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I – Enquadramento 

 
 
“Um Plano de Desenvolvimento é um instrumento de definição conjunta e negociada 

de objectivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local. Tem em 

vista não só a produção de efeitos correctivos ao nível da redução da pobreza, do 

desemprego e da exclusão social, mas também efeitos preventivos gerados através de 

acções da animação das comunidades e da indução de processos de mudança, com 

vista à melhoria das condições de vida das populações”. (in Plano de Desenvolvimento 

Social, IDS, 2002) 

 

O Plano de Desenvolvimento Social nos pressupostos acima referidos, o Núcleo 

Executivo e Conselho Local de Acção Social de Ourique elaborou o documento que 

aqui é apresentado, tendo em conta a realidade em que nos inserimos. Pretendem-se que 

este Plano seja o mais realista possível, com objectivos concretizáveis numa perspectiva 

temporal de Cinco anos. 

 

O conteúdo do Plano de Desenvolvimento Social está estruturado em 6 partes distintas 

nomeadamente: 

� Enquadramento 

� Metodologia 

� Eixos de Desenvolvimento 

� Conclusão 

� Avaliação – Avaliação da Implementação do PDS 

� Grelha de Critérios para a Emissão de Pareceres – onde são definidos os critérios 

para a emissão de pareceres, as pontuações e ponderações a aplicar a cada critério, o 

teste de coerência da grelha e a operacionalização dos critérios 

� Bibliografia 

 

Convém ainda referir que após a aprovação do Plano de Desenvolvimento Social, o 

Núcleo Executivo procederá à elaboração dos Planos de Acção Anuais. Nestes Planos, 

serão apresentados os projectos e acções que visam a concretização das estratégias e 

linhas orientadoras previamente definidas no PDS. O Plano de Acção é um documento 

mais operacional, minucioso e com um horizonte temporal mais curto. 
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Esse documento irá ser composto pela identificação dos projectos e intervenções 

previstos para um ano, que surgem devidamente enquadrados nas estratégias definidas 

no Plano de Desenvolvimento Social. 

 

 

 

“O Planeamento é a organização da Esperança” 

(in Plano de Desenvolvimento Social, IDS, 2002) 
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II – Metodologia 

 

Como já foi referido no enquadramento, o Plano de Desenvolvimento Social “é um 

instrumento de definição conjunta e negociada (…)” e neste sentido procurou-se 

utilizar metodologias participativas nas reuniões realizadas com os parceiros do Núcleo 

Executivo. 

 

Neste sentido passa-se a enumerar os passos que o Núcleo Executivo seguiu na 

elaboração deste documento. 

 

1. Com base nas problemáticas identificados nos 5 eixos do Diagnóstico Social, 

definiram-se Acções/Projectos passíveis de resolver e/ou minimizar essas mesmas 

problemáticas. 

 

2. Os eixos do Diagnóstico Social são os mesmos que foram definidos nos Eixos do 

Plano de Desenvolvimento Social e que se passam a enunciar: 

Eixo 1 – Melhorar a Qualidade de Vida dos Idosos 

Eixo 2 – Crianças e Jovens 

Eixo 3 – Respostas ás Famílias 

Eixo 4 – Saúde 

Eixo 5 – Promover a Qualificação aos níveis da Empregabilidade 

 

3. Posteriormente foram realizadas sessões de trabalho, onde se definiram os 

objectivos (gerais e específicos), os Indicadores de Impacto, Projectos/Actividades, os 

Recursos a mobilizar / Parceiros a envolver, a Situação de Partida, as Metas/Recursos a 

atingir (Quantitativos/Qualitativos) e os Indicadores de Resultado para cada um dos 

eixos de desenvolvimento. 

 

4. Apresentação das grelhas elaboradas aos parceiros do CLASO e elementos da 

comunidade que participaram nos grupos de trabalho no âmbito do Diagnóstico Social, 

para discussão e posterior validação. 

 

5. Após a validação das referidas grelhas, o Núcleo Executivo voltou a reunir para 

complementar o trabalho até então realizado, produzindo este mesmo documento.  



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Ourique 

 10 

 

 
III – Eixos de Desenvolvimento 

 
 

Com base nas problemáticas definidas no Diagnóstico Social foram delimitados os 

seguintes Eixos de Desenvolvimento: 

 

Eixo 1 – Melhorar as Qualidade de Vida dos Idosos 

 

Eixo 2 – Crianças e Jovens 

 

Eixo 3 – Respostas ás Famílias  

 

Eixo 4 – Saúde 

 

Eixo 5 – Promover a Qualificação aos níveis da Empregabilidade 
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Eixo 1 – Melhorar a Qualidade de Vida dos Idosos 
 
 

Nas últimas décadas, verificou-se um envelhecimento progressivo da população, como 

consequência do aumento da esperança média de vida do indivíduo. Desta realidade 

emergem novos problemas e novas questões, às quais é urgente dar resposta, pois a par 

do crescente número de idosos, assiste-se a um aumento da vulnerabilidade dos 

mesmos. 

 

Assim ao definir-se este eixo surge como grande objectivo:  

- Aumentar as respostas sociais aos idosos do concelho,  

- Combater o isolamento dos idosos,  

- Criar condições que evitem a institucionalização,  

- Entre outras. 

 

Assim, de forma a colmatar a necessidade de se criar um Lar e Centro de Dia na 

freguesia de Garvão, devido às elevadas listas de espera das instituições do Concelho, e 

ao elevado índice de envelhecimento que se registam um pouco por todo o pais, e neste 

concelho não é excepção, pretende-se proporcionar a este tipo de população com 

problemas tão específicos que através do convívio e da distracção preencher o vazio 

determinado pelo afastamento do ciclo positivo/vida activa. 

 

Deste modo, é nosso objectivo promover actividades lúdicas e ao mesmo tempo 

envolver os idosos, assim como, tentar resolver outras questões, estas mais ligadas com 

a área da saúde, nomeadamente a criação do apoio domiciliário integrado. 
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Medida 1 � Aumentar as Respostas Sociais aos Idosos do Concelho 

Objectivos � Diminuir o isolamento dos idosos 

� Fomentar a participação dos idosos na Comunidade 

� Melhorar a qualidade de vida dos idosos 

• Promover e adequar os eventos a realizar ás necessidades, interesses e expectativas dos idosos 

� Promover acções de animação Sócio-Cultural aos Idosos 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a Mobilizar/Parceiros a 
Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

1.1 – Negociação dos 

Acordos de Cooperação 

com a Segurança Social 

para aumentar o n.º de 

utentes abrangidos por 

Serviço Apoio 

Domiciliário 

� CDSS de Beja 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Utentes com Acordos  

� 252 Utentes em Lista de Espera  

� Dar resposta às listas de espera 

existentes nas Instituições 

� Monitorização das Listas de 

espera 

� N.º de novos utentes do 

LAR/CD/SAD: N.º de novos 

utentes de LAR/CD/SAD  

 

 

1.2 – Criação do Serviço 

Apoio Domiciliário em 

“áreas a descoberto” 

� CDSS de Beja 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

 

� Zonas sem cobertura no Concelho de Ourique 

(Freguesia da Conceição e Montes Isolados da 

Freguesia de Santana da Serra) 

� Taxa de cobertura territorial de Apoio 

Domiciliário no Concelho – 87% 
� N.º de idosos em Lista de Espera na Freguesia de 

Conceição – 23,25% 

� Taxa Descoberto – 13% 

� Prestação de Apoio Domiciliário 

a utentes proporcionando-lhes 

melhores condições de vida 

� N.º de novos utentes do SAD: 

N.º de novos utentes de SAD 

previstos x 100 

� Monitorização das listas de 

espera 

1.3 – Criação de um Pólo 

de Recepção para Centro 

de Dia e Apoio 

Domiciliário aos Idosos 

da Freguesia de 

Conceição 

� CDSS de Beja 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Câmara Municipal 

� Junta de Freguesia 

� Outras Entidades 

� Situação de maior isolamento dos idosos 

residentes nesta área e inexistência de qualquer 

equipamento deste tipo 

� Taxa a descoberto – 13% 

� Existência de uma estrutura de 

apoio ao desenvolvimento de 

actividades com idosos 

� 23,25% Idosos abrangidos por 

este equipamento 

� N.º de idosos abrangidos: 

N.º de idosos previstos a 

abranger x 100                 

1.4 – Criação do Apoio 

Domiciliário Integrado 

em todo o Concelho 

� Centro de Saúde de Ourique 

� Segurança Social 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� ___% de idosos com índice de Katz 

� Taxa a descoberto – 100% 

� Inexistência desse tipo de Apoio 

no Concelho 

� N.º de idosos abrangidos: 

N.º de idosos previstos a 

abranger 
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1.5 – Ampliação da 

capacidade física das 

IPSS’s na Valência Lar 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Segurança Social 

� População Total de Idosos no Concelho de Ourique: 

32,3% 

� Idosos em Lista de Espera no Concelho de Ourique. 

13,56% 

� Freguesia de Ourique – 7,6% 

� Freguesia de Santana da Serra – 1,23% 

� Freguesia de Panóias – 1,61% 

� Freguesia de Santa Luzia – 3,06% 

� Requalificação dos Equipamentos 

Sociais do Concelho 

� N.º de idosos abrangidos: 

N.º de idosos previstos a 

abranger 

1.6 – Criação do Lar e 

Centro de Dia na 

Freguesia de Garvão 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Taxa a descoberto – 33,3% 

� População Total de Idosos no Concelho de Ourique: 

32,3% 

� Idosos em Lista de Espera no Concelho de Ourique. 

13,56% 

� Freguesia de Ourique – 7,6% 

� Freguesia de Santana da Serra – 1,23% 

� Freguesia de Panóias – 1,61% 

� Freguesia de Santa Luzia – 3,06% 

� Inexistência deste tipo de 

Equipamento Social na Freguesia 

� Lista de espera  

� 300 Idosos da Freguesia ≥65 anos 

não institucionalizados 

� N.º de idosos abrangidos: 

N.º de idosos previstos a 

abranger 

1.7 - Feira da 

Solidariedade “Feira do 
Idoso” 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Câmara Municipal 

� Juntas de Freguesia 

� ESDIME 

� Outras entidades e associações 

� Inexistência de um evento deste género 

� Necessidade de divulgar o trabalho que é realizado no 

Concelho e por entidades que nele actuam, na área da 

solidariedade 

� Necessidade de uma maior sensibilização da população 

para a solidariedade social 

� Realização de uma Feira da 

Solidariedade por ano 

� Dadas as características deste tipo 

de Feira, completamente aberta à 

população, não é de todo possível 

prever o n.º de visitantes 

� Participação de 3 Entidades 

� N.º de feiras realizadas: N.º de 

feiras previstas x 100 

� N.º de participantes em cada 

feira x 1000 

� N.º de participantes previstos 

1.8 Criação de acções 

de Animação Sócio-

Cultural 

� Casa do Povo de Panóias 

� Casa do Povo de Santana da Serra 

� Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique 

� Câmara Municipal 

� Juntas de Freguesia 

� ESDIME 

� Outras entidades 

� Plano de Actividades das Instituições � Diminuir o isolamento social dos 

idosos 

� Promover a valorização pessoal 

� Retardar o processo de 

envelhecimento e de dependência 

N.º de idosos abrangidos: N.º de 

idosos previstos a abranger 
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Eixo 2 -  Crianças e Jovens 

 
 

Este eixo tem como objectivo promover a educação como factor de inclusão, através do 

enquadramento de uma série de questões que se prendem em particular com as crianças 

e jovens. 

 

Procura fomentar a valorização da aquisição de competências, como forma de combater 

um dos grandes problemas do Concelho o Insucesso Escolar.  

 

Neste eixo pretende-se desenvolver projectos/acções que impulsionem o sucesso 

educativo, que permitam diminuir a taxa de insucesso e abandono escolar que se regista 

no nosso concelho, criando alternativas ao tipo de ensino existente apostando em cursos 

predominantemente orientados para a vida activa e no ensino profissional e, ao mesmo 

tempo desenvolver mecanismos que incentivem a prossecução de estudos. 

 

Para além, de todas as questões que referimos anteriormente, deseja-se também 

envolver as famílias para que estes participem mais activamente na vida escolar e tudo o 

que isso implica. 
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Medida 1 � Promover a Educação como Factor de Inclusão 

Objectivos � Promover um melhor ambiente familiar e sócio-educativo 

� Envolver os pais no processo educativo dos filhos 

� Aumentar a interacção entre Escola-Pais 

� Activar a associação de pais 

� Reduzir a taxa de abandono escolar 

� Reduzir a taxa de insucesso escolar 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

1.1. Aumentar a interacção 

entre Escola-Pais 

� Agrupamento de Escola 

� Outras Entidades 

� Encarregados de Educação 

� Fraco envolvimento dos pais nas 

dinâmicas associativas escolares. O 

envolvimento vai diminuindo á medida 

que a idade dos filhos aumenta 

� Envolver os pais em cada escola � Pais abrangidos : Pais 

previstos x 100 

 

 

1.2.Activar a Associação 

de Pais 

� Agrupamento de Escola 

� Encarregados de Educação 

� Associação de Pais inactiva 

� Fraca participação dos pais na vida 

escolar 

� Dificuldades em acompanhar o 

percurso escolar dos filhos 

� Falta de interesse dos pais pela escola 

� Envolver os Pais em cada escola � Pais abrangidos : Pais 

previstos 

1.3.Cursos Alternativos � Agrupamento Vertical de 

Escolas 

� Centro de Emprego de 

Ourique 

� Pouca motivação dos jovens 

� Desvalorização da escola 

� Falta de projectos de vida 

� Prevenção e diminuição do insucesso 

� Prevenção e diminuição do abandono 

escolar 

� N.º de alunos a frequentar os 

cursos 

1.4.Currículos 

Tecnológicos e Escolares 

� Agrupamento Vertical de 

Escolas 

� Pouca motivação dos jovens 

� Desvalorização da escola 

� Falta de projectos de vida 

� Aumentar as opções de escolha 

� Capacidade de efectuar escolhas 

saudáveis 

� N.º de alunos a frequentar os 

curriculos 

1.6.Programas de 

Estimulação de Leitura e 

Escrita 

� Agrupamento Vertical de 

Escolas 

� Câmara Municipal 

� Pouca motivação dos jovens 

� Desvalorização da escola 

� Falta de projectos de vida 

� Aumentar as competências Sociais e 

Pessoais 

� Aumentar as motivações das crianças e 

jovens 

� Promover a Valorização de saberes 

� Desenvolvimento integral e 

harmonioso das crianças e jovens 

� Capacidade de efectuar escolhas 

saudáveis 

� N.º de crianças envolvidas 
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1.7.Implementar um  

Programa de Competências 

Pessoais e Sociais 

“Crescer a Brincar” 

e 

“Investir nas Gerações” 
 

 

 

 

� Agrupamento Vertical de 

Escolas 

� Câmara Municipal 

� CPCJ 

� Pouca motivação dos jovens 

� Desvalorização da escola 

� Falta de projectos de vida 

� Aumentar as competências Sociais e 

Pessoais 

� Aumentar as motivações das crianças e 

jovens 

� Promover a Valorização de saberes 

� Desenvolvimento integral e 

harmonioso das crianças e jovens 

� Capacidade de efectuar escolhas 

saudáveis 

� N.º de sinalizações de 

crianças e jovens 

� Grau de satisfação dos 

destinatários 

1.8. Criar um gabinete de 

Atendimento/Acompanha

mento para crianças e 

jovens 

� Agrupamento Vertical de 

Escolas 

� Câmara Municipal  

� CDSS 

� CPCJ 

� Pouca motivação dos jovens 

� Desvalorização da escola 

� Falta de projectos de vida 

� Ausência de Equipa Multidisciplinar na 

escola 

� Aumentar as motivações das crianças e 

jovens 

� Desenvolvimento integral e 

harmonioso das crianças e jovens 

� Capacidade de efectuar escolhas 

saudáveis 

� N.º de sinalizações de 

crianças e jovens 

� Nº de 

atendimentos/acompanhament

os realizados pelo gabinete 
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Medida 2 � Alargar as Respostas Culturais, Desportivas e Recreativas aos Jovens 

Objectivos � Alargar a oferta desportiva existente 

� Promover a igualdade de oportunidades a todas as crianças do Concelho 

� Promover a relação interpessoal entre jovens 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

2.1 – Actividades desportivas 

destinadas a crianças entre 4-6 

anos   

� Câmara Municipal 

� Associações Culturais 

� Agrupamento de 

escolas 

� Juntas de Freguesias 

� CPCJ 

� Associações Locais 

� Insuficiência deste tipo de 

actividades nesta faixa etária 

 

� Abranger o maior n.º de crianças 

� Aumentar as competências sociais 

e pessoais 

� Aumentar a motivação das 

crianças e jovens 

 

� Crianças a frequentarem as actividades : 

Crianças previstas para frequentarem as 

actividades x 100 

2.2 - Actividades desportivas 

destinadas a crianças entre 6-10 

anos   

� Câmara Municipal 

� Associações Culturais 

� Agrupamento de 

escolas 

� Juntas de Freguesias 

� CPCJ 

� Associações Locais 

� Falta de Iniciativa 

� Existem: 

ATL Ourique (6-10) 

ATL Panóias (6-10) 

Cyber-Espaço (6-20) 

� Abranger o maior n.º de crianças 

� Aumentar as competências sociais 

e pessoais 

� Aumentar a motivação das 

crianças e jovens 

 

� Crianças a frequentarem as actividades: 

Crianças previstas para frequentarem as 

actividades x 100 

2.3 - Actividades desportivas 

destinadas a crianças entre 11- 

18 anos   

� Câmara Municipal 

� Associações Culturais 

� Agrupamento de 

escolas 

� Juntas de Freguesias 

� CPCJ 

� Associações Locais 

� Falta de Iniciativa 

� Existem: 

Cyber-Espaço (6-20) 

� Abranger o maior n.º de crianças 

� Aumentar as competências sociais 

e pessoais 

� Aumentar a motivação das 

crianças e jovens 

 

� Crianças a frequentarem as actividades: 

Crianças previstas para frequentarem as 

actividades x 100 
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Eixo 3 – Repostas á Família 
 

A família promove na criança a interiorização de um conjunto de valores, a construção 

de uma série de expectativas, a estruturação de formas de pensamento, a incorporação 

de normas de comportamento e o desenvolvimento de códigos de linguagem, que 

garantam a sua integração no todo social. 

 

O individualismo que caracteriza o processo de modernização reflecte-se num processo 

de automização familiar. Sendo assim, por um lado a família alargada vem dando lugar 

à família nuclear e por outro, assiste-se a uma diversificação/dispersão das estruturas 

familiares e também a uma desestruturação da instituição familiar. 

 

No Diagnóstico Social do Concelho consta-se que relativamente às famílias, os 

principais problemas prendem-se com a disfuncionalidade e desagregação familiar. 

Associados a esta problemática surgem carências ao nível das competências pessoais, 

familiares, sociais e de formação diversificadas. 

 

As famílias disfuncionais, são famílias que vivem em condições que correspondem a 

situações de exclusão múltiplas: baixos níveis de escolaridade, monoparentalidade, 

ausência de qualificação profissional, desemprego de longa duração e fortes carências 

afectivas e económicas. 

 

Estas características favorecem a reprodução da desestruturação ao nível da afectividade 

e da composição familiar. 

 

No que diz respeito à insuficiência dos equipamentos sociais, nomeadamente a Creche 

da Santa Casa da Misericórdia, único equipamento existente a dar resposta ao Concelho 

de Ourique. Torna-se então pertinente alargar este equipamento e criação de respostas 

alternativas de forma a minimizar-se esta problemática. 
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Medida 1 � Conhecer as dimensões e actuar sobre situações de pobreza e exclusão social no Concelho 

Objectivos � Minimizar as situações de pobreza e exclusão social 

� Melhorar as condições de vida da população em situação de pobreza ou de exclusão social 

� Capacitar as famílias em situação de vulnerabilidade na elaboração e desenvolvimento do seu processo de mudança 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros 

a Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de 
Resultados 

1.1.Criação de uma equipa 

multidisciplinar para sinalização 

as situações de pobreza e de 

exclusão social 

� Núcleo Executivo 

do CLASO 

� GNR 

� Junta de Freguesia 

� Outras Entidades 

� Conhecimento através da comunidade de diversas 

situações claras de pobreza e exclusão social, mas falta 

um conhecimento mais aprofundado sobre cada uma 

das situações 

� Sinalização de situações de pobreza e 

de exclusão social, que permita 

estruturar intervenções especificas e à 

medida de cada situação. 

� N.º de casos 

sinalizados 

1.2.Promoção de medidas 

integradas de combate à pobreza 

e exclusão social 

 

� Câmara Municipal 

� Junta de Freguesia 

� Outras entidades 

� Existência de uma lista de espera de 

pessoas/famílias para habitação social na Câmara 

Municipal – 34 famílias 

� Fraca capacidade empregadora do sector privado do 

concelho e dependência local face ao mercado de 

trabalho exterior ao concelho, o que tem gerado 

situações de maior dificuldade de inserção profissional 

� Resolução ou minimização das 

situações de pobreza e exclusão 

existentes, através da criação de 

respostas reajustadas a cada caso. 

� N.º de famílias 

sinalizadas  

1.3.Formação EFA � Câmara Municipal 

� Centro de Emprego 

de Ourique 

� Juntas de Freguesia 

� Taxa de Analfabetismo – 29% 

� 57,7% da população possui o Nível de Instrução do 

Ensino Básico 

� Reduzir a taxa de analfabetismo 

� Aumentar o nível de escolaridade 

obrigatória 

� N.º de casos 

sinalizados 

� N.º de famílias 

sinalizadas 

1.4.Programa de Educação 

Parental 

� CDSS 

� Centro de Emprego 

de Ourique 

� Câmara Municipal 

� 40 Famílias carenciadas (inscritas na I.S.S.) 

� 10 Famílias Disfuncionais (inscritas na I.S.S.) 

� Beneficiários de RSI – 44 

� Famílias Beneficiárias de RSI a necessitarem de 

Apoio na Saúde: 10 e de Acção Social: 7 

� Capacitar as famílias � N.º de casos 

sinalizados 

�  

� N.º de famílias 

sinalizadas 
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Medida 4 � Aumentar a capacidade dos equipamentos da Creche da Santa Casa da Misericórdia de Ourique 

Objectivos � Alargar a oferta de vagas em equipamentos da creche 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

4.1 – Ampliação da Creche � Santa Casa da Misericórdia 

de Ourique 

� Lista de Espera � Ampliação do 

equipamento social 

� Beneficiação do 

Equipamento Social 

� N.º de novas crianças abrangidas em creche : N.º de 

crianças previstas a serem abrangidas pelo serviço da 

Creche x 100 

 

Medida 3 • Aumentar a Consciência Cívica da Comunidade sobre as Problemáticas Sociais existentes 

Objectivos • Diminuir a incidência dos vários problemas na Comunidade 

• Promover dinâmicas de sensibilização sobre as problemáticas existentes, ao nível de toda a comunidade 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

3.1- Semana Aberta de 

Cidadania nas Escolas 

(ex. Prevenção da 

Delinquência/Situações de 

Violência Doméstica/Situações 

de Risco/Toxicodependência, 

etc.) 

� Escola EB 2,3 S de 

Ourique 

� IPSS – Serviço Local 

de Ourique 

� Centro de Saúde 

� Outras Entidades 

� Prevenção de Situações de 

Comportamentos de Risco na 

Adolescência 

� Maior informação e sensibilização 

dos alunos para os comportamentos e 

situações de risco 

� N.º de alunos participantes nas acções 

:Total de alunos das escolas x 100 

� Avaliação feita pelos participantes 

� Iniciativas promovidas pelos alunos 

em respostas aos “novos” 

conhecimentos 

3.2 – Realização de Acções de 

sensibilização dirigidas à 

Comunidade (ex. 

� Centro de Saúde 

� ISS, IP 

� Câmara Municipal 

� Escola EB 2,3 S de 

Ourique 

� Necessidade de uma maior 

informação e sensibilização da 

população 

� N.º de acções a realizar? 

 

� N.º participantes nas acções: Total de 

participantes previstos x 100 

� N.º de acções realizadas: N.º de 

acções previstos x 100 

� Avaliação feita pelos participantes 
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Eixo 4 – Saúde  
 
 

Na área da saúde foram detectadas deficiências a nível das infra-estruturas, 

nomeadamente no que diz respeito ao espaço físico da extensão do Centro de Saúde na 

Freguesia de Santa Luzia, e a construção de um novo Centro de Saúde Novo na 

Freguesia de Ourique. 

 

A inexistência de uma Unidade de Cuidados Continuados, é outro problema patente na 

área da saúde, no que se refere à escassez de respostas adequadas que satisfaçam as 

necessidades de cuidados de saúde decorrentes de situações de dependência, de 

situações de doença de evolução prolongada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Ourique 

 22 

 

  
 
 
 
 

Medida 1 � Aumentar as respostas ao nível dos Cuidados de Saúde 

Objectivos � Melhorar os cuidados de saúde prestados aos doentes  

� Melhorar os Cuidados de Saúde 

� Criar condições para a promoção de estilos de vida saudáveis 

� Proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde 

Projecto 
/Actividades 

Recursos a Mobilizar/Parceiros a 
Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

1.1 – Criação de uma 

Unidade de Cuidados 

Continuados 

� ARSA 

� Centro de Saúde de Ourique 

� IPSS’s 

� Inexistência 

� Taxa a descoberto – 

100% 

� Abranger todas as situações com 

necessidade de cuidados continuados 

� Proporcionar melhor qualidade de 

cuidados continuados aos utentes 

� N.º de doentes em C.C. : N.º 

total de doentes com necessidades 

especiais x 100 

� Grau de satisfação dos utentes 

� Grau de satisfação dos 

profissionais de saúde 

1.2 – Criação de espaço 

físico para Posto Médico 

� Centro de Saúde 

� Junta de Freguesia de Santa 

Luzia 

� Câmara Municipal 

� Inexistência de 

espaço próprio 

� Falta de recursos da 

Junta de Freguesia de 

Santa Luzia 

� Taxa a descoberto – 

100% 

� Edifício � Grau de satisfação dos utentes 

� Grau de satisfação dos 

profissionais de saúde 

 

1.3 – Construção do 

Novo Centro de Saúde 

� Câmara Municipal 

� Junta de Freguesia 

� ARSA 

� Centro de Saúde de Ourique 

� Inexistência 

� Taxa a descoberto – 

100% 

� Proporcionar melhores cuidados de 

saúde com instalações definidas e 

criadas de raiz – Novo Edifício 

� Grau de satisfação dos utentes 

� Grau de satisfação dos 

profissionais de saúde 
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Eixo 5 – Promover a Qualificação aos níveis da Empregabilidade 
 
 
 

Na medida em que a economia é o motor do desenvolvimento de qualquer sociedade, 

torna-se premente criar e dinamizar uma estrutura de promoção e apoio ao 

desenvolvimento económico do concelho de Ourique. 

 

Neste sentido, é muito importante para o Concelho a promoção de formação 

profissional, não só ao nível dos jovens, mas também dos activos empregados e dos 

empresários, mas procurando sempre articular esta com a necessidade do mercado de 

trabalho existente. 
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Medida 1 � Promover a inserção de situações de grupos vulneráveis no mercado de trabalho 

Objectivos � Diminuir a ocorrência de situações de desigualdade no acesso ao mercado de trabalho 

� Sensibilizar as empresas sensíveis à inserção deste grupo 

� Apelar á responsabilidade social das empresas no que concerne à inserção laboral de públicos vulneráveis e em risco de exclusão 

� Formação para a Qualificação 

Indicadores de impacto � Empresas com inserção de grupos vulneráveis (mulheres, indivíduos. portadores de deficiência, desempregados, beneficiários de RSI, etc.) 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de Resultados 

1.1 – Acções de sensibilização 

sobre grupos vulneráveis junto 

dos empregadores 

� GNR 

� CERCICOA 

� BVO 

� Câmara Municipal  

� Juntas de Freguesia 

� ESDIME 

� Outras Entidades 

� Inexistência de actividades 

deste género direccionadas 

para os empregados 

� Necessidade de uma maior 

sensibilização do sector 

empresarial para as áreas 

sociais 

� Atingir 25% dos empregadores nas 

acções de sensibilização 

� N.º de empresas abrangidas: N.º de 

empresas previstas x 100 

1.2 – Formação para 

Empregadores 

� Educação para 

Adultos 

� Centro de Emprego 

de Ourique 

� Tecido empregador pouco 

qualificado e com 

necessidades de formação em 

diversas áreas que se prendem 

com a gestão empresarial 

� Acções dirigidas aos empregadores 

do concelho 

� N.º de empregadores abrangidos: N.º 

empregadores previstos x 100 

� Acções realizadas : Acções previstas x 100 
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Medida 2 � Promover as Actividades Económicas Locais 

Objectivos � Criar condições que favoreçam o Empreendedorismo e a Criação de Emprego Local 

� Desenvolver iniciativas de formação para o Empreendorismo e Criação do Auto-Emprego 

� Criar condições favoráveis à instalação de iniciativas empresariais no Concelho 

Projecto/Actividades 
 

Recursos a 
Mobilizar/Parceiros a 

Envolver 

Situação de Partida Metas/resultados a atingir 
Quantitativos/Qualitativo 

Indicadores de 
Resultados 

2.1 – Combinação territorial para o 

Emprego e Formação 

(levantamento de necessidades de 

formação junto das empresas; 

Coordenação da oferta formativa 

local; Levantamento de 

interessados em promover 

iniciativas empresariais; Apoio à 

criação/consolidação empresarial 

� Escola EB 2,3 S de 

Ourique 

� ESDIME 

� Centro de Emprego de 

Ourique 

� Necessidade de uma maior articulação 

entre as entidades com a responsabilidade na 

gestão do território e na promoção de 

emprego 

� Necessidade de fazer assentar a 

competitividade do concelho noutras 

variáveis para além da habitação, como é o 

caso do emprego 

� Um concelho mais dinâmico do ponto 

de vista empresarial, capaz de integrar e 

apoiar novos investidores, assim como 

apoiar os existentes 

� Um tecido empresarial mais dinâmico 

e qualificado, capaz de criar emprego 

local e fazer face ás dinâmicas exigentes 

da competitividade territorial 

� Empresas envolvidos: 

Empresas existentes x 

100 

 

 

2.2 – Formação para o 

Empreendedorismo 

� Centro de Emprego de 

Ourique 

� Necessidade de promover acções de 

capacitação de pessoas para a criação do 

auto-emprego 

� Necessidade de apoiar o 

empreendedorismo local, como resposta a 

uma economia regional cada vez mais 

dependente do exterior  

� Um tecido empresarial mais dinâmico 

e qualificado, capaz de criar emprego 

local e fazer face ás dinâmicas exigentes 

da competitividade territorial 

� Acções realizadas: 

Acções previstas x 100 

� Formandos: 

Formandos previstos x 

100 

2.3 – Promoção da Orientação 

Vocacional 

� Escola EB 2,3 S de 

Ourique 

� Centro de Emprego de 

Ourique 

� Outras entidades 

� Necessidade de articulação entre a Escola 

e o mercado de trabalho, de forma a facilitar 

a integração laboral dos alunos do concelho 

� Todos os alunos das escolas 

envolvidos 

� Participantes da Comunidade 

envolvente 

� N.º de alunos 

envolvidos: N.º de alunos 

das escolas x 100 
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IV – Conclusão 

 
 
O presente documento foi o resultado do empenho do Conselho Local de Acção Social 

de Ourique, do Núcleo Executivo da Rede Social de Ourique, no sentido de traçar um 

plano de desenvolvimento estratégico para o Concelho a 5 anos. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS), não se encerra com a delimitação dos 

objectivos e a definição dos planos de acção, mas passa também pela sua execução, isto 

é, devem-se criar os mecanismos necessários para controlar a implementação dos 

projectos definidos. 

 

A atenuação ou o agravamento dos problemas existentes e o surgimento de novos 

problemas exigem um rigoroso conhecimento da situação existente no Concelho, 

possibilitando aos membros do CLASO e outros interessados, os dados necessários para 

apoiar a população em geral. 

 

O documento apresenta também um tipo de avaliação que vai ser utilizada na 

implementação do Plano de Desenvolvimento Social no Concelho de Ourique. 

 
  

 
 
 
 
 

“ (…) a avaliação é a irmã gémea do Planeamento (…)” 

(in Plano de Desenvolvimento Social, IDS) 
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V – Avaliação 
 

 
A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) pressupõe que sejam 

definidos critérios de avaliação que permitam acompanhar toda a execução das acções 

planeadas, analisando os efeitos positivos, os constrangimentos, os impactos e os 

desvios. 

 

Poder-se há mesmo dizer que a avaliação deve ser vista como um instrumento de 

reflexão extremamente importante, permitindo que se efectuem alterações/correcções no 

âmbito de intervenções posteriores. 

 

Assim, a avaliação da implementação do PDS no Concelho de Ourique será coordenada 

pelo Núcleo Executivo, contando sempre com a participação dos parceiros do CLASO, 

pretendendo-se com esta metodologia uma avaliação participada.  

 

Neste âmbito, serão posteriormente definidos um conjunto de critérios 

(adequabilidade/eficácia/eficiência/impacto/pertinência) e indicadores que nos 

permitirão efectuar essa avaliação. 

 

O Tipo de Avaliação a efectuar na execução do Plano de Desenvolvimento Social do 

Concelho de Ourique é o seguinte: 

• Avaliação Inicial (Ex-ANTE): efectuada antes da implementação de todo o 

processo de execução do PDS; 

 

� Avaliação de Acompanhamento (ON GOING): como o próprio nome indica, 

acompanha todo o processo de execução do PDS, produzindo informação para a 

monitorização e gestão do processo, numa óptica de melhoria continua; 

 

� Avaliação Final (EX-POST): efectuada após a conclusão do PDS, produz 

informação sobre os seus resultados e efeitos gerados pela intervenção formativa ao 

nível dos seus beneficiários (directo ou indirecto). 
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VI – Grelha de Critérios para a Emissão de Pareceres 

Critério  Operacionalização Pontuação Ponderador 

Pontuação 

X 

Ponderador 

1.1. Os objectivos do Projecto/Candidatura enquadram-se nos problemas e necessidades identificadas e/ou 

prioridades definidas no Diagnóstico Social do concelho? 

� Sim …………………………………………………………...........................................……………...……. 

� Não ……………………………………………………….............................................................................. 

 

 

5 

0 

 

 

4 

 

1.
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 d
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s 
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o 
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gn
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 d
e 

D
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ia
l 

1.2. Os objectivos do Projecto/candidatura respondem às prioridades/eixos estratégicos de intervenção inscritos no 

Plano de desenvolvimento Social do Concelho? 

� Sim ………………………………………………………………………………………………………….. 

� Não ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5 

0 

 

 

3 

 

2.1 O Projecto/Candidatura prevê a participação activa de outras entidades, especificando formas de partilha de 

recursos (humanos/materiais/financeiros)? 

� Sim………………………………………………………………………………............................................ 

� Não……………………………………………………………………………............................................... 

 

 

5 

0 

 

 

1 

 

2.
 P

ar
ti

ci
pa

çã
o 

2.2 O Projecto/Candidatura prevê a participação dos destinatários do mesmo, na definição, dinamização e/ou 

avaliação das acções? 

� Sim, em todas as suas fases………………………………………………………......................................... 

� Em algumas fases………………………………………………………………............................................ 

� Não está previsto qualquer tipo de participação……………………………………………………………. 

 

 

5 

3 

0 

 

 

 

1 
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3.
 

So
br

ep
os

iç
ão

 3.1 O Projecto/Candidatura em análise vem sobrepor-se, nos seus objectivos e/ou acções previstas, tipos de 

respostas e destinatários idênticos a algum outro já existente? 

� Sim……………………………………………………………………………….......................................... 

� Não…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5 

0 

 

 

2 

 

4.
 

C
om

pl
em

en
ta

ri
da

de
 

4.1 O Projecto/Candidatura prevê relações de complementaridade com outros projectos/respostas existentes? 

� Sim………………………………………………………………………………………………………...... 

� Não…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5 

0 

 

 

2 

 

5.
 

Su
st

en
ta

bi
lid

a

de
 

5.1 O Projecto/Candidatura define estratégias que assegurem a continuidade sustentada da intervenção/respostas 

sociais a criar face ao financiamento solicitado? 

� Sim………………………………………………………………………………………………………….. 

� Não…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5 

0 

 

 

1 

 

6.
 V

al
or

iz
aç

ão
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s 

R
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ur
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s 

L
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s 

6.1 O Projecto/Candidatura prevê a utilização de recursos e/ou potencialidades do concelho? 

� Sim………………………………………………………………………………......................................... 

� Não………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 

0 

 

 

1 

 

7.
 Q

ua
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ic
aç

ão
 

do
s 
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ec

ur
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s 

H
um
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7.1 O Projecto/Candidatura contempla a afectação de Recursos Humanos (técnicos e/ou não técnicos ás respostas 

sociais a desenvolver? 

� Sim………………………………………………………………………………………………………….. 

� Não…………………………………………………………………………………………………………. 

 

5 

0 

 

1 
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8.
P

ri
or

id
ad

e 

 

8.1 Em que grau de prioridade se encontra o projecto/candidatura em análise ás restantes candidaturas 

apresentadas no concelho para uma mesma resposta social/valência? 

� Elevada (ou não se aplica por não haver outras candidaturas no concelho) 

� Média 

� Baixa 

� Não é prioritária 

 

 

5 

3 

1 

0 

 

 

 

4 

 

9.
 D

iv
ul

ga
çã

o 

de
  

In
fo

rm
aç

ão
 9.1 O Projecto/Candidatura prevê formas de divulgação da informação? 

� Sim………………………………………………………………………………………………………….. 

� Não…………………………………………………………………………………………………………. 

 

5 

0 

 

1 

 

10
. 

A
va

lia
çã

o 

10.1 O Projecto/Candidatura prevê avaliação? 

� Sim………………………………………………………………………………………………………….. 

� Não………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5 

0 

 

1 
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A Pontuação Final: resultante do somatório da pontuação atribuída a cada critério 

multiplicada pelo respectivo ponderador. 

 

� 0-49 Pontos: Parecer Desfavorável 

� 50-100 Pontos: Parecer Favorável 

 

O CLAS deve ter em atenção o seguinte: 

� A pontuação atribuída a cada critério deverá respeitar o mesmo intervalo (de 0 a “x”); 

� Os ponderadores deverão ser diferenciados de forma proporcional à importância que 

se pretende atribuir a cada critério; 

� E a soma dos ponderadores multiplicada pela pontuação máxima (“x”) terá de ser 

igual a 100. 

 

 
Operacionalização dos Critérios 

 
Critério 1 – Articulação dos Objectivos do Projecto com o Diagnóstico Social/Plano 

de Desenvolvimento Social (quando aplicável) 

� Verificar se os objectivos definidos no projecto vêm colmatar os problemas e as 

necessidades identificadas e/ou nas prioridades definidas em Diagnóstico Social. 

� Verificar se os objectivos do projecto/candidatura respondem ás prioridades de 

intervenção inscrito no Plano de Desenvolvimento Social. 

 

Critério 2 – Participação 

� Verificar se estão previstas formas de partilha de recursos ou se o projecto se limita 

a referir um conjunto de parceiros. 

� Critério utilizado para avaliar se o projecto contempla a participação efectiva dos 

destinatários na definição e concretização das acções a realizar, optando pela noção de 

“trabalhar com” em detrimento de “trabalhar para”. 

 

Critério 3 – Sobreposição 

Verificar se existe no concelho algum tipo de resposta com objectivos ou acções 

semelhantes, dirigidas aos mesmos destinatários. 
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Critério 4 – Complementaridade 

Pretende-se valorizar os projectos/candidaturas que prevêem uma intervenção articulada 

com outras respostas existentes (ou candidaturas em curso). 

 

Critério 5 – Sustentabilidade 

Capacidade de continuar a responder às necessidades existentes de forma sustentada. 

 

Critério 6 – Valorização dos Recursos Locais 

Utilização de recursos e potencialidades locais, como por exemplo, o aproveitamento de 

salas/edifícios que estejam total ou parcialmente desaprovados. 

 

Critério 7 – Qualificação dos Recursos Humanos 

Verificar se o projecto/candidatura contempla a afectação de recursos humanos 

(técnicos ou não técnicos) às respostas sociais a desenvolver. 

 

Critério 8 – Prioridade 

Caso haja mais do que uma candidatura por Concelho para a mesma resposta 

social/valência, identificar o grau de prioridade em que as mesmas se encontram. 

 

Critério 9 – Divulgação de Informação 

Definição de mecanismos/procedimentos com o objectivo de divulgar, à população e às 

instituições, informação produzida no decorrer do projecto. 

 

Critério 10 – Avaliação 

Verificar se está prevista avaliação do projecto/candidatura. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Ourique 

 33 

 
 

VII - Bibliografia 
 
 
 

� Capucha, Luís; Pegado, Elsa; Saleiro, Sandra, “Metodologia de Avaliação de 

Intervenções Sociais”, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, Lisboa, 1999. 

 

� IDS, “Plano de Desenvolvimento Social”, Lisboa, 2002. 

 

� Instituto da Segurança Social, “Guião para a Implementação do programa Rede 

Social nos Concelhos”, Lisboa, 2004. 

 

 


