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

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

só a produção de efeitos corretivos ao nível da redução da pobreza, do desemprego e da 

exclusão social, mas também efeitos preventivos gerados através de ações 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 (PDS- 2015-2017), que se apresenta, é integrado no definido 

pela Plataforma Supra Concelhia, constituída ao abrigo do (DEC. Lei115/2006 – 14 de Junho) que 

visa a harmonização dos modelos de organização e de planeamento.  

Nesta linha de orientação, a Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo (PSCBA) aprovou, em 

plenário no dia 21 de Maio de 2015, o PDS Distrital, que define quatros eixos de 

Desenvolvimento, que servem de base ao PDS do Concelho de Ourique. 

 

Assim, este plano é constituído pelos eixos de desenvolvimento, que abaixo se descriminam, com 

objetivos e metas concretizáveis para um período de vigência de Três anos:  

 

Eixo 1 – Família e comunidade 

Eixo 2 – Emprego qualificação e empreendedorismo 

Eixo 3- Saúde Mental 

Eixo 4 – Trabalho em Rede  

 

Após a aprovação do Plano de Desenvolvimento Social, o Núcleo Executivo procederá à 

elaboração dos Planos de Acção Anuais. Nestes Planos, serão apresentados os projetos e 

ações que visam a concretização das estratégias e linhas orientadoras previamente 

definidas no PDS.  
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II- Eixos de Desenvolvimento  
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Eixo I 
 

Família e Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

Objetivo Geral Estratégia Ações e Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 
Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 

 
 
 

Promover condições 
para acesso à 

habitação para 
famílias vulneráveis 

 
 
 
 
 

 
 

Divulgar /operacionalizar 
programas e medidas de 
melhoria das condições de 
habitabilidade de famílias 
em situação de 
vulnerabilidade   

Ações de divulgação dos 
programas de apoio existentes 
em sede de CLAS  
 
Programa de Apoio à 
requalificação de habitações que 
integre a dimensão das barreiras 
arquitetónicas  
 
Recuperação de habitações do 
Município devolutas na sede e 
nas freguesias  
 
 Programa de apoio ao 
arrendamento 

 -Abranger 100% das 
entidades do CLAS  
 
 
-Habitações com barreiras 
arquitetónicas 
identificadas até ao final 
de 2017 
 
-Habitações devolutas 
identificadas até ao final 
de 2017 
 
- Programa de Apoio 
Implementado  

N.º de 
ações de divulgação; 
 
 
Nº de habitações com 
barreiras 
arquitetónicas 
identificadas  
 
Nº de habitações 
devolutas identificadas  
 
Nº de famílias 
abrangidas pela 
medida  

Município de Ourique  
 
CLAS de Ourique  

Promover a 
Melhoria das 

Condições de Vida 
das famílias 
Promover a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reforçar a Intervenção do 
modelo de Intervenção 
integrada do concelho de 
Ourique  

Apoio Psicossocial 
 

Dinamização do clube do Clube 
do saber   

 
Dinamização da Horta Social 
 

 
Formação para a inclusão  
 
Empreendedorismo social  

 

- Garantir a continuidade 
da resposta de apoio 
Psicossocial  
- Garantir o 
Acompanhamento de 18 
famílias em MII 
- Garantir a dinamização 
do plano de atividades 
para o clube do saber  
- Garantir a dinamização 
do plano de atividades de 
horta Social  
- Garantir apresentação de 
candidatura à formação 
para a inclusão 

Nº de famílias em 
acompanhamento 

 
Nº de ações 

dinamizadas no clube 
do saber 

 
Nº de ações 

dinamizadas na horta 
social 

 
 

- Nº de formandos 
abrangidos 

 
 

ESDIME 
 

CLAS  



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Melhoria das 
Condições de Vida 

das famílias 
 

 

 Promover estilos de vida 
Saudáveis em Crianças e 
jovens  

Plano Integrado para a promoção 
de estilos de vida saudável  

- Garantir até ao final de 
2017 a definição e 
implementação do plano  

Grau de execução do 
plano 

Município de Ourique  
ESDIME 

Centro de Saúde de Ourique 
Agrupamento Vertical de 

Escolas   
Associações locais  

 
CLAS de Ourique  

Promover o Envelhecimento 
Ativo  

 Plano de animação sociocultural 
concertado  
 

- Garantir até ao final de 
2017 a definição e 
implementação do plano 

Grau de execução do 
plano 

Município de Ourique  
ESDIME 

Centro de Saúde de Ourique 
Ipss´s  

Associações locais  
 

CLAS de Ourique  

 
 
 
 
 
Qualificar a rede de 
equipamentos 
sociais de apoio à 3ª 
idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requalificar os 
equipamentos e serviços 
sociais existentes de apoio à 
3ª idade 

 
Implementação do programa de 
intervenção e requalificação de 
equipamentos e respostas sociais 
(Lar, centro dia ; Serviço de Apoio 
Domiciliário- SAD) 

 
- Garantir a requalificação 
de todos os equipamentos 

sociais do Concelho 

Nº de respostas sociais 
que desenvolveram 
projetos de 
requalificação 
 
 
 
 
 
 

Santa Casa da Misericórdia de 
Ourique  
Casa do Povo de Santana da 
Serra  
Casa do Povo de Panoias- 
centro de dia  
Associação Futuro de Garvão, 
IPSS  
Associação Nossa Terra, Ipss  
CLAS de Ourique  

 
Reforçar a Rede de 
Equipamentos e Serviços 
Sociais de Apoio aos 
idosos/as  

Criação de Equipamentos: 
- Rede de cuidadores em Garvão 
- Centro de Noite da Aldeia de 
Palheiros  
- Centro de Noite de Garvão  
- Infraestruturas residenciais para 
pessoas idosas – Projeto Casa 
- Estrutura Residencial para 
pessoas idosas da Funcheira 
- Lar de Garvão   

 
- Garantir a Criação de 
todos os Equipamentos 
Sociais até ao final de 
2017 

 
Nº de respostas criadas 
no Concelho  
 
 
Nº de utentes 
abrangidos pelas 
diferentes valências  

 
Associação Futuro de Garvão, 
IPSS  
Associação Nossa Terra, IPSS   
Santa Casa da Misericórdia de 
Ourique   
CLAS de Ourique 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Qualificar a rede de 
equipamentos 
sociais de apoio à 3ª 
idade 

 
 
Reforçar as medidas de 
complemento de apoio 
económico à população 
idosa 

 
- Criação do cartão social 
(Descontos nos equipamentos 
Municipais e outros serviços) 

 
- Abranger 100% dos 
idosos com 66 ou mais 
anos  

Nº de medidas de 
apoio 
Nº de idosos/os 
abrangidos pelas 
medidas 

 
IPSS´s do concelho 
Segurança Social 

Município de Ourique 
Juntas de freguesia 

Município de Ourique 
CLAS de Ourique 

Promover medidas para a 
qualificação e inovação da 
rede de SAD 

Realização de um encontro 
temático para reconhecimento e 
valorização das boas práticas 
 
Adaptação e aquisição de 
viaturas adaptadas para o serviço 
de apoio domiciliário 

-  1 Encontro distrital 
 
- 100% das ipss’s com 
viaturas adaptadas no SAD  

realização do encontro 
distrital 
 
Nº de viaturas 
adaptadas  

 
 CLAS de Ourique  
 
 IPSS´s do concelho 
 
PSCBA 
 

 
 

Qualificar a rede de 
equipamentos 

sociais na área da 
deficiência e 
incapacidade  

 

 
 
 
 
Reforçar a rede 
Equipamentos e Serviços 
Sociais de Apoio à 
deficiência e incapacidade  

 
 
 

Criar Um lar residencial de apoio 
à deficiência  
 
Rede Cuidadores de Garvão  
 
Apoio domiciliário de 
proximidade  

- Criar  20 vagas a valência 
lar residencial da 

CERCICOA  
 

- Garantir a Criação de 
uma rede de Cuidadores 

 
 

Nº de vagas criadas  
 
Nº de cuidadores  
 
Nº de pessoas 
abrangidas pelo apoio 
domiciliário de 
proximidade 

 
CERCICOA 
Associação Futuro de Garvão , 
IPss 
 
CLAS de Ourique 
 

 
Adaptação/Aquisição de viaturas 
de mobilidade para pessoas com 

deficiência e ou incapacidade  

- 100% das IPss’s do 
concelho com transporte 
adaptado 

Nº de acarinhas de 
mobilidade adaptadas  

Juntas de freguesia; 
 IPss’s do concelho 
CLAS de Ourique  
CERCICOA 
 

Qualificar a rede de 
equipamentos 

sociais na área das 
crianças e jovens  

 
 

 
Requalificar os 

equipamentos e serviços na 
área da infância  

Adaptação do espaço físico do 
ATL  

Requalificação da creche e 
jardim-de-infância  

Centro de atividades Tempos 
livres  

- Garantir a requalificação 
dos equipamentos até ao 

final de 2017 

Nº equipamentos 
requalificados 

 

Município de Ourique  
 
Santa casa da Misericórdia de 
Ourique  
Associação futuro de Garvão, 
IPSS  
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
Contribuir para a 
Promoção da 
Igualdade de Género  

 

  
 
 
 
 
Sensibilizar os agentes locais 
do território para a 
Igualdade de Género   

Aprofundamento do Diagnostico 
Concelhio 
  
Plano Municipal para a igualdade  
 
Plano de prevenção da violência  
 
Criar uma resposta especializada 

de intervenção com vitimas  

- Diagnostico Concelhio 
Elaborado 
- Garantir a 
Implementação do 
Plano Municipal para 
a Igualdade de 
Género no Concelho de 
Ourique até ao final de 
2015 
- Criação de reposta 
espacializada até ao final 
de 2017 

 
Elaboração do 

Diagnostico 
 

Grau de execução do 
plano 

 
Criação da resposta  

 
Município de Ourique  

ESDIME  
NAV 
CLAS 

 

Contribuir para o 
Reforço da dinâmica 

local  

Capacitar o tecido 
associativo concelhio  

- Apoio técnico associativo  - Garantir até ao final de 
2017 o apoio técnico às 
associações do concelho  

Nº de apoios prestados  
Nº de associações 
apoiadas  

ESDIME  
Município de Ourique 

Associações locais  
 CLAS de Ourique  

 

Reforçar a rede de 
Voluntariado no concelho   

- Voluntariado de proximidade na 
população idosa  
 
- Voluntariado jovem  
 

- Garantir a criação de um 
núcleo de voluntariado 
inter-freguesias  

 Nº de voluntários 
Nº de projetos criados 

Nº de instituições 
inscritas 
Nº de ações 
dinamizadas   

ESDIME  
Município de Ourique 
Paróquia de Ourique 

 CLAS de Ourique   
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo II 
 

Emprego, Qualificação e 
empreendedorismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 

Objetivo Geral  
 Estratégia Ações e Instrumentos   Meta Indicadores/dados a 

monitorizar 
Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 

Contribuir para a 
criação de empresas e 

de emprego 
 

 

Promover a divulgação de 
boas práticas na área do 
empreendedorismo em 
sede de CLAS 

Identificação de boas práticas desenvolvidas 
no âmbito da promoção de 
empreendedorismo e da criação de emprego 
ao nível da Plataforma Supra Concelhia  
 
Ações de divulgação das boas práticas 
sinalizadas junto das redes sociais  

 
 

Garantir a 
execução de 1 

ação anual 

Nº de boas práticas 
identificadas;  
 
Nª de ações de divulgação  
no CLAS de Ourique  
 

CLAS de Ourique  
Parceiros da PSCBA  

 
Promover o debate alargado 
em torno do papel das 
redes sociais na promoção 
do empreendedorismo, na 
criação de emprego, e no 
desenvolvimento de 
sinergias com outros atores  
 

Reuniões temáticas locais de reflexão e 
debate (CLAS); 
Elaboração de documento síntese das 
conclusões e recomendações dos grupos 
locais (GO-PSCBA)  
Identificação de estratégias de intervenção e 
áreas de cooperação e de articulação 
territorial (PSCBA) 

Garantir a 
realização de 
uma reunião 
no CLAS de 

Ourique  

Nº de reuniões temática 
 
Nº de participantes nas 
reuniões temáticas 
 
Orientações/recomendações 
produzidas 

CLAS de Ourique  
 
 Parceiros da PSCBA 

 
Promover o conhecimento e 
o acesso aos programas e 
medidas de apoio ao 
empreendedorismo e à 
criação de empresas no 
território da PSCBA 

Ações de informação/divulgação dos 
recursos, programas e medidas existentes de 
apoio ao empreendedorismo e à criação de 
empresas: ACPE; Microcrédito; Apoios à 
contratação; entre outros 

Garantir a 
realização de 

uma ação 
anual no CLAS 

de Ourique  

Nº de entidades do CLAS 
abrangidos pelas ações  

CLAS de Ourique  
Parceiros da PSCBA 

Promover os níveis de 
qualificação profissional 

da população ativa 

Promover o conhecimento 
alargado da oferta 

formativa existente na 
região, incluindo a 

intervenção da rede Centros 
para a Qualificação e o 

Ensino Profissional (CQEP), 
nos processos de RVCC 

 

Ações de informação/divulgação da oferta 
formativa existente - ex. Formação modular, 

Cursos de Educação Formação de Adultos, 
Ações de divulgação dos processos de RVCC e 

da rede regional de CQEP 

Garantir a 
realização de 

uma ação 
anual no CLAS 

de Ourique 
Nº de entidades do CLAS 
abrangidos pelas ações 

 
CLAS de Ourique  
Parceiros da PSCBA 
 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
Promover as condições 
de empregabilidade de 

públicos 
particularmente 

desfavorecidos e/ou em 
situação de exclusão 

 
 

Reforçar o conhecimento e 
o acesso aos recursos, 

programas e medidas de 
apoio à inserção social e 
profissional - incluindo a 

identificação de fragilidades 
e oportunidades e de 
melhoria da eficácia e 
eficiência dos recursos 

disponíveis. 
 
 

 
 

Ações de divulgação dos recursos, programas 
e medidas de apoio existentes neste âmbito - 

ex. ações de informação sobre técnicas de 
procura de emprego; Programas CEI, CEI+, 

Formação para a inclusão, PPT, CLDS+, 
programas direcionados para Pessoas com 
Deficiência e Incapacidades (PCDI) e para a 

população imigrante... 

 
 
 

Garantir a 
realização de 

uma ação 
anual no CLAS 

de Ourique 
Nº de entidades do CLAS 
abrangidos pelas ações 

CLAS de Ourique  
Parceiros da PSCBA 
 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eixo III 

 
Saúde Mental 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

Objetivo Geral 
 

Estratégia 
 

Ações e Instrumentos Meta 
Indicadores/dad
os a monitorizar 

Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
Incentivar as 

entidades do  CLAS 
para o 

desenvolvimento de 
medidas de 

prevenção na área 
da saúde mental 

Elaborar diagnóstico das 
necessidades/recursos/resp
ostas ao nível da saúde 
mental no território 

Mapeamento das respostas/recursos 
 
Identificação de problemas e necessidades 
existentes nas respostas sociais e 
recursos/concelho no que se refere à 
problemática da saúde mental 

 
 

Elaboração do 
Diagnostico até ao 

final de 2017 

Mapeamento das 
respostas 
/recursos 

CLAS de Ourique 
 

Departamento de 
Saúde Mental 

ARS 
Grupo operativo da 

plataforma supra 
concelhia 

 
 

Aprofundar o 
conhecimento das 

respostas e recursos 
existentes ao nível 

da saúde mental no 
território 

Promover a qualificação dos 
profissionais que prestam 
assistência direta aos 
utentes com doença mental 

Levantamento de necessidades de qualificação 
no território da PSCBA 
 
Desenvolvimento de um plano de formação 

- Abranger 100% dos 
técnicos da IPSS´s e 
serviços sociais do 
concelho 
- Levantamento de 
necessidades de 
qualificação no 
território 
- Elaboração de plano 
de formação 

 

Nº de técnicos 
abrangidos 

CLAS de Ourique 
 

Departamento de 
Saúde Mental 

ARS 
Grupo operativo da 

plataforma supra 
concelhia 

Capacitação das 
entidades e dos 
agentes na área da 
saúde mental 

 
Sensibilizar as entidades do 
CLAS para o 
desenvolvimento de 
medidas de promoção da 
saúde mental e da 
importância da prevenção 
da doença mental 

 
Realização de um encontro sobre a temática 

Realização do 
encontro anual 

 
 
Nº ações 
prevenção/prom
oção  
 

 

CLAS de Ourique 
 

Departamento de 
Saúde Mental 

ARS 
Grupo operativo da 

plataforma supra 
concelhia 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitação das 
entidades e dos 

agentes na área da 
saúde mental 

 

 
 
 

Reforçar a intervenção na 
área da saúde mental 
 
 

Plano de promoção da saúde mental: 
- Prevenção 

- Capacitação  
- Intervenção  

Definição e 
implementação do 
plano de promoção 

da saúde mental 

 

 
Grau de execução 
do plano  

Departamento de 
Saúde Mental 

ARS 
CLAS de Ourique 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eixo IV 
 

Trabalho em rede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

Objetivo Geral Estratégia Ações e Instrumentos Meta 
Indicadores/dados a 

monitorizar 
Responsáveis/ 
Intervenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitação dos 
agentes Locais  

 
  

Identificar áreas 
estratégicas de formação 
dos recursos humanos 
das entidades que 
desenvolvem respostas 
sociais  

Elaboração e Operacionalização dos 
Planos de formação das entidades 
em áreas estratégicas para a 
qualidade das respostas sociais 

- Garantir a criação de um 
plano de formação 

ajustado às diferentes 
entidades 

- Garantir a formação dos 
recursos humanos em 

todos os equipamentos 
sociais do Concelho 

 

N.º de funcionários/as com 
formação 
 N.º de entidades 
envolvidas 

 
 CLAS de Ourique  
 
 IPSS´s do concelho 
 
PSCBA 
 

Promover a formação 
específica aos técnicos 
que intervêm com as 
famílias no território 

 
Plano de qualificação Municipal  

Garantir 100% das ações 
de qualificação  

Nº de técnicos abrangidos 
por entidade  

Nº de ações de 
Sensibilização/qualificação 

executadas  

Município de Ourique  
ESDIME  

CLAS 
NAV  
GNR 

Identificar áreas 
estratégicas de formação 
dos ativos nos sectores 
do comércio, serviços, 
turismo e restauração 

 

 
Plano de Formação ajustado às 
necessidades de públicos e do 

concelho 

Concretização de 10% das 
ações definidas no plano  

N.º de ações de 

qualificação realizadas por 

área temática 

N.º de formandos/as por 
sector de atividade 

Serviço de emprego de 
Ourique 
ESDIME 

Município de Ourique – 
GADES 

 
 

CLAS de Ourique  

 
 

Contribuir para a 
qualificação do 

trabalho em rede, 
através da partilha 

de práticas 

 
 

Conhecer a dinâmica das 
redes sociais e as boas 

práticas do seu trabalho 

Levantamento para identificação das 
boas práticas de intervenção 

 
 

Uma sessão de divulgação 
por ano no CLAS de 

Ourique 
 
 

Divulgação de uma boa 
prática na PSCBA até ao 

final de 2017 

 
N.º Práticas identificadas 

 
 

Nº de sessões de 
divulgação em sede de 

CLAS  
 

N.º de participação    

 
 
 
 

CLAS de Ourique  
 

Grupo Operativo – PSCBA   

Realização de sessões de divulgação 
e promoção das práticas 
identificadas na PSCBA 

Realização de sessões de divulgação 
e promoção das práticas 
identificadas nos CLAS 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 

Promover a 
dinâmica da Rede 

Social 

 
 
 
 
 
 

Promover a participação 
ativa das entidades no 

planeamento e 
concretização de 

projetos 

Atualização dos instrumentos de 
planeamento dos órgãos da Rede 

Social 

Garantir concelho de 
Ourique tem: i) o 
Diagnóstico Social 

ajustados à realidade do 
território; ii) o Plano 

Diagnostico Social (2015-
2017) e o Plano Anual 

atualizados 

 
 

Instrumentos de 
planeamento do território 

atualizados  

 
 

Município de Ourique  
 

CLAS de Ourique 

Realização das reuniões 
obrigatórias, conforme 
regulamentos internos 

Garantir que o município 
cumpre o estipulado no 

regulamento interno dos 
CLAS e dos NE  

Realização do n.º de 
reuniões previstas nos 
regulamentos internos  

 
 N.º de reuniões realizadas 

(CLAS e NE) 

 
Município de Ourique  

 
CLAS de Ourique  

Levantamento de constrangimentos 
e potencialidades da cooperação 

supramunicipal e concelhia  
elaboração de propostas e 

recomendações 

Apresentação das 
propostas e 

recomendações na PSCBA 
e em todos os CLAS e NE 

Propostas/recomendações 
elaboradas 

Apresentação na PSCBA e 
nos CLAS 

 
 

 
 

CLAS de Ourique 
Grupo Operativo – PSCBA /  

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Ficha de Adesão 

 

 

 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

                                                                                  

 

 

Ficha de Adesão ao Conselho Local de Ação Social 

 
 

 

 

Conselho Local de Ação Social do Concelho de Ourique 

 
 

Nome da Entidade_______________________________________________________________ 

 

Data de Adesão___________________________________         

 

Natureza Jurídica_________________________________ 

 

CAE _________________________________ 

 

Morada________________________________________________________________________ 

 

Localidade _______________________                           Código Postal____________ 

 

Telefone ________________   Fax  ___________             Telemóvel ______________ 

 

E-mail_________________________________________________ 

 

 

Nome do Representante no CLAS __________________________________________ 

 

Cargo na Entidade Representada __________________________________________ 

 

Telefone ________________       Fax  _____________      Telemóvel ______________ 

 

E-mail_________________________________________________ 

 

 

Data  ______ /_________/_________ 

 

 

Assinatura do Responsável da Entidade_______________________________________ 

 

 

 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

 

 

IV- Critérios de emissão de 

pareceres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

 

 

 

PERTINÊNCIA Avalia o modo como o projeto se enquadra nos instrumentos de planeamento do 
CLAS (Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento 
Social e Planos de Acção), assim como noutros instrumentos do território. 
Considera ainda a prioridade das necessidades quanto às características de urgência 
e importância, em que a graduação das necessidades é tida como prioritária quando 
identificadas nos instrumentos de planeamento do CLAS. 
 

SUBSIDIARIEDADE Avalia em que medida foram verificados / equacionados / explorados todos os 
recursos e potencialidades disponíveis no território suscetíveis de ser rentabilizados 
(total ou parcialmente) para responder às necessidades diagnosticadas, objetivos e 
destinatários previstos no projeto. 
 

CONCERTAÇÃO Avalia em que medida o projeto resulta de acordo prévio do CLAS relativamente ao 
projeto e entidade detentora de melhores condições para 
a sua apresentação. 
 

PARCERIA Avalia a existência de um trabalho de parceria na concretização do projeto que 
possibilite a gestão partilhada de recursos, em que cada parceiro potencia a sua 
especialidade para uma maior qualidade da resposta à população. A qualidade / 
credibilidade da parceria deverá distinguir: identificação dos parceiros, definição dos 
papéis / responsabilidades e recursos (humanos, financeiros e materiais) a 
disponibilizar por cada um. 
 

INOVAÇÃO  
Avalia a existência de componentes aos níveis da metodologia, estratégia ou 
resultados que permitam distinguir o projeto face às práticas correntes. Um projeto 
inovador prevê uma intervenção distinta da que é utilizada no território, quer pelo 
seu carácter não tradicional, quer pela criação de um serviço diferente para a 
população. 
 
 

DIVULGAÇÃO Avalia a existência de mecanismos no projeto que permitam alimentar o sistema de 
informação da Rede Social (dimensão local e/ou nacional) quanto à situação e 
resultados. 
 

EMPREGABILIDADE Avalia em que medida o projeto cria ou mantém postos de trabalho e promove a 
qualificação dos recursos humanos. 
 

SUSTENTABILIDADE Avalia o modo como é equacionada a continuidade da resposta/serviço no futuro, 
finda a fase de implementação do projeto 
 

 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

 

 

 

V- Composição do CLAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Conselho Local de Ação Social de Ourique 

 
 

 

 

 

ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano 

Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique 

Associação a Noiva  

Associação a NOSSA TERRA,IPSS 

Associação Cultural Juvenil dos Grandaços 

Associação de Pais  

Associação Futuro de Garvão, Ipss 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique  

Associação recreativa desportiva cultural de conceição 

Atalaia – Associação dos amigos da cultura e das artes 

Casa do povo de Panóias- centro de dia  

Casa do Povo de Santana da Serra 

Castro da Cola – Associação de Desenvolvimento local  

Centro Cultural e recreativo de Santana da Serra 

Centro Saúde de Ourique  

Centro Social Cultura e Recreio casa do povo de Garvão 

CERCICOA 

Clube Desportivo e Cultural de Panoias  

CPCJ de Ourique 

ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste  

Fábrica da igreja paroquial da Freguesia de Ourique  

Grupo Dadores de Sangue 

Guarda Nacional republicana  

ISS, IP – Centro Distrital de Beja 

Junta de freguesia de Ourique  

Junta de Freguesia de Santana da Serra 

Liga dos Amigos da Aldeia de Palheiros  

Município de Ourique 

ORIK – Associação de Defesa do Património de Ourique,  

Ourique Desportos Clube  

Santa Casa ada Misericórdia de Ourique  

Serviço de Emprego e Formação Profissional de Ourique 

União das freguesias de Garvão e Santa Luzia  

União das freguesias de Panoias e conceição  

 


