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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento resulta do trabalho desenvolvido pela Rede Social, e tem como 

horizonte o período entre 2014-2016. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento de planeamento estratégico 

concelhio para a área social, que pretende orientar as respostas às necessidades individuais e 

coletivas, sendo o seu objetivo servir de enquadramento a todas as intervenções para a promoção 

do desenvolvimento social. 

 

Para o triénio que compreende a implementação do PDS, as áreas apresentados traduzem as 

grandes linhas orientadoras que julgamos permitirem dar resposta aos problemas e às 

necessidades identificadas em sede de Diagnóstico Social.  
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DO DIAGNÓSTICO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

 

O PDS é um instrumento de planeamento no qual se definem as estratégias de intervenção e 

é elaborado com base no Diagnóstico, revelando por isso, as perspetivas de quem diariamente 

intervêm junto da população. O PDS apresenta-se como uma proposta de soluções para as 

problemáticas identificadas, não deixando de ter em conta, quer as fragilidades quer as dinâmicas 

locais. 

 

Assim, com base nas problemáticas identificadas e após definição das áreas temáticas 

prioritárias para intervenção, definem-se agora os objetivos gerais e específicos, respeitantes a 

cada uma das problemáticas identificadas. 

 

No entanto, e apesar do esforço do Núcleo Executivo, houve algumas problemáticas 

identificadas no Diagnóstico, que refletem problemas estruturais para os quais não é possível 

intervir, por parte das entidades locais, facto que leva a que não seja possível estabelecer 

objectivos para as mesmas.  

 

O Núcleo Executivo reuniu em várias sessões de trabalho, de forma a analisar as 

problemáticas sobre as quais é possível intervir, resultando na seleção discriminada nos quadros 

abaixo: 
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Áreas Temáticas Problemáticas 

Fracas redes informais de suporte Cidadania e 
Família 

Alteração das funções da família 

  

Relativamente a esta última problemática, considerando que o problema tem por base causas estruturais, não será identificado objetivo nem 

meta para o mesmo. 

 

Áreas Temáticas Problemáticas 

Desemprego prolongado e dificuldades de reingresso no mercado de emprego, principalmente do sexo femin ino e em 
idades superiores a 45 anos 

Desemprego jovem 

Da perda de rendimentos à pobreza envergonhada 
Economia 

Subsídio-dependência 

 

No que diz respeito à problemática da subsídio – dependência, considerando que a mesma tem por base causas estruturais, sociais e 

culturais, não será identificado objetivo nem meta para o mesmo. No âmbito do RSI, a legislação prevê a realização das atividades socialmente 

úteis. 
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Áreas Temáticas Problemáticas 

Desmotivação e insucesso Escolar 
Educação 

Desvalorização por parte dos encarregados de educaç ão dos cursos profissionais. 

 

Áreas Temáticas Problemáticas 

Isolamento social e inexistência de retaguarda e ap oio a idosos no período noturno 

Falta de Responsabilidade Familiar Envelhecimento 

Violência para com os idosos 

 

Áreas Temáticas Problemáticas 

Comportamentos de risco / desviantes dos jovens 
Juventude 

Desmotivação e falta de perspetivas no futuro 

 

No que diz respeito ao último problema, considerando que o problema tem por base causas estruturais, não será identificado objetivo nem 

meta para o mesmo. 

 

Áreas Temáticas Problemáticas 

Ausência de respostas para a doença mental 
Saúde 

Ausência de respostas para a prevenção das dependên cias  
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Após a análise e definição, ponderada e racional, das problemáticas e respetivas áreas temáticas, o passo seguinte consiste em definir 

objetivos, a médio prazo, gerais e específicos, para colmatar as necessidades diagnosticadas. 

 

O desafio de implementar o PDS é o de sustentar a dinâmica construída na fase do Diagnostico e o de ser capaz de integrar as várias 

medidas e recursos existentes ao nível dos vários setores, numa ação concertada e coerente de desenvolvimento local concelhio.  

 

Apresentam-se de seguida os objectivos, numa perspetiva de planeamento participado e promovendo a rentabilização e mobilização dos 

recursos locais. 
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Áreas 
Temáticas Problemáticas Objetivo Geral Objetivos Específicos Metas 

Cidadania e 

Família 

Fracas redes 

informais de suporte 

Contribuir para a melhoria 

das relações de 

proximidade e de suporte 

 - Promover reuniões de sensibilização para a 

problemática com os grupos de voluntariado 

que forem identificados no concelho; 

- Construir um manual de procedimentos 

simples e objetivo a ser utilizado pelos grupos 

de visitadores;  

- Realizar um levantamento de necessidades 

nas zonas de cobertura dos GV já existentes;  

- Promover com as Juntas de Freguesia e IPSS 

locais 2 encontros socioculturais anuais que 

reforcem relações e promovam interações entre 

o público-alvo; 

- Realizar um levantamento de potenciais 

visitadores em zonas a descoberto.  

Até ao final de 2015 criar um 

programa de reforço de relações 

de proximidade e de suporte.  
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Áreas 
Temáticas Problemáticas Objetivo Geral Objetivos Específicos Metas 

Economia 

Desemprego 

prolongado e 

dificuldades de 

reingresso no 

mercado de 

emprego, 

principalmente do 

sexo feminino e em 

idades superiores a 

45 anos 

Identificar formas 

alternativas de 

subsistência para atenuar 

as dificuldades de 

inserção no mercado de 

trabalho; 

- Realizar um levantamento de medidas de 

apoio para formas alternativas de rendimento; 

- Divulgar junto dos Técnicos de Ação Social do 

concelho as alternativas existentes, de forma a 

que estes as deem a conhecer ao público-alvo; 

- Conceber um panfleto de divulgação das 

possibilidades existentes, em suporte digital; 

- Disponibilizar uma maior área de terreno 

destinada a hortas urbanas em Águeda; 

- Promover ações de troca de serviços/bens; 

- Realizar reuniões por freguesia para promover 

a agricultura de subsistência, tendencialmente 

biológica, com possibilidade de escoamento 

dos excedentes; 

- Realizar ações de formação na área de 

artesanato urbano e a biológica; 

- Publicar mensalmente nos jornais locais um 

artigo de divulgação dos espaços de venda de 

artesanato e de produtos agrícolas, 

preferencialmente biológica; 

- Promover a aquisição de produtos agrícolas 

locais pelas IPSS 

Até ao final de 2015 promover 

programas / projetos / apoios 

para a criação de formas de 

rendimentos alternativos. 
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Desemprego jovem 

Identificar novas áreas de 

oportunidades de 

emprego  

- Realizar um levantamento das ofertas 

existentes a nível dos cursos técnicos, 

profissionais e superiores no concelho e em 

concelhos próximos;  

- Realizar um levantamento das necessidades 

do mercado de trabalho local, em relação às 

áreas profissionais em falta/em défice e 

respetivo cruzamento da informação com os 

estabelecimentos de ensino; 

- Realizar ações formativas sobre 

empreendedorismo/criação do próprio 

emprego;  

- Promover a incubadora de emprego 

Até final de 2015 fazer um 

levantamento das necessidades 

do mercado de trabalho. 

Da perda de 

rendimentos à 

pobreza 

envergonhada 

Identificar o mais 

precocemente possível 

as situações de pobreza 

decorrente da perda de 

rendimentos 

- Criar um manual de procedimentos e 

articulação, destinado a IPSSs e Escolas, que 

facilite a identificação precoce do problema; 

- Realizar um levantamento de 

Associações/técnicos que não tendo acordo 

para o efeito, se disponibilizem a intervir com 

este público; 

- Criar um flyer de divulgação das 

entidades/recursos concelhios a quem este 

público possa recorrer;  

 

Até final de 2014 criar 

mecanismos de articulação entre 

entidades para identificação 

precoce de situações de 

carência. 
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- Realizar um levantamento das lojas sociais 

existentes no concelho e sua respetiva 

divulgação; 

- Realizar ações descentralizadas sobre gestão 

de rendimentos 
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Áreas 
Temáticas Problemáticas Objetivo Geral Objetivos Específicos Metas 

Educação 

Desmotivação e 

Insucesso Escolar 

Promover o sucesso 

escolar 

 

 

- Através da melhoria das condições 

sociais dos alunos 

- Criar um Guia de Recursos Sociais que 

possa ser utilizado nas Escolas e Centro 

de Saúde;  

- Realizar sessões de sensibilização e 

esclarecimento para professores do 1.º 

ciclo sobre os recursos sociais do 

concelho; 

- Criação de respostas de apoio ao estudo 

promotoras da igualdade de oportunidades  

- Criar um Banco de Explicadores em 

regime de voluntariado; 

- Divulgar junto das Escolas os Cursos de 

Educação Parental do Concelho 

 

 

 

 

Até final de 2016 conseguir 

sensibilizar os agentes educativos 

e de saúde para a identificação 

precoce e encaminhamento de 

situações de insucesso e 

desmotivação escolar para as 

instituições de 1.ª linha 
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Desvalorização por 

parte dos 

encarregados de 

educação dos cursos 

profissionais. 

Aumentar os níveis de 

conhecimento sobre 

estes cursos e promover 

o reconhecimento das 

suas oportunidades de 

integração no mercado 

de emprego 

- Efetuar um levantamento destes cursos 

(incluindo ensino superior) a nível do 

concelho e concelhos limítrofes; 

- Efetuar um levantamento das 

candidaturas/vagas existentes e respetivo 

nível de frequência; 

- Realizar nas escolas reuniões com 

alunos do 3º ciclo e com os seus pais, para 

divulgação dos levantamentos efetuados e 

das perspetivas profissionais futuras; 

- Promover encontros entre pais e alunos 

de 3º ciclo e profissionais de sucesso 

provenientes deste ramo de ensino; 

- Realizar um levantamento das empresas 

dispostas a receber alunos em regime de 

estágio provenientes destes cursos, de 

modo a aumentar a componente prática 

em contexto real de trabalho   

 Até final de 2015 aumentar a 

procura dos cursos profissionais.  
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Áreas 
Temáticas Problemáticas Objetivo Geral Objetivo Especifico Metas 

Isolamento social e 

inexistência de 

retaguarda e apoio a 

idosos no período 

noturno 

Identificar a população 

com 65 ou mais anos de 

idade em situação de 

isolamento social e/ou 

inexistência de 

retaguarda 

Criar um instrumento para recolha de 

dados;  

- Efetuar um levantamento de casos nestas 

circunstâncias, através do instrumento 

criado e da colaboração de 

técnicos/entidades ou grupos locais; 

Até final de 2016 fazer 

levantamento da população com 

65 ou mais anos em situação de 

isolamento social e/ou inexistência 

de retaguarda 

Envelhecimento  

Falta de 

Responsabilidade 

Familiar 

Sensibilizar a 

comunidade para o 

envolvimento e 

acompanhamento dos 

idosos 

Realizar ações de sensibilização para 

grupos de voluntariado/sensibilização para 

o voluntariado;  

- Efetuar um levantamento de espaços 

comunitários, em especial nas zonas 

desertificadas, passíveis de serem 

utilizados para a realização de atividades 

com o público-alvo; 

- Dinamizar atividades periódicas com a 

população sénior, em especial os que se 

encontrem em situação de isolamento 

social;  

 

 

 

Até final de 2016 promover ações 

na comunidade por forma a 

(re)ativar as relações 

sociofamiliares 
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Violência para com 

os idosos 

Combater a violência 

contra a pessoa idosa 

Publicar trimestralmente artigos nos 

diferentes jornais locais e boletins 

paroquiais que apelem a uma cultura da 

não-violência 

 - Criar uma Rede Local contra a Violência  

- Criar uma Comissão de Proteção para 

Pessoas Idosas;  

 - Criar uma linha SOS para a população 

Sénior; 

- Criar um spot publicitário que apele à 

não-violência e simultaneamente divulgue 

a linha SOS Sénior; 

Até final de 2016 criar respostas 

no combate à violência contra o 

idoso 
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Áreas 
Temáticas Problemáticas Objetivo Geral Objetivo Especifico Metas 

Juventude 

Comportamentos de 

risco / desviantes 

dos jovens 

Promover 

comportamentos 

saudáveis nos jovens 

- Fazer um levantamento dos grupos de 

jovens formalmente constituídos que, no 

concelho, desenvolvam atividades de cariz 

social, cultural, desportivo e/ou lazer; 

- Realizar ações de sensibilização e de 

auscultação de propostas dirigidas a estes 

grupos, no sentido da inclusão de 

adolescentes e jovens mais problemáticos, 

em especial dos que estiverem 

geograficamente próximos;  

- Realizar um levantamento das respostas 

existentes no concelho, por zona geográfica, 

dirigidas a jovens;  

- Criar uma brochura em formato digital com 

as respostas existente no concelho, para 

disponibilizar às Escolas e divulgar junto das 

comunidades mais vulneráveis; 

- Promover pelo menos um evento anual 

dirigido à população jovem do concelho; 

- Implementar o Projeto "Eu e os outros" 

Até ao final de 2016 implementar 

programas de promoção de 

competências pessoais e sociais 

e de estilos de vida saudáveis 
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Áreas 

Temáticas 
Problemáticas Objetivo Geral Objetivo Especifico Metas 

Ausência de 

respostas para a 

doença mental 

Implementar respostas 

na área da saúde mental 

- Elaborar uma brochura de divulgação das 

respostas locais a nível da Psiquiatria e 

Pedopsiquiatria e respetivo circuito de 

encaminhamento, a enviar às diferentes 

entidades locais (estabelecimentos de ensino, 

IPSS, entre outros); 

- Criar uma resposta-piloto para a 

ocupação/inclusão social de pessoas com 

doença mental em tratamento ambulatório 

Até final de 2016 melhorar 

respostas de acompanhamento 

da população com problemas de 

saúde mental. 

Saúde 

Ausência de 

respostas para a 

prevenção das 

dependências  

Sensibilizar as 

comunidades escolares 

para prevenção das 

dependências  

- Realizar com o Centro de Respostas 

Integradas reuniões para preparação da 

implementação do Pojeto "Eu e os outros";  

- Implementar em turmas do 5º e 6º ano, o 

Projeto "Eu e os outros" 

Até final de 2016 realizar ações 

de sensibilização nas escolas 

para a prevenção das 

dependências 
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CONCLUSÃO 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Social aqui apresentado, e conforme referido, traduz as grandes linhas orientadoras que permitem dar 

resposta aos problemas e necessidades identificados em sede de Diagnóstico e apresentam-se como os pilares do processo de 

desenvolvimento social do concelho, devendo ser consubstanciado por um Plano de Ação previsto para um ano civil, até ao limite de 3 Planos 

de Ação. 

 

É ainda necessário realçar a importância do processo de avaliação, como fonte de reorganização ou reforço das ações implementadas ou a 

implementar. Esta avaliação deverá ser objetiva e fundamentada na recolha sistemática de informação, sendo imprescindível a obtenção de 

feedback relativamente ao planeamento e sua aplicação prática, de forma a introduzir alterações no presente instrumento, caso se mostre 

necessário. 

 


