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Plano Desenvolvimento Social 2010-2013 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Social deverá assumir-se como instrumento de definição 

conjunta e negociada de objectivos, que visa a produção de efeitos correctivos ao nível da 

redução da pobreza e da exclusão social, mas também preventivos e indutores de processos de 

mudança. 

 Detentor de linhas orientadoras do desenvolvimento local, prioridades para o concelho 

definidas pelo CLAS, com base no diagnóstico social, para um horizonte temporal de 3 anos. 

 Foi construído a partir de uma Matriz de Enquadramento Lógico – MEL, na qual são 

descritas as finalidades e os objectivos gerais da intervenção, os objectivos específicos, acções 

e actividades a desenvolver, para os três eixos estratégicos. 

 

� Para o Eixo 1, a Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social, 

foram identificados os princípios orientadores: Redes de Cooperação; Qualidade de vida; 

Não discriminação; Qualificação dos recursos humanos/capital humano; eficiência e 

qualidade dos sistemas sociais; sustentabilidade social e financeira; Empowerment;  

 

 

Objectivo Geral Reforçar em 80% a intervenção realizada no Concelho ao nível 

dos grupos mais vulneráveis à exclusão social 

Objectivo Específico 1 Mediação, orientação e aconselhamento para 50 famílias, 

capacitando-as a evitar factores geradores de risco social e 

aumentando a sua qualidade de vida 

Actividades: 

- Centro de Recursos e Qualificação para a família 

- Intervenção psicossocial com famílias 

- Programa de sensibilização em competências parentais, sociais e 

pessoais 

- Actividades de Animação 

- Ciclo de Discussão famílias 
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Objectivo Geral 
Reforçar em 80% a intervenção realizada no Concelho ao nível dos 

grupos mais vulneráveis à exclusão social 

Objectivo específico 2  Ocupação saudável dos Tempos Livres de 100 jovens do Concelho, 

no período das férias escolares 

 

Actividade: 

 

Férias Juvenis 

Objectivo específico 3  Criação / ampliação / requalificação da rede de Equipamentos Sociais 

Actividades: 

- Alargamento da capacidade de Resposta na valência de Creche 

- Amas (segurança Social) 

- Criação de creche em S. Martinho da Cortiça 

 

Objectivo específico 4 
Criação/ampliação/requalificação da Rede Equipamentos Sociais 

Actividades: 

- Alargamento/melhoria da capacidade de cobertura em serv. Apoio 

domiciliário, nomeadamente em apoio domiciliário integrado e acção 

social 

- Alargamento/melhoria da capacidade de cobertura em Centro de Dia; 

- Criação de um Centro de Dia em freguesias a descoberto 

(Celavisa/Teixeira) 

- Alargamento/melhoria da capacidade de acolhimento em Lar de Idosos 

- Alargamento/melhoria da capacidade de acolhimento na Unidade de 

Cuidados Continuados  

- Criação de Unidade vocacionada para as demências 

- Criação de um Lar de Idosos em Pombeiro da Beira com abrangência a 

S. Martinho da Cortiça 
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Objectivo específico 5 Criação/ampliação/requalificação da Rede Equipamentos Sociais 

Actividades: 

- Alargamento / melhoria da capacidade de resposta em CAO (Centro 

Actividades Ocupacionais) 

- Lar Residencial para pessoas portadoras de deficiência 

- Requalificação e beneficiação de vários espaços do edifício da APPACDM 

(Piscina, balneários, novo pavimento  e cobertura) 

- Criação de uma sala de psicomotricidade / mini-ginásio, apetrechado com 

passadeira, bicicleta, remo indoor, bolas de bobath e outro material 

- Apetrechamento de sala de lazer e bem-estar para deficientes profundos 

com: espaço próprio para massagens e respectivo material apropriado 

- Apetrechamento da sala snoezelen com material de relaxamento e 

estimulação 

Objectivo específico 6 Promover a Info-Inclusão do Concelho de Arganil 

Actividade: 
- TIC de Arganil ( aquisição de competências básicas em Tecnologias da 

Informação e de comunicação a crianças/jovens/adultos e idosos 

Objectivo específico 7 Apoio à população idosa em isolamento 

Actividades: 

- Alargamento do projecto “Help-phone” e apoio integrado com equipa 

multidisciplinar 

- Organização de transporte social para idosos em situação de isolamento 

geográfico 

Objectivo específico 8  Dinamizar e capacitar 100 Idosos do Concelho  

Actividades: 

- Espaço de informação, orientação e acompanhamento, estimulando 

organização grupal e os níveis de participação social 

- Programa de Actividade Física 

- Capacitação de um grupo de pessoas com mais de 60 anos na área do 

associativismo e voluntariado 
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Objectivo específico 9 
Reforçar a Intervenção preventiva no âmbito da população com 

problemas ligados ao álcool, toxicodependência e violência doméstica 

Actividade: 
- SOS – Àlcool, Drogas e Violência Doméstica 

   Campanhas de sensibilização / informação 

Objectivo específico 10 Acolhimento e Inclusão Social da população imigrante 

Actividades: 

- Dinamização dos Serviços de Apoio ao Imigrante 

- Formação de turmas de crianças e/ou adultos para aprendizagem da 

Língua Portuguesa, em parceria com os Agrupamentos de Escolas 

Objectivo específico 11 
Apoio em obras/conservação para melhoria das condições de 

habitabilidade 

Actividade: 
- Apoio em obras / conservação para melhoria das condições de 

habitabilidade dos grupos mais desfavorecidos 

 

� Para o Eixo 2, Corrigir as desvantagens ao nível da Educação/Formação/Empregabilidade, 

prevenindo a Exclusão Social e contribuindo para a Interrupção dos ciclos de Pobreza, 

foram identificados os princípios orientadores: Eficiência e qualidade dos sistemas sociais 

(adequar necessidades e respostas) Políticas e Respostas Integradas; Competitividade 

Territorial; Empowerment; Qualificação dos Recursos humanos; 

 

Objectivo Geral Promover a Empregabilidade e a Qualificação Escolar e Profissional 

Objectivo Específico 1 Aumento da Empregabilidade e Empreendedorismo , reduzindo a 

taxa de desemprego 

Actividades: 

- Fórum do Emprego e da Qualificação de Arganil 

( Educação/Formação/Qualificação) 

- Fórum (e-learning) – Plataforma Electrónica 

  Divulgação da Oferta Formativa (Oferta/Procura) 

- Acções de Sensibilização e Informação junto dos empresários do 

Concelho 

- Gabinete de Inserção Profissional e de Empregabilidade 

- Curso de Formação sobre Empreendedorismo destinado a Professores 

do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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Objectivo Geral Promover a Empregabilidade e a Qualificação Escolar e Profissional 

Objectivo Específico 2 Respostas Educativas e Profissionais 

Actividades: 

- Levantamento das Necessidades no mercado de trabalho com a adequação 

à formação profissional 

- Divulgação da Oferta Formativa a todos os parceiros da Rede Social, 

anualmente 

- Cursos de Educação e Formação, para jovens e adultos; adultos 

desempregados, com equivalência: 9º e 12º ano 

- Dinamização de acções de alfabetização da população por freguesia ( 

jovens/adultos e idosos) 

- Encaminhamento de pessoas para o Centro Novas Oportunidades 

- Encaminhamento de pessoas para a certificação de competências de 

adultos 

- Apoiar os diversos parceiros para o cumprimento da escolaridade 

obrigatória, até 12º ano 

 

 

 

� Para o Eixo 3, Sistema de Informação, Planeamento, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade do concelho, foram identificados os princípios: Políticas e respostas 

integradas; Competitividade Territorial; Empowerment; Sustentabilidade (ambiental, 

social, financeira); Empreendedorismo; Eficiência e Qualidade dos Sistemas Sociais; 

Qualidade de vida;  
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Objectivo Geral Promover o Desenvolvimento Sustentável do Concelho de Arganil 

Objectivo Específico 1 
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo e da Economia do 

Concelho 

Actividades: 

- Promoção de Estrutura Associativa do Património Turístico de Arganil 

- Implementação de uma Carta Gastronómica Concelhia e de catálogo de 

produtos endógenos 

- Divulgação Turística de Arganil e a certificação da “Marca de Arganil” - Acção de 

Marketing – Portal e outros 

- Reforçar e divulgar a marca “Aldeias de Xisto”, como rota turística  

- Novas empresas criadas 

- Promoção do Associativismo jovem e potenciar o seu envolvimento 

- Promoção de Desportos Radicais e outras Actividades associadas ao Turismo 

de Natureza e Aventura 

- Promover a Exploração de Recursos Florestais e da Silvo Pastorícia 

- Promover a mecanização na produção de produtos endógenos 

Objectivo Geral Promover o Desenvolvimento Sustentável do Concelho de Arganil 

 

Objectivo Específico 2 

Sistema de Informação, Diagnóstico, Planeamento e Avaliação Social 

Concelhia 

Actividades: 

- Dinamização do sistema de informação da Rede Social  

- Elaboração de Guia de Recursos Locais 

- Actualização e Uniformização de procedimentos e documentos estratégicos 

(Planeamento e Intervenção); Diagnóstico Social; Plano de Desenvolvimento 

Social e Planos de Acção; 

- Intervenção Familiar Integrada 

- Monitorização e partilha on-line da intervenção 

- Criação de grupos de trabalho e dinamização de reuniões 

- Organização e dinamização do Plano de Acção 

 

 

 



Rede Social de Arganil 
 
Plano Desenvolvimento Social, Dezembro 2010 

7

Objectivo Geral Promover o Desenvolvimento Sustentável do Concelho de Arganil 

 

Objectivo Específico 3 
Promover o Planeamento Integrado para o Concelho  

Actividades: 

- Apoio à Empregabilidade nas áreas estratégicas do Concelho (Turismo, 

Florestas, Agricultura e Outras) 

- Promover o Alojamento Local e o Turismo de Habitação 

- Articulação entre Serviços e Planeamento, de âmbito económico 

(sectores de actividade) e suporte Técnico 

- Constituição de uma Cooperativa Local 

 

SÍNTESE: 

 

Tomando este Plano de Desenvolvimento Social como um referencial para a acção a 

desenvolver para o Concelho, e em coerência com os princípios, são elencadas Acções-Tipo, no 

Plano de Acção, que podem ser desenvolvidas por cada entidade parceira, por Grupos de Trabalho 

Temáticos, por Projectos e por Outras Estruturas de Parceria. 

A operacionalização do plano de acção, consistirá na descrição de acções/actividades/tarefas 

e/ou projectos a desenvolver no âmbito da Rede Social, visando a concretização das estratégias / 

linhas orientadoras definidas no Plano de Acção, bem como os recursos a utilizar (materiais, 

relacionais e políticos; competências específicas; redes de relacionamento comunitário e familiar da 

população-alvo). 

 

 



 

 

 

MEL – MATRIZ DE ENQUADRAMENTO LÓGICO – EIXO 1 

 

  



Indicadores de 
Monitorização

Fontes de 
Verificação

Pressupostos 
(Factores Externos)

Objectivo Geral

● Nº de pessoas/famílílias  alvo 
de intervenções sistémicas;            
● Grau de autonomização e 
inserção das pessoas/famílias 
acompanhadas.

● Dossiers de 
acompanhamento;          
● Sistema de 
monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                     
● Capacidade de articulação 
inter-institucional.

Objectivo Específico 1
● Nº de famílias em 
acompanhamento pelos serviços.

● Dossier de 
acompanhamento

● Funcionamento em rede da 
parceria

Resultados 
●

específicos e Fichas de avaliação
da qualidade das sessões.

● Fichas de presença; ● 
Fichas de avaliação da 
qualidade das sessões.

● Capacidade técnica e 
funcional;                           ● 
Funcionamento em, rede dos 
parceiros.

● Intervenção psicossocial 
com famílias.

● Nº de famílias encaminhadas 

pelos serviços;      

● Dossier de 
acompanhamento

● Disponibilidade de recursos;     
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

● Programa de 
sensibilização em 
competências parentais 
sociais e pessoais

● Nº de famílias integradas em 

programas de desenvolvimento 

de competências;  

● Dossier de 
acompanhamento;           
● Avaliação efectuada.

Disponibilidade de Recuros

● Actividades de animação. ● Nº participantes.
● Dossier de 
acompanhamento;           
● Avaliação efectuada.

Disponibilidade de Recuros

● Ciclo de discussão 
famílias.

● Nº de participantes por 

sessão;                                        

● Nº de participantes por 

sessão

● Dossier de 
acompanhamento;    ● 
Avaliação efectuada.

Disponibilidade de Recuros

Recursos Institucionais

Recursos HumanosRecursos/Meios

● Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 
projectos

● Mediação, orientação e aconselhamento para 50 
famílias, capacitando-as a evitar factores geradores de 
risco social e aumentando a sua qualidade de vida.

● Integração das famílias sinalizadas em programas 
específicos e aquisição das competências trabalhadas;       

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Lógica de Intervenção

● Reforçar em 80% a intervenção realizada no Concelho 
ao nível dos grupos mais vulneráveis à exclusão social.

Actividades

Actividade 1         
Centro de Recursos 
e Qualificação para 

a Família  

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; 
Juntas Freguesia; Serviço Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros
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Indicadores de Monitorização
Fontes de 

Verificação
Pressupostos 

(Factores Externos)

Objectivo Geral
● Nº de pessoas/famílílias  alvo de intervenções sistémicas;    
● Grau de autonomização e inserção das pessoas/famílias 
acompanhadas.

● Dossiers de 
acompanhamento;          
● Sistema de 
monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                      
● Capacidade de articulação 
inter-institucional.

Objectivo Específico 2 ● Nº de jovens ocupados em férias juvenis.
● Dossier de 
acompanhamento

● Funcionamento em rede da 
parceria

Resultados 

 ● Nº de jovens ocupados em actividades no âmbito do 
ambiente e/ou protecção civil; ● Nº de jovens ocupados em 
actividades de apoio a idosos e/ou crianças colocados em 
IPSS’s e noutras instituições de interesse público; ● Nº de 
jovens ocupados em actividades  de Cultura e/ou 
património; ● Nº de jovens ocupados em actividades   de 
combate à exclusão social em parceria com IPSS’s e outras 
instituições de interesse público; ● Nº de jovens ocupados 
em actividades  desportivas; ● Nº de jovens ocupados em 
actividades   de Saúde – apoio a entidades com actuação na 
área da saúde; ● Nº de jovens ocupados em actividades  
ligadas às Tecnologias de Informação e Comunicação;● Nº 
de jovens ocupados em outras actividades, de reconhecido 
interesse social.

● Programação das 
actividades;                     
● Nº de fichas de 
participação;            ● 
Fichas de avaliação da 
qualidade das 
actividades de 
ocupação.

● Capacidade técnica e 
funcional;                           ● 
Funcionamento em, rede dos 
parceiros.

● Nº de participantes.
Registo diário do nº de 
presenças;  Nº de 
certificados emitidos;

● Disponibilidade de recursos;      
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros
Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 
projectos

Recursos/Meios

Actividade                                
FÉRIAS JUVENIS

Actividades

● Aquisição de melhores níveis de 
promoção dos tempos livres, desporto, 
educação e cultura na população juvenil 
concelhia.                                                 

● Câmara Municipal de Arganil; Segurança Social, IPSS; 
Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço Saúde; Escolas, 
IEFP; Outras.

a definir

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Lógica de Intervenção

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos grupos 
mais vulneráveis à exclusão social.

● Ocupação saudável dos tempos livres de 
100 jovens do Concelho de Arganil, no 
período das férias escolares de Verão, 
orientando-os para o desempenho de 
actividades ocupacionais que 
proporcionem a conquista de hábitos de 
voluntariado e potenciem a capacidade de 
intervenção e a participação social e 
cívica, contribuindo para o seu processo 
de educação não formal.
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

Dossier Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 3
Criação / ampliação / 
requalificação da Rede de 
equipamentos sociais

Nº de novos lugares criados Dossier
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Resultados 
Redução do nº de crianças em lista de 
espera para equipamento sócio-
educativo e outro

Nº de crianças que integraram a valência Dossier
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Alargamento da capacidade de 
resposta na valência de Creche

Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Amas ( Segurança Social ) Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Criação de Creche na Freguesia de 
S. Martinho da Cortiça

Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço 
Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros Candidaturas apresentar e outros projectos de financiamento

Actividades/Acções
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral
● Reforçar em 80% a intervenção realizada 
no Concelho ao nível dos grupos mais 
vulneráveis à exclusão social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

Candidaturas aprovadas Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 4
Criação / ampliação / requalificação 
da Rede de equipamentos sociais

● Nº de vagas criadas Projectos Aprovados Disponibilidade Institucional e Técnica;

Resultados 

● Garantir o alargamento da capacidade de 
resposta e/ou melhoria das condições 
existentes, designadamente através do 
alargamento dos Acordos de Cooperação 
existentes.

● Nº de Idosos / pessoas em situação de 
dependência abrangidos

Dossier Disponibilidade Institucional e Técnica;

 Alargamento / melhoria da 
capacidade de cobertura em Serviço 
de Apoio Domiciliário, nomeadamente 
em apoio domiciliário integrado e 
acção social

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Alargamento / melhoria da capacidade 
de cobertura em Centro de Dia 

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Criação de um Centro de Dia em 
freguesias a descoberto 
(Celavisa/Teixeira)

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

 Alargamento / melhoria da 
capacidade de acolhimento na valência 
de Lar de Idosos

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Alargamento / melhoria da capacidade 
de acolhimento na Unidade de 
Cuidados Continuados

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Criação de Unidade Vocacionada para 
as demências

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Criação de Lar de Idosos em Pombeiro 
da Beira, com abrangência a S. 
Martinho da Cortiça

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço 
Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros Candidaturas apresentar e outros projectos de financiamento

Actividades/Acções
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

Dossier Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 5
Criação / ampliação / 
requalificação da Rede de 
equipamentos sociais

● Nº de novos lugares criados Dossier Disponibilidade Institucional e Técnica;

Resultados 

● Garantir o alargamento da 
capacidade de resposta do concelhoi 
em CAO e a criação de resposta de 
acolhimentos de jovens/adultos com 
deficiência, sem rectaguarda familiar, 
até final de 2015

● Nº de Idosos / pessoas em situação de 
dependência abrangidos

Projectos
Disponibilidade Institucional, Técnica e 

física;

Alargamento / melhoria da 
capacidade de resposta em CAO 
(Centro de Actividades 
Ocupacionais)

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Lar Residencial para pessoas com 
deficiência

● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Requalificação e beneficiação de 
vários espaços do Edifício da 
APPACDM: Piscina, balneários, 
novo pavimento e cobertura. 

● Nº de obras realizadas; Caderno de obras
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Criação de uma sala de 
psicomotricidade/mini-ginásio, 
apetrechado com passadeira, 
bicicleta, remo indoor, bolas de 
bobath e outro material

Nº de utentes participantes Folha de presenças/registos; 
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Apetrechamento de sala de Lazer e 
bem-estar para deficientes 
profundos com: espaço próprio 
para massagens e respectivo 
material apropriado

Nº de utentes participantes Folha de presenças/registos; 
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Apetrechamento da sala snoezelen 
com material de relaxamento e 
estimulação 

Nº de utentes participantes Folha de presenças/registos; 
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço 
Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros Candidaturas apresentar e outros projectos de financiamento

Actividades/Acções:

5



Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

Dossier Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 6
● Promover a Info-Inclusão do 
Concelho de Arganil

● Nº 150 pessoas (crianças/jovens/adultos e 
idosos) 

Dossier
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Resultados 

● Aquisição de competências básicas 
em Tecnologias de Informação e de 
Comunicação a 
crianças/jovens/adultos e idosos

● Nº de pessoas com frequência Dossier
Disponibilidade Institucional, Técnica e 

física;

 TIC de Arganil ● Taxa de Execução do Plano de Acção Plano de Acção Disponibilidade de Recursos

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço 
Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros ● Contrato Local de Desenvolvimento e outros projectos/programas

Actividades/Acções
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

● Dossiers de acompanhamento;          
● Sistema de monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                      ● 
Capacidade de articulação inter-
institucional.

Objectivo Específico 7
● Apoio à População Idosa em 
Isolamento 

● Nº de Idosos em situação de isolamento 
físico com comprovado aumento das 
acessibilidades a bens e serviços.

● Dossiers de acompanhamento; 
● Disponibilidade Institucional e 
Técnica;

Resultados 
● Combater a solidão e proporcionar 
apoio 24 horas

● Nº de Idosos em situação de isolamento 
físico e/ou social com comprovado aumento 
das apoio 24 horas.

● Dossiers de acompanhamento; 
● Disponibilidade Institucional, Técnica 
e física;

 Organização de transporte social 
para idosos em situação de 
isolamento geográfico

● Nº de Idosos abarngidos por sistema 

de transporte;                                         

● Nº de Freguesias mais isoladas com 

acessibilidade melhorada.

● Dossier de acompanhamento;   
● Avaliação efectuada.

● Disponibilidade de Recursos e 
candidaturas: Nacionaie e Regionais;      
● Disponibilidade Institucional, Técnica 
e material;

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

● Dossier de acompanhamento;             
● Avaliação efectuada.

● Disponibilidade de Recursos e 
candidaturas: Nacionaie e Regionais

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

 Alargamento do Projecto "Help-
phone" e apoio integrado com 
equipa multidisciplinar

Recursos Físicos e Financeiros

Actividades

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia.

a definir

● Contrato Local de Desenvolvimento e outros projectos/programas

● Nº de Idosos com sistema implantado;    

● Nº de idosos alvo de intervenção 

multidisciplinar.
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Indicadores de 
Monitorização

Fontes de 
Verificação

Pressupostos 
(Factores Externos)

Objectivo Geral

● Nº de pessoas/famílílias  alvo 
de intervenções sistémicas;            
● Grau de autonomização e 
inserção das pessoas/famílias 
acompanhadas.

● Dossiers de 
acompanhamento;          
● Sistema de 
monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                     
● Capacidade de articulação 
inter-institucional.

Objectivo Específico 8
● Nº de Idosos mobilizados;       
● Nº de pessoas participantes nas 
actividades.

● Dossier de 
acompanhamento

● Funcionamento em rede da 
parceria

Resultados 

● Nº de Idosos mobilizados;       
● Nº de pessoas participantes nas 
actividades.                     ● 
Avaliação efectuada por 
facilitadores e participantes.

● Fichas de presença; ● 
Fichas de avaliação da 
qualidade das sessões.

● Capacidade técnica e 
funcional;                           ● 
Funcionamento em, rede dos 
parceiros.

●Espaço de informação, 
orientação e 
acompanhamento, 
estimulando organização 
grupal e os níveis de 
participação social.

● Nº de idosos mobilizados;   ● Nº 

de idosos que frequentam e 

concluem as acções;                        

● Avaliação efectuada por 

facilitadores e participantes.

● Dossier de 
acompanhamento;           
● Avaliação efectuada.

● Disponibilidade de recursos;     
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

● Progarama de actividade 
física.

● Nº de sessões realizadas;             

● Nº de pessoas participantes nas 

actividades.

● Dossier de 
acompanhamento;           
● Avaliação efectuada.

● Disponibilidade de recursos;     
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

● Capacitação de um grupo 
de pessoas com mais 60 
anos na área do 
associativismo e 
voluntariado.

● Nº de idosos mobilizados;       ● 

Nº de idosos que frequentam e 

concluem as acções;                        

● Avaliação efectuada por 

facilitadores e participantes.

● Dossier de 
acompanhamento;           
● Avaliação efectuada.

● Disponibilidade de recursos;     
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

a definir

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Lógica de Intervenção

● Reforçar em 80% a intervenção realizada no 
Concelho ao nível dos grupos mais vulneráveis à 
exclusão social.

● Dinamizar e capacitar 100 Idosos do Concelho na 
área recreativa, do associativismo e voluntariado.

● Contrato Local de Desenvolvimento e outros 
projectos/programas

● Animação Sócio-Cultural e Recreativa para idosos.        
● Desenvolvimento de actividades de promoção do bem-
estar e envelhecimento activo;                            ● 
Criação de espaço de informação, aconselhamento e 
orientação para a população com mais de 60 anos, 
promovendo maiores níveis de organização grupal e de 
participação social, sentido crítico e espírito de 
iniciativa.                                                          

Recursos/Meios

Actividades

Actividade          
Animação, 

actividade física e 
associativismo / 

voluntariado para 
Pessoas Idosas.

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; 
Juntas Freguesia; Serviço Saúde; Escolas, IEFP; Outras.
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Indicadores de 
Monitorização

Fontes de 
Verificação

Pressupostos 
(Factores Externos)

Objectivo Geral

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                 
● Grau de autonomização e 
inserção das pessoas/famílias 
acompanhadas.

● Dossiers de 
acompanhamento;          
● Sistema de 
monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                      
● Capacidade de articulação 
inter-institucional.

Objectivo Específico 9
● Nº de Protocolos celebrados 
com: IDT, Centro de Saúde/UCC, 
Escolas e Outros.

● Dossier de 
acompanhamento

● Funcionamento em rede da 
parceria

Resultados 

● Nº de pessoas integradas nas 
Acções;                          ● 
Avaliação efectuada por 
facilitadores e participantes.

● Dossier de 
acompanhamento;            
● Avaliação efectuada.

● Capacidade técnica e 
funcional;                           ● 
Funcionamento em, rede dos 
parceiros.

●Campanhas de 
sensibilização/informação.

● Nº de pessoas integradas nas 
Acções;                          ● 
Avaliação efectuada por 
facilitadores e participantes.

● Fichas de presença; ● 
Fichas de avaliação da 
qualidade das sessões.

● Disponibilidade de recursos;      
● Funcionamento em rede dos 
parceiros.

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

a definir

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Lógica de Intervenção

● Reforçar em 80% a intervenção realizada no Concelho 
ao nível dos grupos mais vulneráveis à exclusão social.

● Reforçar a intervenção preventiva no âmbito da 
população  com Problemas Ligados ao Álcool, 
Toxicodependência, Violência Doméstica

● Contrato Local de Desenvolvimento e outros 
projectos/programas

Actividades

● Redução a incidência dos PLA e Drogas entre os 
adolescentes e outros.                                                     
● Alertas sobre os riscos e consequências causados pelo 
consumo de álcool e droga;                                      ● 
Prevenção do consumo, colocando as temáticas em 
debate, com vista a mudanças sócio-culturais. ● 
Prevenção da Violência Doméstica

                   
SOS Álcool, Drogas 

e Violência 
Doméstica

Recursos/Meios

● IDT; Município; Segurança Social, GNR; IPSS; 
Misericórdias; Juntas Freguesia; Serviço Saúde; Escolas, 

IEFP; Outras.
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                  

● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

● Dossiers de acompanhamento;          
● Sistema de monitorização.

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                      ● 
Capacidade de articulação inter-
institucional.

Objectivo Específico 10
● Acolhimento e inclusão Social da 
População Imigrante

Nº de residentes imigrantes
Levantamento estatistíco e nominativo 
por freguesia/Nacionalidade;

Município de Arganil; Juntas de 
Freguesia; CSA; Seg. Social; IEFP; SEJ

Dinamização dos serviços de Apoio 
ao Imigrante

Nº imigrantes integrados em sistema de 
ensino; Nº de imigrantes encaminhados 
para SEJ e Outros; Nº Imigrantes apoiados 
em Acção Social; Nº de Imigrantes 
empregados

Folha de presenças; Nº de registo de 
atendimentos; nº processos; Nº de 
registos de residência no concelho;

SEJ/Município de Arganil

Formação de Turmas de crianças 
e/ou adultos para aprendizagem 
da Língua Portuguesa, em parceria 
com Agrupamentos de Escolas

Nº de imigrantes a participar;  Folha de presenças; certificados
Agrupamentos de Escolas; ESA;IEFP; 
Segurança Social; CSA; Município; 
Juntas de Freguesia

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

● IDT; Município; Segurança Social, GNR; IPSS; Misericórdias; Juntas 
Freguesia; Serviço Saúde; Escolas, IEFP; Outras.

a definir

Recursos Físicos e Financeiros candidaturas apresentar

Recursos/Meios

Actividades
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral

● Reforçar em 80% a intervenção 
realizada no Concelho ao nível dos 
grupos mais vulneráveis à exclusão 
social.

● Nº de pessoas/famílílias  alvo de 
intervenções sistémicas;                                
● Grau de autonomização e inserção das 
pessoas/famílias acompanhadas.

Candidatura aprovada

● Estabilidade das Medidas de 
intervenção Social;                      ● 
Capacidade de articulação inter-
institucional.

Objectivo Específico 11

● Apoio em obras /conservação 
para melhoria das condições de 
habitabilidade dos grupos mais 
desfavorecidos 

Nº de candidaturas concelhias aprovadas
Projectos aprovados; sinalizações pelas 
autarquias locais consideradas com 
prioritárias

● Disponibilidade Institucional e 
Técnica; Autarquias Locais

Resultados 
● Promover a qualidade de vida aos 
Indivíduos e Familias potenciando a 
inclusão social na comunidade

Nº de Individuos/Familias abrangidas; Relatórios Vários; 
● Disponibilidade Institucional e 
Técnica; Autarquias Locais

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Nº de sinalizações/pedidos; Sinalização e Diagnóstico Social;
● Disponibilidade de Recursos e 
candidaturas: Nacionaie e Regionais

EIXO ESTRATÉGICO I - Integração Social dos Grupos mais Vulneráveis à Exclusão Social

Apoio em obras /conservação para 
melhoria das condições de 
habitabilidade dos grupos mais 
desfavorecidos 

Recursos Físicos e Financeiros

Actividades

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social, IPSS; Misericórdias; Juntas Freguesia.

a definir

Outros projectos de financiamento
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral
●Promover a Empregabilidade e a 

Qualificação Escolar e Profissional
● Nº de acções propostas ● Dossier do Projecto

Estabilidade das Medidas do 

Mercado de Emprego e 

Medidas do Mercado Social de 

Emprego.

Objectivo Específico 1
● Aumento da empregabilidade e 
do empreendedorismo, reduzindo 
a taxa de desemprego.

● Nº de desempregados 

enquadrados;
● Dossier do Projecto

Estabilidade das Medidas do 

Mercado de Emprego e 

Medidas do Mercado Social de 

Emprego.

Resultados 
● 30% da população desempregada 

incluída em mercado de trabalho, 

ocupação/formação e qualificação.

● Nº de desempregados 

enquadrados;
● Dossier do Projecto

Disponibilidade Técnica e 

Institucional

● Fórum do Emprego e da 
Qualificação de Arganil 
(Educação, Formação e 
Emprego).

● Nº de Entidades participantes; 
Fichas de Inscrição;               

Registo de Presenças;
Município de Arganil

● Forúm (e-larning)-Plataforma 
electrónica (Oferta/Procura) 
(divulgação Oferta Formativa).

● Nº de acessos/pedidos 

registados.
● Dossier do Projecto IEFP

● Acções de sensibilização e 
Informação junto dos 
empresários do concelho.

● Nº de acções de sensibilização 

realizadas e fichas de avaliação.
● Nº de certificados emitidos

Disponibilidade de Recursos 

pelos Parceiros Locais

● Gabinete de Inserção 
Profissional e Empregabilidade.

● Nº de sessões realizadas e fichas 

de avaliação;                    ● Nº de 

levantamentos realizados

● Dossier do Projecto IEFP

● Curso de Formação sobre 
empreendedorismo destinado a 
Professores do 1º Ciclo do Ensino 
Básico

Nº professores inscritos Lista de presença IEFP

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

EIXO ESTRATÉGICO II - Corrigir as desvantagens ao nível da Educação/Formação/Empregabilidade, Prevenindo a Exclusão Social e 
contribuindo para a Interrupção dos Ciclos de Pobreza

Recursos/Meios

● Município; Segurança Social,  IPSS; Misericórdias; Juntas 

Freguesia;  Escolas, IEFP; Outras.

a definir

● Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros projectos

Actividades
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral
● Promover a Empregabilidade e a 

Qualificação Escolar e Profissional.
● Nº de acções propostas Dossier de candidaturas.

Estabilidade das Medidas do 

Mercado de Emprego e 

Medidas do Mercado Social de 

Emprego.

Objectivo Específico 2 ● Respostas Educativas e Profissionais. ● Nº de candidaturas aprovadas. Cursos autorizados/certificados.
IEFP; Agrupamentos de 

Escolas; Eptoliva 

Resultados 
● Diminuição da baixa escolarização e 

qualificação profissional, bem como incutir 

nos alunos o espirito do empreendedorismo

● Nº de pessoas abrangidas. INE; IEFP. IEFP

● Levantamento das necessidades no 
mercado de trabalho com a adequação 
da formação profissional.

● Nº de Entidades contactadas com 

participação.
Relatório quantitativo. Município de Arganil

● Divulgação da Oferta Formativa a 
todos os parceiros da Rede Social, 
anualmente

● Nº de Instituições. ● Processo de oferta formativa. Município de Arganil

● Cursos de Educação e Formação, para 
jovens e adultos desempregados, com 
equivalência 9ºano e 12ºano

● Nº de Jovens propostos;                

● Nº de desempregados propostos.
● Lista de presenças.

IEFP; Agrupamentos de 

Escolas de Arganil e Coja; 

EPTOLIVA; ESA

● Dinamização de acções de 
alfabetização da população por 
freguesia (jovens/adultos/idosos)

● Nº de propostas propostas para 

alfabetização; Nº Acções 

Realizadas;                    Nº de 

Inscritos

● Lista de Presenças.

Agrupamentos de Escolas; 

Juntas Freguesia, Técnicos 

IPSS;Outros.

● Encaminhamento de pessoas para 
Centro Novas Oportunidades.

● Nº de indivíduos registados no 

CNO.
● Folha de Presenças IEFP; Outros

● Encaminhamentode pessoas  para a 
Certificação de competências de 
adultos. 

● Nº de indivíduos registados no 

RVCC.
● Plataforma do IEFP on-line. IEFP

● Apoiar os diversos parceiros para o 
cumprimento da escolaridade 
obrigatória, até ao 12º ano.

● Nº sinalizações de 

abandono/absentismo escolar.
● Relatório anual.

Parceiros Locais 

(Agrupamentos de Escolas de 

Arganil e Côja, IEFP, CPCJ, 

Técnicos).

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros
● Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 

(IEFP/Agrupamentos)

Recursos/Meios

Actividades

EIXO ESTRATÉGICO II - Corrigir as desvantagens ao nível da Educação/Formação/Empregabilidade, Prevenindo a Exclusão Social e 
contribuindo para a Interrupção dos Ciclos de Pobreza

● Município; Segurança Social,  IPSS; Misericórdias; Juntas 

Freguesia;  Escolas, IEFP; Outras.

a definir
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral Promover o Desenvolvimento 
Sustentável  do Concelho de Arganil

Nº de candidaturas e projectos apresentados
Dossier de acompanhamento;           

Acordo de Parceria
Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 1
Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Turismo e da  
Economia do Concelho

Nº acções propostas                                      

Nº entidades subscritoras
Dossier

Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Resultados 
Aumento do poder de compra  per capita 

do concelho e a fixação de população

Níveis do indice de poder de compra per 

capita
INE; IEFP;

Disponibilidade Institucional, Técnica e 

física;

Promoção de Estrutura Associativa do 
Património Turístico de Arganil

Nº de produtores regionais aderentes Ficha de Inscrição Municipio de Arganil e Parceiros Locais

Divulgação Turística de Arganil e a 
certificação da "Marca de Arganil" - 
acção de Marketing- Portal e Outras

Nº de projectos apoiados nas aldeias Nº candidaturas efectuadas
Nacionais; Locais; QREN (POPH); 

Candidaturas

Reforçar e Divulgar a marca" Aldeias 
do Xisto" como rota turística

Nº de agentes económicos envolvidos Registo no Turismo do Município
Municipio de Arganil e Região de 

Turismo do Centro

Novas Empresas Criadas Nº de postos de trabalho criados Projectos aprovados Municipio de 

Arganil/ACIC/Empresários

Promoção do Associativismo jovem e 
potenciar o seu envolvimento

Nº actividades candidaturas/projectos aprovados Nacionais; Locais; candidaturas

Promoção de Desportos Radicais e 
outras actividades associadas ao 
Turismo de Natureza e Aventura

Nº de eventos/actividades de promoção e 

divulgação realizados
candidaturas/projectos aprovados Nacionais; Locais; candidaturas

Promover a Exploração de Recursos 
Florestais e da Silvopastorícia

Nº acções propostas                                      

Nº entidades subscritoras
candidaturas/projectos aprovados Nacionais; Locais; candidaturas

Promover a mecanização na produção 
de produtos endógenos

Nº associados Fichas de Participação

Empresas vocacionadas para este tipo 

de actividades de 

Turismo/lazer/aventura

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

Nº de agentes económicos promovidos; Nº 

Produtos vendidos

EIXO ESTRATÉGICO III - Sistema de Informação, Planeamento, Desenvolvimento e Sustentatibilidade do concelho

Recursos/Meios

Actividades

a definir

a definir

Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 

projectos/programas

Relatório; Ficha de satisfação 

acompanhar os produtos 
Municipio de Arganil e Parceiros Locais

Implementação de uma Carta 
Gastronómica Concelhia e catálogo de 
Produtos Endógenos
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral
Promover o Desenvolvimento 
Sustentável  do Concelho de 
Arganil

Nº de candidaturas e projectos apresentados Dossier Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 2
Sistema de Informação, 
Diagnóstico, Planeamento e 
Avaliação Social Concelhio

Nº acções propostas Dossier
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Resultados 
Criação de uma Plataforma da Rede 

Social de Arganil
Implementação de uma Plantaforma Protocolo/Regulamento

Disponibilidade Institucional, Técnica e 

física;

Dinamização do Sistema de 
Informação da Rede Social

Nº pedidos; nº introduções na Base de 

Dados; Nº de accões divulgadas
Relatórios Parceiros da Rede Social

Elaboração de Guia de Recursos 
Locais

Nº de Parceiros Fichas de Inscrição Parceiros da Rede Social

Actualização e Uniformização de 
procedimentos e documentos 
estratégicos (Planeamento e 
intervenção);Diagnóstico Social; 
Plano Desenvolvimento Social e 
Planos de Acção

Nº reuniões de trabalho; Nº pedidos; Nº de 

Contactos

Folhas de Presença; Registo de pedidos 

e contacto

Funcionamento da Parceria; 

Disponibilidade e registo de dados; 

Parceiros da Rede Social

Intervenção Familiar Integrada
Nº de Famílias / Individuos sob 

acompanhamento
Processos Familiares Individuais

Funcionamento da Parceria; 

Disponibilidade e registo de dados; 

Técnicos da Rede Social

Monitorização e Partilha on-line da 
intervenção

Nº de Famílias / Individuos inseridos na 

base de dados; Nº Pedidos; Nº sinalizações; 

Nº Encaminhamentos

Plataforma on-line

Funcionamento da Parceria; 

Disponibilidade e registo de dados; 

Técnicos da Rede Social

 Criação de grupos de trabalho e 
dinamização de reuniões.

Nº Técnicos Plano de Acção; Folhas de Presença Parceiros da Rede Social

Organização e dinamização do 
Plano de Acção.

Nº Grupos Folhas de presenças; Técnicos da Rede Social;

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

EIXO ESTRATÉGICO III - Sistema de Informação, Planeamento, Desenvolvimento e Sustentatibilidade do concelho

Recursos/Meios

a definir

a definir

Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 

projectos/programas

Actividades
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Lógica de Intervenção Indicadores de Monitorização Fontes de Verificação
Pressupostos (Factores 

Externos)

Objectivo Geral
Promover o Desenvolvimento 
Sustentável  do Concelho de 
Arganil

Nº de candidaturas e projectos 

apresentados
Dossier Nacionais; Locais; QREN (POPH)

Objectivo Específico 3
Promover o Planeamento 
Integrado para o Concelho

Nº acções propostas Dossier
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Resultados 
Rentabilizar os Recursos Locais ao 

nível do Planeamento Estratégico

Implementação de um Gabinete de 

Planeamento
Regulamento de Funcionamento 

Disponibilidade Institucional, Técnica e 

física;

Promover o Alojamento Local e o 
Turismo de Habitação 

Nº de Licenciamentos e Nº de Visitantes Nº  de processos e registo de visitantes agentes económicos

Articulação entre Serviços e 
Planeamento, de âmbito 
económico (sectores de 
actividade) e suporte Técnico 

Nº de reuniões de trabalho Actas e Folhas de Presença
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;

Constituição de uma Cooperativa 
Local 

Nº associados
Registo de associados / quotas e 

estatutos
agentes económicos

Recursos Institucionais

Recursos Humanos

Recursos Físicos e Financeiros

EIXO ESTRATÉGICO III - Sistema de Informação, Planeamento, Desenvolvimento e Sustentatibilidade do concelho

Recursos/Meios

a definir

a definir

Contrato Local de Desenvolvimento Social e outros 

projectos/programas

Actividades

Apoio à Empregabilidade nas áreas 
estratégicas do Concelho (Turismo, 
Florestas, Agricultura e outras)

Nº de Técnicos para a sua constituição Actas e Folhas de Presença
Disponibilidade Institucional e 

Técnica;
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