalidade do tempo de 
permanência das direções 
associativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- Associações Locais  

- Ações de sensibilização 
para a comunidade escolar e 
comunidade geral sobre a 
importância do 
Associativismo  
 

 
- Fomentar um maior 
espírito Associativo  

- Nº de novas associações 
constituídas por ano 
- Nº de associações que 
encerram atividade por ano 
- Nº de associações que 
mantêm atividade por ano 

- Maior acompanhamento 
das obrigações estatutárias 
por parte do Município às 
Associações 

- Garantir um correto 
funcionamento legal das 
Associações  

- Nº de atividades que vão 
ao encontro dos 
Regulamentos Internos de 
cada Associação 
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Eixo 2 – Saúde e Envelhecimento Ativo 

 

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

- Fomentar a qualidade de 
vida dos idosos no concelho 

- Consolidar a rede de 
cuidados e apoio à saúde e 
bem-estar dos idosos 

- Rede de Cuidados 
Integrada 
- Formação de Funcionários 
- Programas de atividade 
sénior 
- Apoio psicossocial ao idoso 
 

- Garantir que todos os 
idosos que o procurem 
obtêm respostas ao nível de 
serviços de saúde e bem-
estar 

- Nº de respostas sociais 
disponíveis no concelho 

 
- CMCV 
- IPSS´S  
- UCSP  

 
 
 
 
 
- Fomentar atividades de 
âmbito lúdico, animação e 
lazer 

- Intercâmbios institucionais, 
passeios e visitas, desporto 
sénior 

- Garantir que todos os 
idosos participem em pelo 
menos 3 atividades por ano 
de animação/lazer  

- Nº de iniciativas/ações de 
animação/lazer realizadas 
- Nº de participantes 

- CMCV 
- IPSS´S 
- Juntas de Freguesia  

- Criação de atividades 
intergeracionais e 
promotoras do 
envelhecimento ativo 

- Criação de uma Oficina de 
Artes e Atividades Culturais 
nas Freguesias que 
fortaleçam a identidade 
local 
 
 

- Nº de entidades envolvidas 
 
- Nº de idosos envolvidos  
 

- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- IPSS´S 
- Entidades Locais  

- Promover uma rede de 
apoio aos idosos que 
permita garantir respostas 
de bem estar 

- Formação de equipas 
multidisciplinares de 
acompanhamento a idosos  
 

- Criação de uma rede de 
suporte que responda às 
problemáticas da população 
sénior 

- Nº de equipas  
- Nº de idosos 

- CMCV 
- Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados 
(UCSP) 
- Juntas de Freguesia  
- Entidades Locais 

- Promoção da Saúde 
Mental 

- Criação de equipas 
profissionais qualificadas na 
área da saúde mental 
 

- Aferir necessidades na área 
da formação 
- Formações destinadas a 
cuidadores formais e 
informais 

- Garantir que os auxiliares 
de ação direta possuam 
formação especifica na área 
da saúde mental e 
demências 

- Nº de ações de formação 
realizadas 

- UCSP  
- CMCV 
- Departamento de Saúde 
Mental 

- Intervenção desde idade 
precoce 

- Sessões de 
informação/sensibilização 
junto da comunidade 
escolar 

- Reduzir o risco de 
desenvolver doenças do foro 
psicológico/mental  
-Diminuir comportamentos 
de risco 

-  Nº de sessões realizadas 

- UCSP  
- CMCV 
- Departamento de Saúde 
Mental 
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Eixo 3 – Qualificação, Emprego e Empreendedorismo 

 

 

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reforçar o acesso à 
formação e ao emprego 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentar a participação 
na via profissionalizante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Divulgação e publicidade 
de forma alargada da oferta 
de formação disponível no 
Concelho.  
 
 

- Aumentar o número de 
turmas em via 
profissionalizante 

- Nº de alunos a frequentar 
a via profissionalizante  
- Nº total de alunos 
matriculados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Serviço de Emprego de 
Ourique  
- Serviço de Formação 
Profissional de Aljustrel 
- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- Agrupamento de Escolas 
- IPSS´S 
- Setor Empresarial Local 
 
 

- Criação de uma rede de 
Formação Profissional mais 
diversificada 

- Criar condições e alargar as 
áreas de formação 
profissional disponíveis a 
cada ano 

- Nº de novas ações de 
formação profissional 
realizadas a cada ano 

- Alargar o programa de 
orientação vocacional a 
todos os alunos do 9º e do 
12ºanos. 

- Abranger a totalidade dos 
alunos nestes programas 

- Nº de alunos que 
frequentam as sessões de 
orientação 

 
- Reforçar a oferta de cursos 
profissionalizantes 
abrangendo mais adultos ao 
nível do Ensino Secundário  

- Assegurar que todos os 
adultos que procuram 
formação ao nível do  
Ensino Secundário são 
encaminhados para as 
formações pretendidas 

 
- Nº de alunos inscritos em 
cursos profissionalizantes de 
Ensino Secundário 

- Adequar a oferta de 
formação profissional às 
reais necessidades do 
mercado de trabalho local 

- Assegurar que todas as 
formações iniciadas no 
Concelho foram baseadas 
nas áreas das ofertas de 
emprego realizadas 

 
 
- Nº de alunos inscritos 
- Áreas de oferta de 
emprego 

- Criação de uma rede 
concertada e articulada 
entre as entidades 
envolvidas 

- Garantir que a rede 
articulada estude e 
desenvolva áreas de 
formação adaptadas às reais 
necessidades do Concelho 

 
- Nº de reuniões realizadas  
- Nº de ações de formação 
profissional realizadas 

 
- Consolidar a rede de 
Centros Qualifica 

- Garantir que o Concelho 
está abrangido por 
respostas alargadas ao nível 
do Centro Qualifica  

- Nº de inscritos em 
processos Centro Qualifica 
- Nº de ações de formação 
realizadas no concelho 
- Nº de formandos 
certificados 
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Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reforçar o acesso à 
educação com vista à 
promoção da igualdade de 
oportunidades 

- Apoio direto e de 
proximidade aos Jovens 
NEET (não estudam, não 
trabalham e não frequentam 
qualquer formação) 

- Criação de um programa 
de sinalização, 
contabilização e 
acompanhamento de Jovens 
NEET 

- Reduzir a taxa de Jovens 
NEET no Concelho  

- Nº de jovens NEET  

- DGESTE 
- IEFP  
- Agrupamento de Escolas 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- CMCV 
 

- Reforçar a integração em 
cursos de Educação e 
Formação de curta duração 
no Concelho 

 
- Implementação de Cursos 
de Educação e Formação de 
curta duração 

- Garantir que todos os 
inscritos na 
Educação/Formação têm 
acesso a esta modalidade 
 

- Nº de ações realizadas 
- Nº de formandos inscritos  
- Nº de formandos 
certificados 

- DGESTE 
- IEFP 
- Agrupamento de Escolas 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 

 
- Promover o 
desenvolvimento de 
competências pessoais a 
pessoas integradas em CEI e 
CEI+ 

 
- Ações de sensibilização e 
acompanhamento próximo 
de utentes integrados nas 
medidas CEI e CEI+  

- Assegurar que as pessoas 
em situação de défice de 
competências pessoais e 
profissionais participem, 
pelo menos num programa 
que assegure o seu 
desenvolvimento 

 
- Nº de ações realizadas 
- Nº de formandos  
- Nº de pessoas integradas 
nas medidas CEI e CEI+ 

 
 
 
 
 
- IEFP 
- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- IPSS´S  
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
 
 
 

- Promover a definição 
articulada do Plano Pessoal 
de Emprego (PPE) para os 
beneficiários de Rendimento 
Social de Inserção em idade 
ativa 

 
- Ações de acolhimento e de 
acompanhamento no 
decorrer do PPE 

- Garantir a definição 
articulada dos PPE a todos 
os beneficiários de RSI em 
idade ativa, com acordo na 
área de formação e 
emprego 

 
- Nº de processos em 
acompanhamento 
- Total de beneficiários de 
RSI em idade ativa 

- Aumentar as competências 
básicas, pessoais e sociais e 
em Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC) nos beneficiários de RSI 

 
- Formação Profissional 
destinada a beneficiários de 
RSI 

- Desenvolver ações de 
formação em competências 
básicas, pessoais e sociais e 
nas TIC para os beneficiários 
de RSI 

- Nº de ações realizadas 
- Nº de formandos  
- Nº de beneficiários de RSI 
em formação 
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Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
- Reforçar o acesso à 
educação com vista à 
promoção da igualdade de 
oportunidades 

- Promover a integração de 
pessoas com deficiência em 
ações de formação 

- Ações de Formação 
destinadas a portadores de 
deficiência 

- Enquadrar 3 pessoas 
portadoras de deficiência 
em, pelo menos, uma ação 
de formação anual 

- Nº de ações realizadas 
- Nº de formandos inscritos 

 
 
- CERCICOA  
- IEFP 
- Instituições Locais 
- Setor Empresarial Local 

- Abranger pessoas com 
deficiência em medidas de 
fomento à integração 
profissional 

- Divulgação de medidas e 
candidaturas de incentivo à 
integração profissional  

- Dar resposta a 2 pedidos 
por ano para integração 
profissional 

- Nº de pessoas abrangidas 
- Nº de candidaturas 

- Proporcionar respostas de 
formação profissional ao  
desemprego feminino de 
longa duração 

- Ações de Formação 
destinadas ao desemprego 
feminino de longa duração 
do Concelho com inscrição 
ativa no IEFP 

- Garantir que pelo menos 
50% das mulheres 
integrantes do desemprego 
feminino de longa duração 
frequentem formação 
profissional por cada ano  

 
 
- Nº de pessoas que 
frequentam formação 

 
- IEFP 
- Serviço de Emprego de 
Ourique 
- Serviço de Formação 
Profissional de Aljustrel 
- CMCV 
-  Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
- Instituições Locais 
- Setor Empresarial Local 

 
- Proporcionar respostas na 
área do emprego destinadas 
ao desemprego feminino de 
longa duração 

- Ofertas de Emprego 
destinadas ao desemprego 
feminino de longa duração 
do Concelho com inscrição 
ativa no IEFP 

- Garantir que pelo menos 
50% das mulheres 
integrantes do desemprego 
feminino de longa duração 
são encaminhadas para pelo 
menos duas ofertas de 
emprego por ano 

 
- Nº de pessoas 
encaminhadas 
- Nº de pessoas 
encaminhadas que 
integraram o mercado de 
trabalho 
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Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fomentar o 
Empreendedorismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Criar condições favoráveis 
à ampliação e diversificação 
do tecido económico e 
empresarial do Concelho 

- Ações de apoio e de 
informação destinadas a 
ideias de negócio na sua 
fase inicial de 
implementação 
- Acompanhamento das 
ideias de negócio  
- Realização de estudos do 
mercado local por área e 
necessidade 
- Estudo de viabilidade 
empresarial da ideia de 
negócio 

 
 
- Apoiar todos os 
empreendedores que 
pretendam implementar as 
suas ideias de negócio no 
Concelho 

 
 
- Nº de ideias de negócio 
acompanhadas 
- Nº de ideias de negócio e 
implementadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CMCV 
- IEFP 
- Entidades Locais 
- ESDIME 

 
 
- Criação de uma Zona de 
Atividades Económicas (ZAE) 

- Proporcionar a todas as 
empresas uma 
oportunidade de 
implementação na futura 
zona de atividades 
económicas 

 
- Nº de novas empresas 
sediadas 
- Nº total de empresas 

- Sessões de divulgação de 
medidas de apoio ao 
emprego por parte do IEFP 
ao setor empresarial do 
Concelho 

- Assegurar que todas as 
empresas ativas no 
Concelho são informadas 
pelo menos uma vez por ano 
das medidas em vigor 

- Nº de empresas 
acompanhadas 
- Nº de empresas ativas 
- Nº de sessões realizadas 
- Nº de medidas do IEFP 
implementadas 

- Estimular o 
empreendedorismo no 
percurso educativo das 
crianças e jovens 
 

- Ações de divulgação nas 
escolas do Concelho através 
de exercícios e de exemplos 
práticos e reais acerca de 
empreendedorismo 

- Garantir que todas as 
turmas a partir do 2º ciclo 
do Ensino Básico do 
Concelho sejam alvo, pelo 
menos uma vez por ano 
letivo, de uma ação de 
divulgação 

 
- Nº de ações de divulgação 
a cada turma por cada ano 
letivo 

- DGESTE 
- Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde 
- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
- ESDIME 

 
 
- Promover a divulgação do 
micro-crédito no Concelho 

 
 
- Ações de sensibilização e 
de informação do micro-
crédito a desempregados 
inscritos no IEFP 

- Garantir que pelo menos 
metade da população 
desempregada inscrita no 
IEFP participa em ações de 
informação acerca dos 
meios existentes para 
criação do próprio emprego 

- Nº de ações de informação 
- Nº de empresas criadas 
com recurso ao micro-
crédito 
- Nº de casos acompanhados 

 
- Serviço de Emprego de 
Ourique 
- Serviço de Formação 
Profissional de Aljustrel 
- CMCV 
- Juntas de Freguesia 
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Eixo 4 - Trabalho em Rede 

 

Objetivo Geral Objetivo Específico Ações e 
Instrumentos 

Meta Indicadores Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a dinamização 
da Rede Social 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborar um levantamento 
dos recursos e respostas das 
entidades do Concelho 

 
- Elaborar um guia de 
recursos  

 
- Maior conhecimento dos 
recursos e respostas que as 
entidades parceiras 
oferecem  

 
- Nº de entidades envolvidas 

 
- Conselho Local de Ação 
Social (CLAS) 
 

 
- Reforçar a comunicação e 
divulgação de informação 
entre os parceiros 
 

 
- Criar uma plataforma 
informática   
 

 
- Implementar uma rede de 
divulgação e partilha de 
acesso a todos os parceiros  

- Nº de entidades envolvidas  
- Nº de acessos à rede 
- Nº de conteúdos 
partilhados 

 
- CLAS 
- CMCV 

 
- Promover a articulação 
ativa das entidades no 
planeamento e 
concretização de projetos  

- Atualização dos 
instrumentos de 
planeamento da Rede Social 

- Manter atualizados o 
Diagnóstico Social, o Plano 
de Desenvolvimento Social e 
o Plano de Ação 

- Nº de documentos 
atualizados  
- Nº de parceiros envolvidos 
 

- Núcleo Executivo da Rede 
Social  
- CLAS 

- Realização de reuniões 
obrigatórias   

- Garantir o cumprimento do 
estipulado no regulamento 
interno do CLAS  

- Nº de reuniões previstas  
- Nº de reuniões realizadas  

- CMCV 
- CLAS  

- Dar continuidade ao 
trabalho dos grupos 
temáticos constituídos no 
âmbito da atualização dos 
instrumentos de 
planeamento 

- Elaborar um plano de 
trabalho com identificação 
de prioridades por grupo 
temático  

- Implementar um plano de 
trabalho por cada grupo 
temático  

- Nº de reuniões por grupos 
temáticos 
- Nº de entidades 
- Nº de parceiros 

 
- CLAS 
- Grupos de Trabalho 
- Entidades Locais  
 

- Fortalecer a ligação entre 
os parceiros da Rede Social 

- Realizar encontros de 
informais entre os parceiros  

- Garantir troca de 
experiências e boas práticas 
entre os parceiros da rede 

- Nº de encontros informais 

- CLAS 
- Núcleo Executivo da Rede 
Social 
- CMCV 
- Entidades Locais 
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III. Ficha de Adesão  

                                   

Ficha de Adesão ao Conselho Local de Ação Social 

Conselho Local de Ação Social do Concelho de                           

                          

Nome da Entidade                                       

                          

Data de Adesão ao CLAS       (dia)          (mês)          (ano) 

                          

Natureza Jurídica                                       

                          

NIF (Nº de Identificação 

Fiscal)                           

                          

NISS (Nº de Identificação Segurança 

Social)                        

                          

Morada                                           

                          

Localidade                                           

                          

Código Postal         -                    

                          

Telefone (s)                                     

                          

Telemóvel                  Fax                    

                          

e-mail                                         

                          

Página de Internet                                    

                          

Nome do Representante                                    

                          

Cargo na Entidade Representada                                 

                          

Telefone                      Telemóvel               

                          

Fax                                

                          

e-mail                                         

                          

Data   /   /                      

                          

                                            

         Assinatura do Responsável da Entidade        
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IV. Composição do CLAS 

 

- Agrupamento de Escolas de Castro Verde; 

- APADIJ – Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil; 

- ART - Associação de Respostas Terapêuticas; 

- Associação Sénior Castrense; 

- Associação de Solidariedade Social “Seara de Abril”; 

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos 

Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar; 

- CORTIÇOL;  

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Castro Verde; 

- ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local; 

- FAMSER – Associação de Apoio a Famílias Desfavorecidas; 

- Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais; 

- IEFP – Serviço de Emprego de Ourique; 

- Instituto da Segurança Social, I.P. Beja; 

- Junta de Freguesia de Entradas; 

- Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões; 

- Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira; 

- Lar Frei Manoel das Entradas; 

- Lar Jacinto Faleiro; 

- Regina Cordium – Associação de Apoio à Integração; 

- União de Freguesias de Castro Verde e Casével; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castro Verde. 

 

  

 

 

 

 


