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Introdução  

 

 

O Plano de Ação do Conselho Local de Ação Social de Ourique (CLAS de Ourique), para 2019, à semelhança 

de anos transatos, propõe-se ser um documento de planeamento anual, onde são delineados projetos, 

ações e intervenções, a implementar, para uma adequada e articulada resposta aos 

problemas/necessidades sociais diagnosticados no concelho de Ourique.  

O Plano de Ação 2019, consagra-se como instrumento de planeamento operativo do território – do CLAS de 

Ourique, pretende ser o mais realista possível, estar em consonância com o Diagnóstico Social e ser 

coerente com as linhas orientadoras apresentadas no Plano de Desenvolvimento Social da plataforma 

supraconcelhia para o universo temporal 2018-2020, articulando com as estratégias e recursos 

identificados no plano de desenvolvimento social do Concelho de Ourique vigente até ao final de 2020, 

bem como a vigência do Programa 2020.  

O Plano de Ação, resulta de um conjunto de reuniões realizadas, pelos elementos que compõem o Núcleo 

Executivo, e da articulação com os Planos de Ação das entidades que com assento em CLAS, seguindo, 

desta forma, uma lógica de parceria assente na colaboração/cooperação inerentes à própria filosofia da 

Rede Social.  

O Plano de Ação agora apresentado ambiciona ser um instrumento, imprescindível, para a construção de 

um processo de melhoria da vida da população Ourique, contribuindo para um equitativo desenvolvimento 

social.  

A execução deste Plano depende de todas as entidades que, diretamente ou indiretamente, dele fazem 

parte integrante. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Resumo do Plano de ação 
 

 
 
    Eixo 1 – Família e comunidade  

 
 
 
 

Eixo 2 – Emprego, qualificação e empreendedorismo 
 
 
 

\ Eixo 3 – Saúde  
 
 
 
 
Eixo 4 – Trabalho em rede  

 



 

Eixo 1 - Qualificação Emprego e Empreendedorismo 
 
1.1 - Objetivo Estratégico: Promover uma estratégia concertada na área da formação profissional 

1.1.1 - Objetivo específico: Ajustar a oferta formativa às necessidades do território 
 

 
 
1.2- Objetivo Estratégico: Promover o envolvimento do tecido empresarial ao nível da qualificação/ emprego 
1.2.1 - Objetivo específico: Sensibilizar o tecido empresarial para integração de formandos 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Levantamento e identificação das 
necessidades de formação ao nível 

das várias áreas setoriais 

Garantir anualmente que 
até Outubro o CLAS tenha 

identificadas as 
necessidades de formação 

no concelho de Ourique  

Necessidades de formação   
 
 
 
 
 
 

Núcleo executivo  
CLAS 

Setembro Outubro 

Levantamento e identificação das 
necessidades de certificação (escolar 

e profissional) 

Garantir anualmente que 
até Outubro o CLAS tenha 

identificadas as 
necessidades de 

certificação  

Necessidades de formação  Setembro Outubro 

Divulgação/Informação do plano de 
formação anual 
 

 

Garantir a apresentação do 
plano de formação na 1ª 
reunião de CLAS do ano 

Apresentação do Plano de Formação 
 

Janeiro Fevereiro  

Promover oferta formativa 
certificada para PCDI 

 Garantir 20 vagas anuais Nº de pessoas apoiadas CERCICOA Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de debates e fóruns em 
torno da temática do emprego e 

empreendedorismo 

Garantir anualmente a 
realização de um Encontro 

no âmbito do emprego e 
empreendedorismo 

Nº de empresas envolvidas 
Nº de encontros realizados 

Grupo operativo 
NERBE 
IEFP 

Outubro  Novembro 

Realização de estágios/formação em 
contexto real de trabalho de PCDI 

Garantir que 15 pessoas 
são apoiadas 

Nº de pessoas apoiadas CERCICOA 
IEFP – SE Ourique 

Janeiro Dezembro 



 
 

 
1.2- Objetivo Estratégico: Promover o envolvimento do tecido empresarial ao nível da qualificação/ emprego 
1.2.2 - Objetivo específico: Sensibilizar o tecido empresarial para integração de Formandos 
 
 

 

 
 
 
1.3- Objetivo Estratégico: Promover o conhecimento e o acesso aos programas e medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo  
1.3.1 - Objetivo específico: Divulgar as medidas e programas no âmbito do emprego e empreendedorismo 

 
 

 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de debates/fóruns em 
torno da temática do recrutamento 

Garantir anualmente a 
realização de um Encontro 

no âmbito da seleção de 
recursos humanos 

Nº de empresas envolvidas 
Nº de encontros realizados 

 
IEFP 

Janeiro Dezembro 

Realização de estágios/formação em 
contexto real de trabalho de PCDI 

Garantir que 15 pessoas 
apoiadas 

Nº de pessoas apoiadas CERCICOA 
IEFP – SE Ourique 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Criação de uma bolsa de empresas 
recetoras de formandos em formação 

pratica em contexto de trabalho 

Garantir a criação da bolsa 
de Empresas durante o ano 

2019 
Bolsa Criada NERBE 

Novembro Dezembro 

Divulgação das medidas de apoio à 
integração de PCDI contactadas 

Contactar 10 entidades 
empregadoras  

 
N.º de entidades empregadoras 

CERCICOA 
IEFP – SE Ourique 

Janeiro Dezembro 

Divulgação das medidas e programas 
nas reuniões de CLAS 

Garantir que o CLAS 
divulga anualmente as 
medidas e programas 

Nº de CLAS que divulgaram as medidas 
Nº de divulgações na PSCBA 

IEFP 
Núcleo executivo  

CLAS 

Janeiro Março   



 
 

 
 
 
 
1.4- Promover o conhecimento do mercado de trabalho e ofertas de emprego 
1.4.1 - Objetivo específico: Dar a conhecer o tecido empresarial, entidades empregadoras, bem como profissões e ofertas de emprego 

 
 

 
 
1.5- Promover estratégias de incentivo ao empreendedorismo  
1.5.1 - Objetivo específico: Divulgar e promover boas práticas no âmbito do emprego e empreendedorismo 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de sessões temáticas 
dirigidas ao setor autárquico, setor 

social e empresarial 

Garantir a realização de 
dois encontros 

N.º de entidades envolvidas 
N.º de encontros realizados 

IEFP 
Janeiro Dezembro 

Apresentação das atribuições/ 
valências do IEFP aos alunos do 12.º 
ano e divulgar as respostas dirigidas 

a este público 

Garantir a realização de 
uma sessão no 3.º período 

escolar 

N.º de alunos envolvidos 
N.º de sessões realizadas 

IEFP 
Agrupamento 

Janeiro Dezembro 

Promover a realização de visitas com 
os alunos dos 12.º ano e jovens NEET 

à empresas 

Garantir a realização de 
duas visitas no ano 

N.º de jovens envolvidos 
N.º de empresas visitadas 

IEFP 
Agrupamento 

Município 

Janeiro Dezembro 

Sessões de divulgação das ofertas de 
emprego pela comunidade 

Garantir a realização de 
três sessões com o maior 

n.º de participantes 

N.º de candidatos envolvidos 
N.º de sessões realizadas 

IEFP 
Janeiro Dezembro 

Motivar os desempregados inscritos 
para novas experiências de trabalho 

Garantir que 50 % das 
ofertas disponíveis sejam 
satisfeitas com candidatos 

desempregados 

Nº de ofertas registadas 
Nº de pessoas colocadas 

IEFP 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de debates em torno da 
temática do empreendedorismo junto 

de alunos do ensino secundário 

Garantir até ao final de 
2020 a realização de dois 

debates 
Nº de alunos envolvidos 

ESDIME 
IEFP 

Núcleo executivo 
GAAF 

Maio Junho 



 
 

1.6- Promover estratégias de integração dos DLD no mercado de trabalho 
1.6.1 - Objetivo específico: Melhorar o perfil de empregabilidade dos DLD 
 

 
 
 

1.7- Promover as condições de empregabilidade de públicos particularmente desfavorecidos e/ou em situação de exclusão 
1.7.1 - Objetivo específico: Reforçar o acesso à formação e ao emprego  

 

 
 
 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de entrevista individual 
junto dos DLD’s 

Garantir a análise de perfil 
de 70% dos DLD 

Nº de DLD com o perfil definido IEFP 
Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Divulgar os programas e medidas 
junto de entidades e candidatos 

Garantir o preenchimento 
de 70% das vagas 

candidatadas na Medida 
Contrato Emprego 

Inserção 

Nº de vagas 
Nº de pessoas integradas 

IEFP 

Tecido empresarial 

Janeiro  Dezembro 

Garantir o preenchimento 
de 70% das vagas 

candidatadas na Medida 
Contrato Emprego 

Inserção + 

Nº de vagas 
Nº de pessoas integradas 

Janeiro  Dezembro 

Garantir a colocação  de  
oito pessoas em contrato 

emprego apoiado em 
mercado aberto 

Nº de pessoas colocadas 

Janeiro  Dezembro 

Garantir apoio à 
qualificação e integração 

de pessoas com deficiência 

Nº de vagas 
Nº de pessoas colocadas 

Janeiro  Dezembro 

Promover oferta formativa 
certificada para PCDI 

20  vagas anuais Nº de pessoas apoiadas 
CERCICOA 

Janeiro  Dezembro 



 
 

Eixo 2 - Saúde 
 
 

2.1 – Objetivo estratégico - Melhorar a articulação entre o Departamento de Psiquiatria da ULSBA,EPE e as entidades da comunidade 
2.1.1 – Objetivo especifico - Divulgar junto do CLAS de Ourique as respostas do Departamento de Saúde Mental (serviço de psiquiatria de infância e adolescência e serviço de 
psiquiatria de adultos) 
 

 
2.1 – Objetivo estratégico - Melhorar a articulação entre o Departamento de Psiquiatria da ULSBA,EPE e as entidades da comunidade 
2.1.2 – Objetivo especifico - Melhorar os processos de intervenção comunitária entre o serviço de pedopsiquiatria e Psiquiatria do DPSM e os técnicos que trabalham diretamente 
com crianças e jovens e adultos  
 

 
2.2 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação dos profissionais que prestam assistência direta aos utentes com doença mental e/ou demência 
2.2.1 – Objetivo especifico - Qualificar técnicos para atendimento junto de públicos com problemáticas no âmbito da doença mental e/ou demência 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Realização de uma ação de informação 
Garantir que até ao final do ano  a 

realização de 1 ação de 
informação/sensibilização 

Ação de Informação realizada 
 

Núcleo executivo /CLAS 
 

Departamento de Psiquiatria 

JUNHO JULHO 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
Criação de grupos interdisciplinares interconcelhios com 

consultadoria da Pedopsiquiatria ou psiquiatria: 
1-Ação de formação para todos os técnicos 

2-Prevenção primários  
3-Prevenção secundária 

Garantir que até ao final de 
2020 o CLAS pertence ao grupo 
interdisciplinar interconcelhio 

com consultadoria da 
Pedopsiquiatria ou psiquiatria 

CLAS de Ourique 
pertence ao grupo 

interdisciplinar  

Núcleo executivo/ CLAS 
Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental 

  

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
Identificação dos profissionais com intervenção direta à 

criança, jovem e adulto com doença mental e/ou 
demência no concelho de Ourique Garantir que até ao final 

de 2020 as IPSS’s são 
abrangidas pelo plano de 

formação 
 

Identificação do perfil dos 
profissionais por entidade 

IPSS’s 
Núcleo executivo 

CLAS 

Janeiro  Dezembro 

Levantamento de necessidades de qualificação das Ipss’s 
Nº de entidades com 

necessidades identificadas 
Núcleos executivos CLAS  

 
Janeiro  Dezembro 

Desenvolvimento de um plano de formação ajustado às 
necessidades das Ipss’s do concelho de Ourique 

Nº de instituições 
abrangidas pelo Plano de 

formação 

IPSS’sNúcleo executivo  
Departamento de Saúde 

Mental 

Janeiro  Dezembro 



 
 

 
2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.1 – Objetivo especifico: Prestar cuidados globais às pessoas com dificuldades de mobilidade e perda de autonomia, 
 

 
2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.2 – Objetivo especifico: Promoção de comportamentos saudáveis no utente diabético / família 

 

 
2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.3 – Objetivo específico: Aumentar os conhecimentos sobre prevenção da violência e do abuso sexual. 
 

 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Prestação de serviços domiciliários, (cuidados de 
enfermagem, médicos, de reabilitação e de apoio social, ou 

outros), a pessoas em situação de dependência cuja 
situação não requeira internamento 

Taxa de Ocupação> 
80% 

 

Somatório de dias de integração 
dos utentes na ECCI durante o 

período em análise 

ULSBA 
UCC de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Promoção e sessões de educação para a saúde, 
workshops, aulas práticas de atividade física, 

caminhadas, visitas culturais e atividades lúdicas 

Garantir uma taxa de 
execução de 30% 

Número total de utentes diabéticos 
ULSBA 

Centro de Saúde 
Município de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

Consulta de enfermagem do pé diabético – cuidados 
podológicos 

 

Garantir uma taxa de 
execução de 60% 

Número de utentes diabéticos 
classificados na Consulta do Pé 

Diabético como “Médio” e “Alto Risco” 

ULSBA 
Centro de Saúde 

Município de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

Sessões de educação para a saúde: direcionada aos 
utentes não diabéticos com risco de vir a desenvolver 

diabetes 

Garantir uma taxa de 
execução de 20% 

Número total de utentes não 
diabéticos com score de risco ≥ 15 

ULSBA 
Centro de Saúde 

Município de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Projeto des(cobre) o teu corpo 

Garantir Implementação de 
7 sessões, no ensino pré-

escolar 

nº de crianças do ensino pré-escolar nº de 
agentes educativos nº de Famílias 

 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Município de Ourique 
Agrupamento 

Janeiro  Dezembro 



 
 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.4 – Objetivo específico: Promover escolhas alimentares saudáveis para os lanches no 1º ciclo 

 
 
2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.5 – Objetivo específico: Sensibilizar os alunos do 4º ano do 1º ciclo do AEO para as medidas de prevenção individual de forma a evitar as doenças transmitidas por carraças e 
mosquitos. 
 

 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.6 – Objetivo específico: Promover a adoção de comportamentos alimentares saudáveis, a prática do exercício físico e a educação postural nos alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do 
AEO. 
 

 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Projeto a Minha Lancheira 
Implementação do projeto de acordo com 
respetivo plano de sessões que consta no 

Manual do projeto "A minha lancheira" 

Nº de turmas do 1º ciclo 
abrangidas 

Nº de Pais/Encarregados de 
educação que participaram 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Município de Ourique 
Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Projeto Pico, Pico, sarapico – 
Evita a carraça e o mosquito 

Garantir a realização de sessões de 
promoção e educação para a saúde a 85% 

dos alunos 

% de alunos do 4º ano do 1º 
ciclo do AEO abrangidos pelo. 

 
 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

 
 

Projeto Nutri-físico 

Garantir a Realização de sessões de 
promoção de educação para a saúde a 80% 

dos alunos 

% de alunos do 4º ano do 1º 
ciclo do Centro Escolar de 

Ourique 
 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

Garantir a realização de sessões de 
promoção de educação para a saúde a 35% 

dos alunos 
% de alunos do 2º e 3º ciclo 

Janeiro  Dezembro 



 
 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.7 – Objetivo específico: Promover a literacia em saúde na área da prevenção do consumo de substâncias psicoativas, (álcool, tabaco e drogas), capacitando os alunos do 
Ensino Básico e Secundário do AEO para a adoção de comportamentos saudáveis e promotores da saúde. 
 

 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.8 – Objetivo específico: Promover a literacia em saúde ocupacional nos domínios da prevenção dos riscos Psicossociais e da promoção de estratégias para o desenvolvimento 
de ambientes de trabalho saudáveis em professores do 1º ciclo 

 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.9 – Objetivo específico: Contribuir para a melhoria dos conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral, incentivar a escovagem dos dentes desde o Jardim de Infância e 
criar condições para melhorar a acessibilidade a cuidados dentários de crianças e jovens que deles necessitem. 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Projeto "Depende de ti" 
Garantir a Realização de sessões de 
promoção e educação para a saúde 

a 35% dos alunos 

% de alunos do Ensino Básico e 
Secundário 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Projeto Riscos Psicossociais nos 
professores do 1º ciclo 

 
 
 

Garantir a Implementação do 
projeto de acordo com o descrito na 

respetiva Memória descritiva - 
Riscos psicossociais nos 

professores do a 50% dos 
professores 

% de escolas abrangidas 
% de professores do 1º ciclo 

% de professores alvo de ações de 
educação para a saúde 

 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

 
 

Promoção da saúde oral na escola 

Garantir a execução de 
todas as ações que fazem 

parte do projeto de 
promoção 

% de alunos que participam projeto 
% de cheques dentista emitidos aos 

alunos nascidos em 2011, 2008 e 2005. 

ULSBA 
Centro de Saúde de Ourique 

Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 



 
 

2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.1.0 – Objetivo específico: Identificar, referenciar e apoiar os alunos com Necessidades de Saúde Especiais/ Aumentar a percentagem de alunos acompanhados pelo NACJR 

sinalizados à Saúde Escolar por suspeita de maus tratos/ Aumentar o cumprimento do PNSIJ e do PNV dos alunos. 

 
2.3 – Objetivo estratégico - Promover a qualificação e diversificação das respostas de saúde no concelho 

2.3.1.1 – Objetivo específico: Reduzir os riscos do ambiente escolar e peri-escolar com potencial impacto na saúde e reduzir os acidentes escolares e peri-escolares e minimizar 

as suas consequências. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Promoção do Ambiente Social 
 

Garantir a o apoio a 100% 
dos alunos referenciados 

% dos alunos referenciados 
ULSBA 

Centro de Saúde de Ourique 
Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Promoção do Ambiente Físico 

Avaliação dos riscos do 
ambiente escolar 

% de estabelecimentos de educação e 
ensino que foram alvo de avaliação do 

risco 
ULSBA 

Centro de Saúde de Ourique 
Agrupamento de escolas 

Janeiro  Dezembro 

Reduzir os acidentes 
escolares em 10% 

% de alunos vítimas de acidentes no 
ambiente escolar e/ou peri-escolar. 

Janeiro  Dezembro 



 
 

Eixo 2 – Família e comunidade 
 
3.1 – Objetivo estratégico - Promover a melhoria das Condições de Vida das famílias 

3.1.1 – Objetivo especifico - Reduzir os níveis de fragilidade social e promover a autonomização das famílias 
 

 
3.1 – Objetivo estratégico - Promover a melhoria das Condições de Vida das famílias 

3.1.2 – Objetivo especifico - Assegurar a atribuição de bens (alimentares, mobiliário, roupas, eletrodomésticos, ajudas técnicas) às famílias em situação de carência social 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Contrato local de 
desenvolvimento social 

Garantir a execução das ações obrigatórias 
do CLDS 3G até Outubro de 2019 

Nº de ações obrigatórias 
Concluídas 

 
CLAS 

Núcleo executivo 
Município 
ESDIME 

Janeiro  Outubro 

Garantir a construção do plano de atividades 
do CLDS 4G até Outubro de 2019 

Candidatura apresentada do 
CLDS 4G 

 

Outubro Dezembro 

Garantir a execução das ações obrigatórias 
no CLDS 4 G para o concelho de Ourique até 

ao outubro de 2019 

Nº de ações obrigatórias 
Executadas 

 

Março Outubro 

Rendimento social de inserção 
Garantir a atribuição do rendimento associal 

a 46 famílias ate ao final de 2020 
Nº de beneficiários abrangidos 

 
 

NLI 
Janeiro Dezembro 

CAFAP- Centro de apoio familiar 
e aconselhamento parental 

Criação da resposta no concelho Ourique Resposta existente 
Aldeias SOS 

Município de Ourique 
CLAS 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Cantinas sociais 
Garantir a atribuição diária de 9 refeições na 

freguesia de Ourique 
Nº de refeições diárias 

Santa casa da Misericórdia de 
Ourique 

Janeiro Dezembro 

Banco Alimentar 
Garantir a atribuição mensal de alimentos a 

40 famílias até ao final de 2020 
Nº de agregados abrangidos 

ESDIME 
Banco Alimentar de Beja 

Município de Ourique 

Janeiro  Setembro 

Programa dos alimentos 
Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas 

Garantir a resposta a 46 pessoas carenciadas 
do concelho 

Nº de pessoas apoiadas 
CERCICOA 
Seg. Social 

Janeiro Dezembro 

Loja social Garantir a continuidade da loja social 
Nº de beneficiários 

abrangidos por tipologia 
Paróquia de Ourique 
Município de Ourique 

Janeiro Dezembro 

Banco Municipal de Ajudas 
técnicas 

Garantir a continuidade da resposta em 
articulação com a saúde 

Nº de beneficiários Município de Ourique 
Janeiro Dezembro 



 
 

 
3.1 – Objetivo estratégico - Promover a melhoria das Condições de Vida das famílias 

3.1.3 – Objetivo especifico - Operacionalizar programas e medidas locais de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade  
 

 
3.2 – Objetivo estratégico - Promover condições de acesso à Habitação 

3.2.1 – Objetivo especifico - Operacionalizar programas e medidas de melhoria das condições de habitabilidade de famílias em situação de vulnerabilidade  
 

 
 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
Comparticipação Municipal em 

Medicamento a famílias em situação 
de fragilidade social 

Garantir a elaboração/implementação do das 
normas de funcionamento até ao final de 2019 

Nº de agregados beneficiários 
da medida no ano 

Município de Ourique 
DIGNITUDE 

 

Janeiro Dezembro 

Posto de atendimento móvel ao 
Munícipe 

 

Garantir o atendimento de proximidade uma vez 
no mês em todos os lugares e freguesias do 

concelho 

Nº de atendimento realizados 
no ano 

Tipologia de atendimento 
Município de Ourique 

Janeiro  Dezembro 

 
Serra acima 

Garantir até ao final do ano  a rota definida em 
regulamento 

Cumprimento da rota 
estabelecida 

Município de Ourique Junta 
de freguesia de Santana da 

Serra 

Janeiro Dezembro 

Transportes sociais 
Garantir a disponibilização de transportes gratuito 
no acesso aos bens e serviços na sede  até ao final 

do ano 

Nº de beneficiários 
Cumprimento das rotas 

estabelecidas 

Município de Ourique 
Junta de freguesia de 

Ourique 

Janeiro Dezembro 

Transporte para consultas 

Garantir a disponibilização de transporte gratuito 
no acesso a consulta, exames complementares de 
diagnóstico e tratamento ambulatório até ao final 

do ano 

Nº de beneficiários 
Município de Ourique Juntas 

de freguesias do concelho 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Reabilitação do Bairro Social 
Garantir a melhoria das habitações do Bairro 

social  
Nº de habitações 
intervencionadas 

Município de Ourique 

 

Abril Dezembro 

Apoio social para arranjos domésticos Garantir a continuidade e execução da medida 
Nº de requerimentos subtidos 
Nº de beneficiários de acordo 

com regulamento 

Janeiro Dezembro 

Arranjos domésticos Garantir a continuidade e execução da medida 
Nº de intervenções realizadas 

por freguesia Tipologia de 
intervenção 

Janeiro Dezembro 



 
 

 
3.2 – Objetivo estratégico - Promover condições de acesso à Habitação 

3.2.1 – Objetivo especifico - Afirmar uma política local de apoio à promoção pública de habitação 

 
3.3– Objetivo estratégico - Promover a inclusão social de idosos 

3.3.1 – Objetivo especifico - Reforçar a proteção de idosos no apoio ao isolamento e à segurança 

 

 

3.3– Objetivo estratégico - Promover a inclusão social de idosos 

3.3.2 – Objetivo especifico - Contribuir para o equilíbrio financeiro dos idosos /pessoas em situação de dependência 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Plano Local de habitação social  
Garantir a elaboração do plano 

Local  
Elaboração do plano  

Município de Ourique 

 
 
 

Setembro  

 
 
 

Dezembro  
Programa de apoio Municipal ao 

arrendamento 
Programa de Apoio ao 

arrendamento implementado  

Criação do programa de 
arrendamento 

Nº de pessoas apoiadas 

Reabilitação de edifícios devolutos 
e/ou em mau estado de conservação 

propriedade Município 
 

 
Realizar intervenção em 20 das 

habitações propriedade do 
Município 

 
Nº de habitações identificadas 
Nº de habitações recuperadas 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

 
Teleassistência 

Garantir até ao final do ano  a 
criação de serviços nas diferentes 

freguesias do concelho 
Nº de idosos abrangidos 

NOSSSA TERRA 
 

Janeiro Dezembro 

Idosos em segurança 
 

Garantir a identificação e rastreio 
dos idosos a viver em montes 
isolados até ao final de 2019 

Nº de idosos 
Nº de montes isolados 

GNR 
Município de Ourique 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Comparticipação Municipal em 
Medicamentos 

Garantir o reembolso a 100% dos 
beneficiários que requerem a medida 

Nº de beneficiários Município de Ourique 
Janeiro Dezembro 

Desperdício Zero 
Garantir a refeição no âmbito do 

protocolo com o Agrupamento  de 
escolas de Ourique 

Nº de idosos beneficiários 

Paróquia de Ourique 
Município Ourique 

Agrupamento vertical de 
escolas 

Janeiro  Setembro  



 
 

3.3– Objetivo estratégico - Promover a inclusão social de idosos 

3.3.3 – Objetivo especifico - Reforçar o apoio a idosos por via do serviço de apoio e proximidade 

 

 
3.4– Objetivo estratégico - Impulsionar a identificação e disseminação de práticas e estratégias no âmbito do envelhecimento ativo e envelhecimento no meio 

3.4.1 – Objetivo especifico - Reforçar a Rede de Equipamentos e Serviços Sociais de Apoio aos idosos/as 
 

 
3.4– Objetivo estratégico - Impulsionar a identificação e disseminação de práticas e estratégias no âmbito do envelhecimento ativo e envelhecimento no meio 

3.4.2 – Objetivo especifico - Qualificar a rede de equipamentos sociais de apoio à 3ª idade 
 
 

 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Serviço de proximidade (tarefas 
domesticas, entre outros) 

Garantir até ao final de 2029 a 
criação de serviços de proximidade 

Nº de idosos abrangidos NOSSA TERRA 
Janeiro  Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Centro de Noite da Aldeia de Palheiros 

Garantir até ao final de 
do ano 25% da  criação 

de  diferentes 
equipamentos  sociais 

Nº de Beneficiários por tipologia de 
resposta 

Nº de Equipamentos criados 

NOSSA TERRA Janeiro Dezembro 

Centro Comunitário NOSSA TERRA 
Janeiro Dezembro 

Rede de cuidadores informais 
continuados 

Núcleo executivo 
CLAS 

Janeiro Dezembro 

Estruturas residenciais para pessoas 
idosas – Projeto Casa 

NOSSA TERRA 
Janeiro Dezembro 

ERPI - Estrutura Residencial para 
pessoas idosas da Funcheira 

Associação Futuro 
Janeiro Dezembro 

ERPI -Estrutura Residencial para 
pessoas idosas - de Garvão 

Santa casa da misericórdia de 
Ourique 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Ajustar o Plano de formação das IPSS’s 

Garantir que o plano de 
formação das Ipss’s está de 
acordo com as necessidades 

da instituição no ano 

Nº de instituições com plano de 
formação 

Nº de funcionários por instituição 
abrangidos 

Núcleo executivo 
CLAS 

IPSS’s do concelho 
 

Janeiro Dezembro 



 
 

3.4– Objetivo estratégico - Impulsionar a identificação e disseminação de práticas e estratégias no âmbito do envelhecimento ativo e envelhecimento no meio 

3.4.3 – Objetivo especifico - Requalificar a rede de equipamento sociais de apoio à 3ª idade 
 

 
 
3.4– Objetivo estratégico - Impulsionar a identificação e disseminação de práticas e estratégias no âmbito do envelhecimento ativo e envelhecimento no meio 

3.4.4 – Objetivo especifico - Afirmar uma política local de Envelhecimento Ativo 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
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 
Fundação Casa do Povo de 

Santana da Serra 
Casa do Povo de Panoias 

Associação Futuro de Garvão 
NOSSA TERRA 

Janeiro Dezembro 

Adaptação/Aquisição de viaturas de mobilidade 
para pessoas com deficiência e ou incapacidade 

Garantir o  transporte 
adaptado em todas as 

ipss’s do concelho 

Nº de carinhas de mobilidade 
adaptadas 

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

CERCICOA 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Diversificar a oferta de atividades no 
âmbito do envelhecimento ativo 

Garantir a criação de respostas 
inovadoras até ao final de 2020 

Nº de respostas criadas 
Nº de utentes abrangidos 

CLAS 
Núcleo Executivo 

  

Universidade Sénior do Concelho de 
Ourique 

Garantir a continuidade da atividade 
nos 9 polos distribuídos pelo 

concelho N.º de Séniores abrangidos 
NOSSA TERRA 

Janeiro Dezembro 

Ginástica sénior 
Garantir a continuidade da atividade 

nos 9 lugares do concelho 
Município de Ourique Janeiro Dezembro 

Passeios seniores  
Garantir a continuidade dos passeios 

seniores 
N.º de Séniores abrangidos 

Município de Ourique 
Juntas de freguesia  

Março  Novembro 

 
Voluntariado de proximidade 

Assegurar a revitalização do Modelo 
de Voluntariado de Proximidade até 

ao final do ano 

Voluntariado de proximidade 
revitalizado 

ESDIME 
Município de Ourique  

Núcleo executivo 
 

Janeiro Outubro 

Garantir a continuação do um Núcleo 
de voluntários jovens no 

agrupamento vertical de escolas até 
ao final do ano 

Nº de jovens envolvidos 
Nº de projetos dinamizados 

Agrupamento vertical de 
escolas 

Janeiro 
Setembro 

Junho 
Dezembro 



 
 

 
3.5– Objetivo estratégico - Impulsionar a rede de equipamentos sociais na área da deficiência e incapacidade  

3.5.1 – Objetivo especifico - Reforçar a rede Equipamentos e Serviços Sociais de Apoio à deficiência e incapacidade   

 

3.6– Objetivo estratégico - Impulsionar a rede de equipamentos sociais na área da infância 

3.6.1 – Objetivo especifico - Requalificar os equipamentos e serviços na área da infância 

 

 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
CAVI – Centro de Apoio à Vida 

Independente 
 

6 Pessoas apoiadas N.º de pessoas apoiadas CERCICOA 
Janeiro Dezembro 

Lar Residencial Execução física de projeto 
Conclusão de obras de requalificação de 

edifício 

CM Ourique 
CERCICOA 

 

Janeiro Dezembro 

CAO Grandaços/Ourique Execução física de projeto 
Conclusão de obras de requalificação de 

edifício 
CM Ourique 
CERCICOA 

Janeiro Dezembro 

CAARPD – Centro de Atendimento e 
Apoio e Reabilitação de Pessoas com 

Deficiência 
Uma resposta no concelho Aprovação do acordo/PROCOOP CERCICOA 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/ 

ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Requalificação da EB 2,3/Ourique 

Garantir a requalificação 
dos equipamentos até ao 

final de 2018 
Nº equipamentos requalificados 

Agrupamento de escolas 
Município de Ourique 

Junho Dezembro 

Requalificação da creche e jardim-de-
infância 

Santa casa da Misericórdia 
Janeiro Dezembro 

Adaptação do espaço físico do ATL Município Ourique 
Junho Dezembro 



 
 

3.7– Objetivo estratégico - Promover uma cultura de não-violência, de direitos humanos, de igualdade e não discriminação 

3.7.1 – Objetivo especifico - Garantir a participação plena e igualitária entre homens e mulheres 

 

3.6– Objetivo estratégico - Promover uma cultura de não-violência, de direitos humanos, de igualdade e não discriminação 

3.6.2 – Objetivo especifico - Assegura o protocolo para uma estratégia de combate à violência domestica e de género   

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Plano intermunicipal para igualdade 
de género 

Execução das ações 
programadas até junho de 

2019 

Nº de ações do plano executadas 
Avaliação da equipa intermunicipal 

ESDIME 
Município de Ourique 

Janeiro Dezembro 

Ações de sensibilização dirigidas à 
comunidade 

Realização de 2 ações /ano 
Nº de ações realizadas por diferentes 

públicos-alvo 

Conselheiras para a 
igualdade 

Município de Ourique 
ESDIME 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Adesão do Município de Ourique ao 
protocolo 

Garantir a parceria do 
Município de Ourique ate 

final 2020 

Adesão do Município 
SIM/NÂO 

Adesão da CPCJ 
SIM/NÂO 

 

Município de Ourique 
CPCJ de Ourique 

Janeiro Março 

Gabinete de apoio à vitimas de 
violência – VERA 

Garantir a continuidade do 
gabinete até 2020 

Nº de atendimentos 
Nº de intervenções 

Nº de vítimas 

ESDIME 
Município de Ourique 

Janeiro Dezembro 



Eixo 4 – Trabalho em rede  
 
4.1– Objetivo estratégico - Criar mecanismos de valorização do papel do CLAS no desenvolvimento estratégico do território  

4.1.1 – Objetivo especifico - Contribuir para a qualificação do trabalho em rede  

 
4.1– Objetivo estratégico - Criar mecanismos de valorização do papel do CLAS no desenvolvimento estratégico do território  

4.1.2 – Objetivo especifico - Fomentar a participação ativa do CLAS de Ourique potenciando o compromisso com a PSCBA 

 
 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Revisão do Regulamento Interno do 
CLAS de Ourique 

Atualizar Regulamento até ao final do ano 
2019 

Regulamento Interno 
atualizado/validado pelo CLAS 

 
Núcleo executivo 

Março Junho 

Realização das reuniões obrigatórias 
(Núcleo executivo e CLAS) 

Garantir a Realização do nº de reuniões 
anuais conforme estipulado no 

regulamento interno 

Nº de reuniões de Núcleo 
executivo no ano 

Nº de reuniões de CLAS no ano 

Núcleo executivo 
CLAS 

Janeiro Dezembro 

Atualização e uniformização dos 
instrumentos de planeamento do 

território 

Aprovação do PDS concelhio 2019-2020 
no 1ºtrimestre de 2019 

Instrumento validado pelo CLAS 
 

Núcleo executivo 
CLAS 

Janeiro Fevereiro 

Aprovação dos planos ação 
correspondentes ao ano de vigência do 

PDS no 1º trimestre 

Janeiro Fevereiro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 

Assegurar a presença do CLAS de 
Ourique nas reuniões da PSCBA 

Garantir a presença do CLAS de Ourique 
nas 4 reuniões anuais da PSCBA 

Nº de reuniões realizadas/nº de 
presenças do CLAS de Ourique 

Município de Ourique  
Janeiro Dezembro 

Assegurar a participação da técnica 
da rede social nas reuniões do grupo 

operativo da PSCBA e respetivos 
grupos temáticos 

Garantir a presença a técnica da rede em 
todas as reuniões do GO e grupos 

temáticos (saúde mental, inovação social e 
outros) 

Nº de reuniões realizadas/nº de 
presenças da técnica da rede 

 
Município de Ourique 

 

Janeiro Dezembro 



 
 

4.2– Objetivo estratégico – Concertar e convergir a estratégia de intervenção dos ClAS de Ourique  

4.2.1 – Objetivo especifico - Potenciar a dinâmica do CLAS através da partilha de experiencias e articulação de informação 

 

 
 
4.2– Objetivo estratégico – Concertar e convergir a estratégia de intervenção dos ClAS de Ourique  

4.2.2 – Objetivo especifico - Estimular a participação das entidades do CLAS no planeamento e concretização de projetos no âmbito do Portugal 2020 

 
 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
Conhecer a dinâmica das entidades que 
pertencem ao CLAS de Ourique e as boas 
práticas do seu trabalho e disseminar a 
partilha junto da PSCBA 

Divulgação /apresentação nas reuniões 
ordinárias de CLAS realizadas anualmente. 
Divulgação de boas praticas nas reuniões 

da PSCBA realizadas anualmente 

Nº de entidades com boas 
práticas identificadas 

CLAS 

Janeiro Dezembro 

Garantir a participação do CLAS de 
Ourique nas reuniões de INTERCLAS 

Garantir a Participação nos dois encontros 
anuais com os diferentes CLAS do distrito 

Nº de reuniões realizadas no 
ano/nº de reuniões com a 

participação da técnica 
Técnica da rede 

Janeiro Dezembro 

ATIVIDADE/AÇÃO/MEDIDA  METAS INDICADORES ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
ENTIDADES PARCEIRAS 

CRONOGRAMA 

Início Fim 
Assegurara a divulgação de 

oportunidades de financiamento nas 
reuniões ordinárias de CLAS e/ou 

pelos meios digitais de comunicação 
 

Garantir que os representantes da CIMBAL 
e CCDR partilham e divulgam até ao final 

do período de vigência do PDS as 
oportunidades de financiamento 

Nº CLAS com sessões de 
divulgação / Nº de candidaturas 

apresentadas 

Núcleo executivo 
CLAS 

Janeiro Dezembro 

 
Assegurar a divulgação das 

oportunidades de financiamento nas 
reuniões de CLAS 

Garantir que o Gabinete de apoio ao 
desenvolvimento económico do município 

divulga as oportunidades de 
financiamento 

Nº CLAS com sessões de 
divulgação e Nº de candidaturas 

apresentadas 

CLAS 
 

Janeiro Dezembro 



Critérios de emissão de pareceres  
 
 

CRITÉRIOS   

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 
 

 

 



 
 

Composição do CLAS 
 

 

 

 

 ASSOCIAÇÕES 

1 ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano 

2 ACULTURIVA – Associação cultural e educativa 

3 Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique 

4 Associação a Noiva  

5 Associação a NOSSA TERRA,IPSS 

6 Associação Cultural Juvenil dos Grandaços 

7 Associação de Pais  

8 Associação Futuro de Garvão, Ipss 

9 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique  

10 Associação Ideias de arromba  

11 Associação recreativa desportiva cultural de conceição 

12 Atalaia – Associação dos amigos da cultura e das artes 

13 Casa do povo de Panóias- centro de dia  

14 Castro da Cola – Associação de Desenvolvimento local  

15 Centro Cultural e recreativo de Santana da Serra 

16 Centro de saúde de Ourique    

17 Centro Social Cultura e Recreio casa do povo de Garvão 

18 CERCICOA 

19 Clube Desportivo e Cultural de Panoias  

20 CPCJ de Ourique 

21 ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste  

22 Fábrica da igreja paroquial da Freguesia de Ourique 

23 Fundação Casa do Povo de Santana da Serra 

24 Guarda Nacional Republicana 

25 IEFP- centro de emprego de Ourique  

26 ISS, IP – Centro Distrital de Beja 

27 Junta de freguesia de Ourique  

28 Junta de Freguesia de Santana da Serra 

29 Liga dos Amigos da Aldeia de Palheiros  

30 Município de Ourique 

31 ORIK – Associação de Defesa do Património de Ourique,  

32 Ourique Desportos Clube  

33 Ourique Desportos Clube – secção de BTT 

34 Santa Casa da Misericórdia de Ourique  

35 União das freguesias de Garvão e Santa Luzia  

36 União das freguesias de Panoias e conceição  


