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plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção

�.�.�.�. objectivo específico garantir que os beneficiários de rSi estabeleçam acordos de inserção

Meta 95% dos beneficiários com necessidades de inserção 
estabelecem  acordos de inserção  indicador [N.º de processos activos/ nº de acordos de inserção assinados] x 100%

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs.
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

* Campo de preenchimento facultativo

rede sOCial
dO MuNiCíPiO 
de CastrO verde
PlaNO de aCÇÃO 2009
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A implementação de políticas sociais activas e contextualizadas territorialmente, numa lógi-
ca de solidariedade social, emerge como um imperativo de promoção da igualdade de opor-
tunidades, particularmente num contexto global de recessão económica, com inúmeras 
consequências sociais, em particular, para as famílias, estruturalmente, mais carenciadas. 
Tal situação não pode deixar indiferente nenhuma Rede Social, uma vez que estas se assu-
mem como peças fundamentais para a intervenção concertada de primeira linha. No caso 
específico de Castro Verde, apesar de, até ao momento não se sentirem evidentes impactos 
socioeconómicos negativos, dadas as características da sua economia local, o Município e 
a própria Rede Social levam a efeito, desde há muito, uma intervenção multifacetada, ao 
nível da promoção das condições de bem-estar, das condições socioeconómicas e habita-
cionais, e da isenção parcial do pagamento de bens e serviços legalmente fornecidos pelo 
Município, comparticipação nas despesas com medicamentos, iniciativas estas capazes 
de potenciar a qualidade de vida dos seus munícipes, que no presente importa sublinhar, 
numa perspectiva de manutenção da referência como concelho promotor da qualidade de 
vida da generalidade dos cidadãos.

Assim, e tendo subjacente a ideia que os resultados a obter serão sempre melhorados 
se forem consequência duma articulação/parceria com os diferentes actores locais, de cuja 
congregação de esforços se potenciem as sinergias, com vista à concretização de uma es-
tratégia territorializada de desenvolvimento social, apresenta-se o Plano de Acção da Rede 
Social para 2009.

Introdução



organização do documento 
P - Prioridade
OG - Objectivo Geral
Oe - Objectivo específico
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plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção

�.�.�.�. objectivo específico garantir que os beneficiários de rSi estabeleçam acordos de inserção

Meta 95% dos beneficiários com necessidades de inserção 
estabelecem  acordos de inserção  indicador [N.º de processos activos/ nº de acordos de inserção assinados] x 100%

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs.
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção

�.�.�.�. objectivo específico garantir que os beneficiários de rSi estabeleçam acordos de inserção

Meta 95% dos beneficiários com necessidades de inserção 
estabelecem  acordos de inserção  indicador [N.º de processos activos/ nº de acordos de inserção assinados] x 100%

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs.
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Garantir que 95% dos beneficiários de rsi estabelecem acordos de 
inserção. seg. social Nli’s 2009 2009

2

3

4
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plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção

�.�.�.�. objectivo específico garantir que os beneficiários de rSi estabeleçam acordos de inserção

Meta 95% dos beneficiários com necessidades de inserção 
estabelecem  acordos de inserção  indicador [N.º de processos activos/ nº de acordos de inserção assinados] x 100%

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs.
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção

�.�.�.2. objectivo específico garantir a avaliação, em instrumento próprio, das acções de cada uma das áreas de inserção (no final da acção ou no momento do incumprimento).

Meta
75% das acções de cada área de inserção devem 
ser avaliadas (no final da acção ou no momento do 
incumprimento).  

indicador Nº total de acções avaliadas por área de inserção/nº total de acções por área de 
inserção

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 avaliar acções de cada área de inserção seg social Nlis 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.1. Medida rendimento Social de inserção/Cartão Social de utente

�.�.�.3. objectivo específico Criar mecanismos que permitam colmatar necessidades das famílias/indivíduos em risco de exclusão no concelho

Meta
Criar uma metodologia, no âmbito da rede Social, até 
meados de 2009, que vise a intervenção integrada com 
as famílias.

indicador Procedimento de intervenção integrada com as Famílias 

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover a criação de uma metodologia para intervenção integrada com 
as famílias rede social Parceiros 

locais 2009 2009

2 Promover o alargamento do universo de candiadtos do Cartão social CMCv Parceiros 
locais 2009 2009

3 Promover pequenas reparações em habitações de portadores de cartão 
social CMCv Parceiros 

locais 2009 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.2. Medida apoio Familiar e aconselhamento Parental

�.�.�.4. objectivo específico Criar serviços de apoio Familiar e aconselhamento Parental

Meta Proporcionar acompanhamento parental sempre que 
seja diagnosticada essa necessidade  indicador N.º de Familias objecto de intervenção

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Criar as parcerias necessárias para assegurar serviços de apoio familiar 
e de aconselhamento parental

CMCv e 
aPadiJ  2009 2009 8000

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.1. Objectivo Geral Promover melhoria das condições de vida das famílias

1.1.3. Medida Complemento Solidário para o idoso

�.�.�.5. objectivo específico garantir que todos os idosos, com 65 e mais anos e recursos baixos, tenham acesso a uma prestação monetária que garanta um rendimento mínimo de 
4960 euros anuais

Meta garantir que os idosos que reúnem condições legais e 
que o requisitem têm acesso à medida.  indicador Nº de idosos com complemento solidário para idosos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 assegurar que todos os idosos que reunem as condições legais têm 
acesso às medidas seg. social Parceiros 

locais 2009 2009

2 Garantir informação sobre o processo aos idosos do concelho seg. social Parceiros 
locais 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.2. Objectivo Geral Promover a melhoria do acesso e das condições de habitação

1.2.4. Medida acção municipal na área da habitação

�.2.4.2. objectivo específico garantir intervenção/requalificação em habitações de familias carenciadas/excluídas no sentido de melhorar a sua qualidade de vida

Meta garantir a intervenção habitacional em 30 agregados 
familiares indicador N.º de agregados intervencionados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promoção das melhorias habitacionais no quadro do regulamento 
Municipal CMCv

seg. social, 
Juntas de 
Freguesia

2009

2 Garantir a execução do projecto de regulamento Municipal e 
conservação de Parque Habitacional Municipal CMCv

seg. social, 
Juntas de 
Freguesia e 
saúde

2009

3 lançar o projecto de habitação social - 16 fogos CMCv

seg. social, 
Juntas de 
Freguesia e 
saúde

2009

4 Proceder ao arrendamento social de 3 habitações CMCv

seg. social, 
Juntas de 
Freguesia e 
saúde

2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.3. Objectivo Geral reforçar a protecção de crinças e jovens em risco

1.3.1. Medida Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

�.3.�.�. objectivo específico Promover o conhecimento da realidade concelhia em relação à situação de crianças e jovens em risco

Meta garantir que �00% dos projectos instaurados sejam 
acompanhados do Plano de intervenção  indicador Nº de acções de prevenção dirigidas  a jovens; nº de casos acompanhados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 realizar um estudo para conhecer e caracterizar a realidade concelhia 
em relação à situação de crianças e jovens em risco CPCJ; CMCv Parceiros 

locais 2009 2009 20 000

2 Continuar a assegurar o acompanhamento de crianças e jovens em risco 
no concelho CPCJ; CMCv Parceiros 

locais 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.3. Objectivo Geral reforçar a protecção de crianças e jovens em risco

1.3.1. Medida lar da Juventude

�.3.�.�. objectivo específico Promoção de um estudo, para a implementação de uma resposta social especializada em distúrbios comportamentais destinada a Jovens entre os �2 e 
os �� anos

Meta garantir que o respectivo estudo se realize no ano em 
curso indicador realização do estudo

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1
realização de um estudo que avalie a possibilidade de implementação 
de um lar da Juventude, com intervenção ao nível dos distúrbios 
comportamentais dos jovens dos 12 aos 18 anos

art/FaMser Parceiros 
locais 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.3. Objectivo Geral reforçar a protecção de crianças e jovens em risco

1.3.1. Medida Promoção da inclusão

�.3.�.2. objectivo específico intervir com a população escolar do concelho, no que concerne aos alunos com nee em risco e abandono ou insucesso escolar

Meta atingir o sucesso escolar e a adequação das respostas 
educativas para todos os alunos com nee  indicador Nº de alunos do concelho de Castro verde apoiados no Crase

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 diagnosticar e avaliar situações de Nee e garantir o necessário 
acompanhamento Psicológico

drea; 
CerCiCOa

agr. escolas 
Castro verde 2009 2009

2 Garantir sessões de Hipoterapia CerCiCOa agr. escolas 
Castro verde 2009 2009

3 Garantir sessões de equitação terapeutica drea; 
CerCiCOa

agr. escolas 
Castro verde 2009 2009

4 Garantir sessões de Fisioterapia e terapia Ocupacional drea; 
CerCiCOa

agr. escolas 
Castro verde 2009 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.3. Objectivo Geral dinamizar o Programa nacional de Promoção da higiene oral

1.3.1. Medida Programa nacional de higiene oral

�.3.�.2. objectivo específico implementar junto de crianças e jovens, entre os 3 e os �6 anos, o Programa nacional de higiene oral

Meta abranger 470 alunos pelo Programa nacional de 
higiene oral (Pré- escolar e �.º CeB) indicador Nº de alunos abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1
Garantir que 95% das crianças e jovens que frequentem os 
estabelecimentos de ensino do Pré e 1º CeB do concelho participem no 
programa

Centro de 
saúde Castro 
verde

agrupamento 
de escolas de 
Castro verde

2009 2009

2 sensibilização e diagnóstico (rastreio) junto dos restantes ciclos de 
ensino no âmbito de higiene oral

Centro de 
saúde Castro 
verde

agrupamento 
de escolas de 
Castro verde

2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.3. Objectivo Geral reforçar a protecção de crianças e jovens em risco

1.1.1. Medida intervenção Precoce

�.3.�.3. objectivo específico apoiar e reforçar o desenvolvimento de crianças entre os 0 e os 6 anos em risco de desenvolvimento

Meta

disponibilizar uma rede de suporte social a todas as 
famílias com crianças dos 0-6 anos com deficiência 
ou que estejam em risco de atraso grave de 
desenvolvimento.

indicador Nº de crianças em desenvolvimento; nº de famílias envolvidas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 disponibilizar uma rede de suporte social às famílias de crianças entre os 
0 e os 6 anos em risco de desenvolvimento

lar Jacinto 
Faleiro

C. saúde, 
escolas, seg. 

social
2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.4. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas específicos

1.4.1. Medida Programa de generalização do Fornecimento de refeições escolares aos alunos do �º CeB e do Pré-escolar

�.4.�.�. objectivo específico garantir que as crianças que frequentam as escolas do �º ciclo e ensino pré-escolar têm acesso a duas refeições escolares nutricionalmente 
equilibradas

Meta �00%  das crianças a frequentar o  �º ciclo e o ensino 
pré-escolar são abrangidas por esta medida. indicador Nº de escolas de ensino pré-escolar e de 1º ciclo abrangidas pela medida; nº de 

crianças a beneficiar desta medida

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 assegurar duas refeições escolares (almoço e lanche) aos alunos do 1º 
CeB e ensino Pré-escolar drea; CMCv iPss’s; escolas 2009 2009

2 Promover a sensibilibilização para uma alimentação saudável CMCv Centro de 
saúde 2009 2009

3 assegurar as condições de higiene e segurança dos espaços escolares 
destinados às refeições

Centro de 
saúde e 
CMCv

escolas 2009 2009

4



  �6  

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.5. Objectivo Geral Fomentar a qualidade de vida dos idosos no concelho 

1.5.1. Medida CmCV; iPSS’s; Seg. Social

�.5.�.�. objectivo específico alargar a cobertura da valência de lar de idosos no concelho

Meta aumentar a cobertura da valência de lar, em �34 camas, 
nos próximos 4 anos indicador Nº de vagas criadas/nº de inscritos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Construção de um lar em santa Bárbara de Padrões para 40 utentes CMCv CMCv/esdiMe 2009 2010 1 250 000,00

2 Conclusão da ampliação do lar Jacinto Faleiro lar Jacinto 
Faleiro CMCv/esdiMe 2008 2009 380 0000,00

3 Criação de um lar em Casével para 19 utentes Fundação de 
Casével CMCv 2009 2010 1 000 000,00

4 elaboração de candidatura ao POPH do lar de entradas
lar Frei 
Manoel das 
entradas

CMCv/esdiMe 2009 1 125 000,00

5 elaboração de candidaturas ao POPH da unidade ii de Casével

Fundação 
Joaquim 
antónio 
Franco

CMCv/esdiMe 2009 2 400 000,00
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.5. Objectivo Geral Fomentar a qualidade de vida dos idosos no concelho 

1.5.1. Medida rede de Cuidados Contínuados

�.5.�.�. objectivo específico Criar uma rede Cuidados Contínuados com internamento até 20�0

Meta Criar a valência de Cuidados Contínuados (2� camas) indicador Nº de vagas criadas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Construção de uma unidade de Cuidados Contínuados de Média duração 
para 21 utentes

Fundação 
Joaquim 
antónio 
Franco e seus 
Pais

CMCv e 
Ministério da 
saúde

2009 2 952 000,00

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.5. Objectivo Geral Fomentar a qualidade de vida dos idosos no concelho 

1.5.2. Medida rede de Cuidados integrada

�.5.2.�. objectivo específico Consolidar a rede de cuidados e apoio à saude e bem estar dos idosos

Meta garantir que todos os idosos que o procurem obtenham 
resposta ao nível de serviços de saúde e bem-estar indicador Nº de serviços e respostas sociais disponíveis no concelho

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 reforçar a  formação dos funcionários que trabalham com idosos CMCv; iPss’s; 
ieFP

seg. social, C. 
saúde; Juntas 
de Freguesia

2009 2009

2 Continuar a garantir Programas de actividade sénior
CMCv; 
iPss’s; seg. 
social

seg. social, C. 
saúde; Juntas 
de Freguesia

2009 2009

3 assegurar apoio Psico-social ao idosos
CMCv; 
iPss’s; seg. 
social

seg. social, C. 
saúde; Juntas 
de Freguesia

2009 2009

4 assegurar a colaboração com as iPss’s ao nível do acompanhamento 
nutricional

CMCv; C. 
saúde iPss’s 2009 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.5. Objectivo Geral Fomentar a qualidade de vida dos idosos no concelho 

1.5.1. Medida animação de idosos

�.5.�.3. objectivo específico Promover a qualidade de vida dos idosos ao nível da ocupação, animação e lazer

Meta garantir que todos os idosos que o procurem participam 
em, pelo menos, 3 actividades de animação/lazer indicador Nº de iniciativas realizadas; nº de participantes

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 “ unir para animar - 65 sem limites” CMCv; iPss’s
C. saúde; 
Juntas de 
Freguesia

2009 2009 32 000,00

2 intercâmbios institucionais CMCv; iPss’s Juntas de 
Freguesia 2009 2009

3 Passeios, visitas CMCv; iPss’s
seg. social, C. 
saúde; Juntas 
de Freguesia

2009 2009

4 Ginástica adaptada - actividades com vida CMCv; iPss’s
C. saúde; 
Juntas de 
Freguesia

2009 2009

tOtal
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.6. Objectivo Geral disseminar a prática de voluntariado no concelho

1.6.1. Medida Voluntariado

�.6.�.�. objectivo específico Promover a qualidade de vida dos idosos ao nível da ocupação, animação e lazer

Meta integrar a bolsa de voluntariado intermunicipal indicador Nº de voluntários aderentes

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 realizar acções de formação sobre voluntariado no sentido de ajudar a 
compreender e organizar o voluntariado no concelho CMCv

Outras 
entidades e 
prceiros da 
rede

2009 2009

2 estabelecer a ligação entre os voluntários e as instituições acreditadas 
para formar bolsas de voluntariado CMCv

Outras 
entidades e 
prceiros da 
rede

2009 2009

3 encaminhar solicitações institucionais na procura de voluntariado CMCv

Outras 
entidades e 
prceiros da 
rede

2009 2009

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

1. Prioridade 1 Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

1.7. Objectivo Geral assegurar condições ao aumento de natalidade no concelho

1.7.1. Medida apoio à natalidade

�.7.�.�. objectivo específico implementar um conjunto de medidas pronatalistas integrando as diferentes dimensões do problema.

Meta aumentar o nº de nascimentos no concelho nos 
próximos 5 anos indicador Nº de nascimentos ocorridos no concelho

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 estudar e implementar um conjunto de medidas pronatalistas CMCv Parceiros 
locais 2009 2009

2

3

4



  22  

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas específicos

2.1.1. Medida Programa nacional de requalificação da rede escolar

2.�.�.�. objectivo específico alargamento e requalificação da rede de ensino Pré-escolar através da criação de um novo centro escolar em Castro Verde e requalificação das escolas 
de ensino Básico e Pré-escolar

Meta adequar as condições do parque escolar às 
necessidades dos �º CeB e Jardim-de-infância   indicador Nº de escolas abrangidas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 iniciar a construção de um novo centro escolar em Castro verde drea, CMCv 2009 2011 1 000 000.00

2 Promover a manutenção das instalações de Pré-escolar e ensino Básico drea, CMCv 2009 20 000.00

3
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação e ao emprego

2.1.1. Medida regulamentação de acção Social escolar

2.�.�.�. objectivo específico Criar um regulamento municipal que Contemple toda a acção Social  ecolar

Meta abranger todos os alunos carenciados do concelho indicador N.º de alunos abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 elaboração de um regulamento Municipal de acção social escolar CMCv

agrupamento 
de escolas 
de Castro 
verde, escola 
secundária 
e grupo de 
trabalho do 
CMe

2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas especifícos

2.1.1. Medida Plano nacional de leitura e outras

2.�.�.2. objectivo específico Promover actividades de lazer pedagogicamente ricas

Meta assegurar actividades pedagógicas diversificadas para 
�00%  crianças do pré-escolar, �º, 2º e 3º ciclos indicador nº de horas por actividade; nº de alunos que participaram

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Plano Nacional de leitura CMCv Me; 
agrup. escolas 2009 2009

2 atl’s de verão CMCv Juntas de 
Freguesia 2009 2009

3

4



  25  

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas especifícos

2.1.1. Medida animação /informação de jovens

2.�.�.3. objectivo específico Promover e intensificar a relação escola-família

Meta
Criar espaços de interacção escola-família que 
se materializem em, pelo menos, uma actividade 
trimestral

indicador Nº de acções de sensibilização e de formação; nº de actividades realizadas 

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 escola em Festa
Centro saúde, 
ass. Pais, interv. 
Precoce

J. F. 2009 2009

2 Conversas com Pais
C. saúde, ass. 
Pais, interv. 
Precoce

agrup. 
escolas; C. 
saúde

2009 2009

3 escola de Pais aPadiJ C. saúde; ass. 
Pais 2009 2009

4 Castro Jovem 2009 (tempos livres, nutrição, formação, empregabilidade 
e desporto...) CMCv/JFCv

Parceiros 
locais e outros 2009 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral Criação de Possibilidades de Formação de nível intermédio

2.1.1. Medida Cursos de especialização tecnológica

2.�.�.3. objectivo específico Proporcionar oportunidades Formativas alargadas

Meta Criação de um Curso de especialização tecnológica indicador N.º de alunos abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover a divulgação de medidas de formação especializada escola 
secundária

escola 
superior de 

educação Beja
2009 2010

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas especifícos

2.1.2. Medida aeC’S/apoio à família

2.�.2.4. objectivo específico diversificar actividades de enriquecimento curricular a oferecer no �º ciclo de ensino básico e ens. Pré-escolar

Meta assegurar actividades diversificadas a todas crianças 
do �º ciclo e ens. Pré-escolar que se mantêm nas aeC’s indicador Nº de actividades realizadas por área; nº de alunos que participam

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 acções de enriquecimento Curricular CMCv, drea
agrup. escolas, 
iPss’s, esc. 
secundária

2009 2009

2 desenvolver acções de apoio à família no âmbito do pré-escolar CMCv, drea
agrup. escolas, 
iPss’s, esc. 
secundária

2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias através de programas especifícos

2.1.3. Medida Plano nacional de Saúde

2.�.3.5. objectivo específico reforçar mecanismos de aproximação entre a escola e o Centro de Saúde

Meta assegurar a elaboração de pelo menos 2 projectos que 
visem a promoção da saúde dos jovens e das famílias indicador Nº de projectos e acções desenvolvidas por área

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 acções de educação para a saúde, sexualidade e alimentação C. saúde; 
escolas

CMCv; Juntas 
de Freguesia 2009 2009

2

3

4



  29  

* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.1. Medida Percursos Curriculares alternativos

2.2.�.�. objectivo específico 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

Meta atingir os �00% de escolarização na idade dos �5 anos indicador Nº de crianças/jovens que concluiram a escolaridade obrigatória com 15 
anos/nº de crianças/jovens residentes no concelho com 15 anos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatoria à totalidade dos 
alunos em idade esperada para a completar, que apresentem insucesso 
repetido ou risco de abandono escolar, mediante a oferta de percursos 
curriculares alternativos

drea/ieFP

escolas/
Centros de 
Formação, ass. 
Pais

2009 2009

2 acompanhamento psicopedagógico dirigido aos alunos em risco de 
abandono escolar

CerCiCOa, CMC 
e CPCJ escolas 2009 2009

3 Criação de uma Bolsa de alunos passiveis de integração de CeF escolas e CMCv Parceiros 
locais 2009 2009

4 Continuidade do PieF CMCv, drea, 
Peti, esdime art 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.1. Medida orientação escolar e profissional

2.2.�.�. objectivo específico Consciencialização para os diferentes percursos formativos

Meta abranger a totalidade dos alunos interessados no 
Programa indicador Nº de alunos / jovens abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Orientação escolar e profissional CMCv

escola 
secundária 
e eB 2,3 de 
Castro verde

2009 2009

2 Castro Jovem 2009 (tempos livres, nutrição, formação, empregabilidade 
e desporto...) CMCv/JFCv Parceiros 

locais e outros 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.2. Medida educação e Formação para Jovens

2.2.2.2. objectivo específico reduzir o abandono escolar precoce dos jovens no ensino básico

Meta reduzir o abandono escolar precoce em 30% indicador Nº de jovens abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 acções de sensibilização, junto das familias, para a importância da escola 
e das aquisições escolares drea;ieFP;Peti seg social; 

CPCJ 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.2. Medida educação e Formação para Jovens

2.2.2.3. objectivo específico reduzir o insucesso escolar no ensino Básico

Meta reduzir a taxa de insucesso escolar precoce (abandono 
e retenção) em 33,3% em cada ciclo do ensino básico. indicador Nº de alunos que desiste e/ou fica retido/ total de alunos matriculados no 

inicio do ano lectivo

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 estudar, debater e implementar medidas de combate ao insucesso/
retenção escolares no ensino básico drea escolas 2009 2009

2 Programa de desenvolvimento competências de autoregulação da 
aprendizagem junto dos Ji’s CMCv, escolas 2009 2009

3 desenvolvimento de competências de leitura e escrita através da, 
Biblioteca escolar , aos alunos do 1.º CeB

Biblioteca 
escolar, CMCv 2009 2009

4 incremento dos métodos e hábitos de estudo junto dos alunos do 1.º e 2.º 
CeB

Professores e 
CMCv 2009 2009

5 implementação do Projecto “uma Ponte Chamada língua Portuguesa”
Professores 1º 
CeB, Biblioteca 
escolar e CMCv

Conservatório 2009 2009
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.1. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.1. Medida educação e Formação para Jovens

2.2.�.4. objectivo específico reforçar a integração em cursos de educação/formação no concelho

Meta garantir que todas as pessoas inscritas na educação/
formação têm acesso a esta modalidade indicador Nº de acções realizadas, nº de formandos inscritos, nº de formandos 

certificados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 assegurar a correcta divulgação das oportunidades de educação/
formação disponíveis no concelho

drea,ieFP, 
escola 
secundária e GiP

esdiMe, 
aPdM, escolas 2009 2009

2

3

4

5
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.2. Medida Programa de intervenção mercado de trabalho inclusivo

2.2.2.5. objectivo específico Promover a definição articulada do Plano Pessoal de emprego para os beneficiários de rSi em idade activa, ou outros públicos com dificuldades de 
inserção no mercado de trabalho

Meta

assegurar que 50% das pessoas em situação de défice 
de competências pessoais e profissionais participam, 
pelo menos num programa que assegure o seu 
desenvolvimento

indicador Nº de acções realizadas, nº de formandos, nº de pessoas em POC

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1
desenvolver acções de formação em tiC e outras que fomentem 
o desenvolvimento de competências pessoais dirigidas às pessoas 
integradas em Contratos de inserção emprego e inserção emprego +

ieFP, Outras 
entidades 
creditadas, JF

Nli’s; seg. 
social; adl’s 
e outras 
entidades da 
formação

2009 2009

2 desenvolvimento de candidaturas “estágios Profissionais 35+” ieFP e CMCv Parceiros da 
rede 2009

3 apresentação de candidatura aos contratos de i/e e inserção/emprego+ CMCv
ieFP

Parceiros da 
rede 2009

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.2. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

2.2.2. Medida Programa de intervenção mercado de trabalho inclusivo

2.2.2.6. objectivo específico Promover a definição articulada do Plano Pessoal de emprego para os beneficiários de rSi em idade activa

Meta
garantir a definição do PPe para �00% dos beneficiários 
de rSi em idade activa com acordo na área de formação 
e emprego

indicador Nº de processos em acompanhamento/nº de beneficiários em idade activa

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Garantir a definição articulada de PPe para 100% dos beneficiários de rsi 
em idade activa

ieFP, Outras 
entidades 
creditadas

Nli’s 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.3. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.3.1. Medida Progama de orientação escolar e vocacional

2.3.�.2. objectivo específico alargar o progama de formação e orintação vocacional a todos os alunos do �2º ano

Meta abranger a totalidade dos alunos interessados nas 
sessões de informação  indicador Nº de alunos que frequentam as sessões

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 desenvolver sessões colectivas de esclarecimento e divulgação de 
informação sobre as diferentes saídas após o 9º ano. CMCv escolas 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.3. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.3.1. Medida iniciativa novas oportunidades

2.3.�.�. objectivo e specífico aumentar a participação na via profissionalizante

Meta aumentar oferta educativa em mais um curso indicador Nº de alunos a frequentar a via profissionalizante/nº total de alunos 
matriculados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 sensibilizar os pais/encarregados de educação para a via 
profissionalizante drea/escolas CMCv, ieFP e 

empresas 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.3. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.3.1. Medida iniciativa novas oportunidades

2.3.�.3. objectivo específico reforçar a oferta de cursos profissionalizantes abrangendo mais adultos ao nível do 9º e �2º anos

Meta
assegurar que todos os adultos que procurem 
formação ao nível de 9º e �2º anos serão encaminhados 
para os novos cursos profissionalizantes

indicador Nº de adultos inscritos em cursos profissionalizantes de 9º e 12º anos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover a informação e a opção pelos cursos profissionalizantes ao 
nível de 9º e de 12º anos drea, ieFP GiP e CMCv 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.3. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.3.1. Medida iniciativa novas oportunidades

2.3.�.4. objectivo específico Consolidar a rede de Centros de novas oportunidades

Meta
garantir que o concelho usufrua de respostas 
proporcionadas ao nível da rede de Centros de novas 
oportunidades

indicador Nº de inscritos em processos de rvC; nº de acções de formação realizadas 
no concelho, nº de formandos certificados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1
assegurar que o concelho está abrangido pelas oportunidades de 
formação, reconhecimento e certificação de competências realizadas a 
nível de CNO

drea, ieFP; 
adl’s

Outras 
entidades 
certificadas

2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.3. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.3.1. Medida iniciativa novas oportunidades

2.3.�.5. objectivo específico Consolidar e alargar o processo de rVCC

Meta
duplicar o nº de pessoas de Castro Verde, 
relativamente ao ano de 200�, que obtêm certificação 
de competências de rVCC

indicador Nº de inscritos em processos de rvCC e nº de certificados obtidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover o reconhecimento e certificação de competências no concelho drea, ieFP; 
adl’s CMCv e GiP 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.4. Objectivo Geral reforçar o acesso à formação e ao emprego

2.4.1. Medida Fomento à instalação por conta própria 

2.4.�.�. objectivo específico Promover a divulgação de medidas potenciadoras de criação do próprio emprego

Meta

garantir que pelo menos 50% da população 
desempregada participa em acções de sensibilização/
informação acerca dos meios existentes para criar a 
própria empresa

indicador Nº de acções de sensibilização/informação, empresas criadas com recurso 
ao micro-credito; nº de casos (projectos) acompanhados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 assegurar acções de informação/sensibilização acerca de programas 
para criação do próprio emprego

CMCv, esdime, 
ieFP

Parceiros 
locais 2009 2009

2 assegurar a divulgação do Microcrédito CMCv, aNdC Parceiros 
locais 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.5. Objectivo Geral Fomentar o empreendedorismo

2.5.1. Medida Fame

2.5.�.�. objectivo específico Criar condições favoráveis à diversificação do tecido económico concelhio

Meta apoiar todos os pequenos empresários que reúnam 
condições para se candidatar ao Fame, até 500 000H indicador Nº de candidaturas apoiadas/nº de candidaturas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 desenvolver uma campanha de Promoção do FaMe
CMCv, Bes sa., 
sGMPriMe, 
adral, iaPMei

Parceiros 
locais, adral, 
iaPMei, e inst. 
de crédito

2009 2009

2 apoiar pequenos empresáriosque reunam condições para se candidatar 
ao FaMe, até 500 000

CMCv, Bes sa., 
sGMPriMe, 
adral, iaPMei

Parceiros 
locais, adral, 
iaPMei, e inst. 
de crédito

2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

2. Prioridade 2 Corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

2.5. Objectivo Geral Fomentar o empreendedorismo

2.5.2. Medida empreendedorismo

2.5.�.�. objectivo específico apoiar as micro e pequenas empresas no seu processo de desenvolvimento, normalização e acesso à informação.

Meta dinamizar todas as valências do Centro de recursos indicador Nº de empresas apoiadas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 identificar necessidades formativas nas empresas esdiMe CMCv 2009 2009

2 Garantir serviços de apoio à normalização/certificação nas empresas esdiMe CMCv 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.1. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

3.1.1. Medida Quadro de docência e de educação especial

3.�.�.�. objectivo específico abranger as crianças e jovens com necessidades educativas especiais em programas adequados à especificidade da sua problemática

Meta abranger �00% das crianças e jovens com nee por 
estes programas indicador Nº de crianças e jovens com Nee inscritos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Processo de avaliação/intervenção e adequação das medidas educativas CMCv, 
CerCiCOa

Crase, 
escolas, CMCv, 
Centro de 
saúde

2009 2009

2 Garantir programas adequados às crianças com Nee drea, 
CerCiCOa

Crase, 
escolas, CMCv, 
Centro de 
saúde

2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.1. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

3.1.1. Medida Programa de Formação Profissional e emprego das Pessoas com deficiência

3.�.�.2. objectivo específico ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

Meta enquadrar 3 pessoas com deficiência em, pelo menos, 
uma acção de formação anual indicador Nº de acções realizadas; nº de formandos inscritos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover a informação correcta sobre as oportunidades de formação 
para públicos com deficiência Parceiros locais 2009 2009

2 Garantir o acesso à formação a, pelo menos 3 pessoas com deficiência ieFP inst. locais; 
empresas 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.1. Objectivo Geral reforçar o acesso à educação com vista à promoção da igualdade de oportunidades

3.1.1. Medida Programa de Formação Profissional e emprego das Pessoas com deficiência

3.�.�.2. objectivo específico abranger pessoas com deficiência em medidas de fomento à integração profissional

Meta dar resposta a dois pedidos por ano para integração 
profissional indicador Nº de pessoas abrangidas, nº de candidaturas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover a divulgação das medidas de integração profissional de 
pessoas com deficiência ieFP inst. locais; 

empresas 2009 2009

2 apoiar a elaboração de candidaturas de pessoas com deficiência a essas 
medidas Parceiros locais 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.1. Objectivo Geral reforçar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio

3.1.1. Medida acção Social da CmCV

3.�.�.2. objectivo específico abranger pessoas com deficiência pelos Benefícios do Cartão Social

Meta Promover os benefícios do cartão social a todos os cida-
dãos com deficiência que o solicitem indicador Nº de cidadãos com deficiência abrangidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Promover informação adequada aos cidadãos com deficiência sobre os 
benefícios da adesão ao Cartão social CMCv inst. locais; 

empresas 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.1. Objectivo Geral reforçar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio

3.1.1. Medida acção Social da CmCV

3.�.�.2. objectivo específico Criar condições de acessibilidade ao cidadão com deficiência no concelho

Meta assegurar a eliminação de barreiras arquitectónicas 
em todos os equipamentos públicos indicador Nº de projectos executados

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 requalificar os equipamentos públicos de modo a permitir o acesso de 
pessoas com deficiência 

CMCv; JF’s; 
iPss’s, ieFP

seg. social, C. 
saúde 2009 2009

2 apoio às melhorias em habitações de pessoas com deficiência de forma a 
adaptá-las às suas necessidades de mobilidade CMCv Juntas de 

Freguesia 2009 2009

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.4. Objectivo Geral Promover a informação ao consumidor

3.4.1. Medida Criação do núcleo de apoio ao Consumidor 

3.4.�.�. objectivo específico Fomentar a divulgação de informação relevante para o consumidor

Meta instalação de um núcleo de apoio ao consumidor indicador Nº de consumidores atendidos

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 Campanha de sensibilização para o consumo responsável CMCv deCO 2009 2009

2

3

4
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* Campo de preenchimento facultativo

plano de acção da rede social 
ConCelho loCal de aCção SoCial de CaStro Verde :: Programação anual  2009

3. Prioridade 3 ultrapassar as discriminações reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

3.4. Objectivo Geral Promover a melhoria do acesso aos serviços e das condições de habitabilidade

3.4.1. Medida acção Social da CmCV

3.4.�.2. objectivo específico apoio às melhorias em habitações de pessoas com mobilidade reduzida de forma a adaptá-las às suas necessidades de mobilidade

Meta assegurar a eliminação de barreiras arquitectónicas 
em todas as habitações de pessoas com deficiência indicador Nº de habitações intervencionadas

nº acções responsável Parceiros
 Cronograma

Custo/obs
início Conc.

� 2 3 4 5 6 7

1 apoio às melhorias em habitações de pessoas com deficiência de forma a 
adaptá-las às suas necessidades de mobilidade CMCv     J. Freguesia 2009 2009 Não se registou 

quaquer pedido

2

3

4


