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 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 A partir dos problemas e prioridades assinalados no Diagnóstico Social, o Plano 

de Desenvolvimento Social (PDS) tem como objectivo apresentar orientações e 

respostas integradas com vista à promoção do desenvolvimento social do Concelho. 

 Na sua fase de implementação, o PDS implicará o envolvimento e a cooperação 

de todos os parceiros, não só ao nível da execução das atividades, mas também ao nível 

da apresentação de novas propostas, intervenções e prioridades. 

 De referir que, cada vez mais o desenvolvimento sustentável de uma região, a 

qualquer nível, implica uma união de esforços e empenhamento de todas as instituições 

quer públicas quer privadas em prol de um objectivo comum. 

 De acordo com os princípios da Rede Social, o PDS deverá manter nos próximos 

anos manter uma função de articulação das intervenções existentes e das que possam 

emergir no concelho de Almeida. Assim, este documento servirá de enquadramento a 

todas as intervenções para a promoção do desenvolvimento social, com um âmbito de 

atuação de quatro anos, sendo operacionalizável através da execução de planos de ação 

anuais. 

 Tal como o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social não é 

estático, podendo e devendo ser atualizado sempre que se considere necessário. 

 O objetivo do PDS é criar novas modalidades de resposta, aproveitando sempre 

que possível estruturas, parcerias e dinâmicas já existentes, tendo sido neste contexto 

consideradas as potencialidades do concelho de Almeida. Assim, o PDS tem como 

objetivo rentabilizar os recursos locais com vista a minimizar os efeitos das lacunas 

identificadas. Por outro lado, na definição de estratégias, verificou-se a preocupação de 

que este Plano de Desenvolvimento Social, além de concretizável e operacional, fosse 

participado e resultasse de consensos entre as entidades e os agentes locais envolvidos. 

 Além dos Eixos, são definidos os respectivos Objetivos Estratégicos, as 

Estratégias e os Objetivos Específicos, que serão operacionalizados através da 

implementação e articulação de programas / projetos de âmbito Concelhio, através da 

mobilização / rentabilização dos recursos locais, ou seja, através da elaboração de 

Planos de Ação anuais. 

 

 A primeira parte do PDS é constituída por uma síntese das problemáticas 

prioritárias, apresentadas no Diagnóstico Social, onde são elencados os principais 
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problemas, as questões-chave e os recursos existentes, ou seja, são apresentadas as 

problemáticas na sua globalidade que nos levam à construção dos eixos prioritários. 

 Na segunda parte deste plano são abordados outros níveis de planeamento que 

deverão ser considerados durante o período de implementação do PDS. A articulação do 

PDS com outros planos além de proporcionar uma rentabilização de esforços e recursos, 

poderá também evitar que o conteúdo deste plano entre em contradição ou se 

sobreponha a outros planos. Esta articulação deverá realizar-se, não só com os 

instrumentos de planeamento e programas nacionais e locais, mas também com os 

Programas Operacionais financiados pela União Europeia, uma vez que, encontrando-se 

o PDS em sintonia com os Programas Nacionais e Comunitários, será mais fácil no 

futuro recorrer a algumas fontes de financiamento a fim de implementar os seus planos 

de ação anuais. 

 Atualmente encontramo-nos no período de aplicação do Quadro Financeiro 

Plurianual – 2021-2027, assim como novos instrumentos que orientam a aplicação dos 

fundos comunitários. Também a nível local, o Plano Director Municipal do Concelho de 

Almeida (PDM) e a Carta Educativa encontram-se em fase de revisão. 

 O Núcleo Executivo do CLAS e a Câmara Municipal de Almeida assumem um 

papel importante na dinamização de ações que promovam uma maior eficácia do 

conjunto de respostas sociais e na mobilização para a participação de Entidades Públicas 

e Privadas com âmbito de intervenção no Concelho de Almeida. Neste contexto, 

promoveu-se o Workshop – “Desenvolvimento Social e Trabalho em Rede IV” e a 

reunião de Núcleo Executivo, que teve como finalidade reunir contributos para a 

elaboração do PDS, através da definição de objetivos, estratégias e possíveis 

intervenções para o Concelho de Almeida.  

 Assim, na terceira parte deste documento, são apresentados cinco Eixos 

Orientadores do Desenvolvimento Social do concelho de Almeida que constituem as 

grandes prioridades de intervenção, ou seja, as grandes metas que se pretende atingir, 

que apresentamos resumidamente: 

 EIXO 1: Dar mais anos à vida e mais vida aos anos – Melhoria da qualidade 

de vida proporcionando envelhecimento ativo e combatendo o isolamento social. 

 Este eixo pretende também o desenvolvimento de ações que criem condições de 

integração da população idosa na comunidade, através da promoção de um 

envelhecimento ativo, onde se deverá considerar iniciativas como: respostas adequadas 

à população, criar uma rede de voluntariado com serviços especializados, aproximar os 
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serviços da população idosa, criação da Universidade Sénior, promoção da 

intergeracionalidade.  

Considerando que o índice de envelhecimento no Concelho tem vindo a 

aumentar, bem como o despovoamento, torna-se de extrema importância criar medidas 

de incentivo à natalidade e à fixação de população. 

 

 Eixo 2- Promover o desenvolvimento social através da articulação de 

medidas de inclusão social e da promoção de uma Cultura Social com identidade. 

 Os objetivos estratégicos deste eixo coincidem em parte com os objetivos da 

própria Rede Social, uma vez que as ideias centrais são a diminuição da exclusão social 

e a articulação / otimização dos serviços. Assim, pretende-se promover novas respostas 

para grupos específicos vítimas de exclusão social, nomeadamente passantes, situações 

de prostituição, álcool e toxicodependência. Pretende-se a promoção e uma maior 

aplicação do conceito do trabalho em parceria, permitindo uma rentabilização de 

recursos financeiros e humanos.  

 Ao nível cultural pretende-se criar medidas que promovam um maior 

envolvimento e cooperação entre as entidades existentes.  

 EIXO 3: Combater o despovoamento através da criação de incentivos ao 

desenvolvimento económico, promovendo o turismo, o empreendedorismo e 

criação de infra-estruturas de base económica e logística 

 Neste eixo pretende-se incentivar o desenvolvimento económico, com recurso às 

potencialidades e pontos fortes do Concelho, designadamente o Turismo, comércio e 

indústria e a sua posição geográfica junto à principal fronteira terrestre do país. 

Simultaneamente, deverão ser desenvolvidas acções que incentivem o espírito 

empreendedor e o investimento. Pretende-se ainda, o desenvolvimento de ações de 

promoção dos saberes tradicionais e património, medidas de fixação população e 

criação de emprego.  

 EIXO 4: Promoção de medidas de incentivo à participação dos jovens nas 

dinâmicas do Concelho 

 Neste eixo pretende-se promover medidas de incentivo para a adesão dos jovens 

às iniciativas existentes no Concelho.  

Pretende-se também a maximização dos recursos físicos do Concelho e maior 

envolvimento das novas gerações. 
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 EIXO 5: Promoção da Saúde    

 De extrema importância a Unidade Móvel de Saúde já existente no Concelho, ao 

serviço da USCP de Almeida e que permitirá a aproximação e maior divulgação dos 

serviços de saúde à população mais isolada. De referir a importância de maior 

articulação da USCP de Almeida e as IPSS’s do Concelho.  

Quanto à população portadora de deficiência mental, e uma vez que, o maior 

problema ao nível da intervenção junto deste público, consiste na dificuldade de 

ocupação/integração em espaços ocupacionais, seria preponderante a criação de 

respostas institucionais neste sentido. 

 

 PARTE I – Síntese do Diagnóstico Social 

 

 A elaboração do Diagnóstico Social foi fundamental, uma vez que permitiu um 

aprofundamento e sistematização da realidade social de Almeida, sendo nesse 

documento que assenta a construção do Plano de Desenvolvimento Social. No 

Diagnóstico Social encontram-se identificadas as seguintes problemáticas:  

1- Envelhecimento e despovoamento/dispersão geográfica; 2- Fraco 

envolvimento/participação na dinâmica sócio-cultural do Concelho, na vertente social - 

Falta de respostas sociais para grupos mais vulneráveis e Vertente cultural- Fraca 

participação e cooperação da comunidade nas iniciativas culturais no Concelho; 3- 

Fraco dinamismo económico e insuficientes oportunidades de emprego; 4º Fraca 

adesão/envolvimento dos Jovens nas dinâmicas do Concelho e 5º Desconhecimento dos 

direitos de saúde por parte da população e dificuldades na intervenção com portadores 

de doença mental. 

Parte II – Articulação com outros níveis de planeamento 

 A articulação com outros planos, para além de proporcionar uma rentabilização 

de esforços e recursos, pode ainda evitar que o conteúdo deste plano entre em 

contradição ou se possa sobrepor a outros planos para a mesma área de intervenção. 

Neste sentido, além da articulação com outros níveis de planeamento, este plano deverá 

articular-se com programas comunitários, nacionais e locais.  
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2-1- Cooperação Territorial Europeia  

 Em 2021, deu-se a entrada da UE num novo período de programação plurianual. 

As regras para a Cooperação Territorial Europeia no período 2021-2027 foram 

estabelecidas num regulamento que estabelece disposições especificas para o objetivo 

da cooperação territorial europeia (INTERREG). Assim no período 2021-2017 a CTE 

terá quatro componentes/vertentes: cooperação transfronteiriça (INTERREG A);  

cooperação transnacional (INTERREG B); cooperação inter-regional 

(INTERREG C) e a cooperação que envolve as regiões ultraperiféricas 

(INTERREG D).  

 O regulamento proposto estabelece também dois objetivos específicos do 

Interreg: uma melhor governação da cooperação e uma Europa mais estável e mais 

segura.  

2.2 – A Nível Nacional 

 2.2.1 – Programa Nacional de Reformas 

 “Mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade”. 

 Este programa constitui-se num conjunto de reformas estruturais com intuito de 

promoção do relançamento do investimento e para a sustentabilidade das finanças 

públicas.  Deste modo, o Governo Português desenvolveu desde 2017, os pressupostos 

para a estratégia de desenvolvimento económico e social do país para o horizonte de 

2030. A estratégia do Portugal 2030 está articulada com as prioridades que a União 

Europeia discute atualmente, para o período pós 2020, incluindo a Política de Coesão e 

a Política Agrícola Comum, mas também muitas outras, que ao serem geridas 

centralmente pela Comissão Europeia, devem merecer a melhor atenção de Portugal.  

 O mesmo programa assenta em seis pilares estratégicos: 1- Qualificar os 

Portugueses; 2- Promover a inovação; 3- Valorizar o território; 4- Modernizar o 

Estado; 5- Capitalizar as empresas; 6- Reforçar a coesão e igualdade social.  

 A globalização, a sustentabilidade demográfica, a digitalização, as alterações 

climáticas, as transições energética e industrial e outras dimensões constituem 
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oportunidades que poderão ser potenciadas, mas também encerram ameaças, quando ao 

serem deixadas sem reposta, poderão marginalizar pessoas. Importa assim, reforçar a 

importância de algumas medidas ou mesmo alargar o âmbito de intervenção dos 

instrumentos de política a novas tecnologias. A complexidade e interdependência destes 

desafios impõe também novos modelos de organização territorial da administração para 

as definir, planear, executar e avaliar.  

O processo de descentralização, com a transferência de competências nos municípios, 

com base na lei nº50/2018 de 16 de agosto, deu início a este processo. Também a 

Assembleia da República, através da Lei nº58/2018, criou uma Comissão Independente 

para a Descentralização, que tem como missão estudar os modelos de organização do 

Estado no território. 

 De referir as medidas que têm vindo a ser implementadas/melhoradas no âmbito 

do combate à pobreza e desigualdades, principalmente para as situações de pobreza 

extrema, famílias com crianças, idosos e trabalhadores de baixos rendimentos, a par de 

estratégias para a maior inclusão social e de combate às desigualdades. Destas 

medidas/estratégias destacam-se: a atualização anual do Indexante de Apoios Sociais 

(IAS); atualização do abono de família; atualização do Rendimento Social de Inserção 

(RSI); atualização do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI); 

manutenção do apoio extraordinário a desempregados de longa duração.  

 Ao nível da inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade, importa referir 

as seguintes medidas: aumento do montante mensal do Subsídio por Assistência a 3ª. 

Pessoa; implementação da Prestação Social para a Inclusão; Implementação do Modelo 

de Apoio à Vida Independente (MAVI); reforço da rede integrada de atendimento 

especializado – Balcões de Inclusão; criação de medidas que permitam gradualmente 

igualar os meios financeiros e materiais disponíveis para atletas paralímpicos; 

intensificação de um conjunto de políticas transversais que procuram promover uma 

efetiva igualdade de oportunidades e garantir o exercício pleno de direitos nas áreas da 

mobilidade e acessibilidades, aprendizagem ao longo da vida, combate à violência e a 

discriminação e no acesso à saúde. Assim, sendo pretende-se prosseguir com a 

implementação de quotas especificas para o emprego, no setor privado, de pessoas com 

deficiência ou incapacidade; aposta numa escola inclusiva de 2ª. geração; reforço das 

acessibilidades ao edificado público; o programa “Territórios Inclusivos”, que assegure 
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as acessibilidades físicas e comunicacionais e a melhoria das condições de mobilidade 

das pessoas com deficiência.  

 Igualmente importantes são as estratégias de intervenção mais estruturantes que 

contribuem de forma consistente para a quebra da transmissão intergeracional da 

pobreza e reduzir as desigualdades da sociedade, destacando-se as seguintes: Os 

Contratos Locais de Desenvolvimento Socia l(CLDS), a Rede Local de Intervenção 

Social e o apoio alimentar a populações mais vulneráveis; A Estratégia Nacional para a 

Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 – (ENIPSSA 2017-

2023); a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030. Esta 

estratégia define objetivos estratégicos e específicos até 2030, em relação a: igualdade 

entre mulheres e homens no mercado de trabalho; prevenção e combate à violência 

contra as mulheres e violência doméstica e combate à discriminação em razão da 

orientação sexual.  

 2.2.2 – Portugal 2030 – Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 

 A estratégia Portugal 2030 é a linha orientadora das políticas públicas no 

horizonte 2030. Esta estratégia encontra-se estruturada em torno de 4 agendas temáticas:

 1- Pessoas primeiro – um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e 

menos desigualdade; 2- Inovação e qualificações como motores do desenvolvimento; 3- 

Sustentabilidade dos recursos e combate às alterações climáticas e 4- Um país 

competitivo externamente e coeso internamente.  Esta estratégia vem enquadrar os 

investimentos a apoiar pelos fundos europeus para o período 2021-2027.  

 As prioridades do Portugal 2030 incidem em 8 eixos, cada um com os seus 

objetivos estratégicos: 1- Inovação e conhecimento – visa assegurar as condições de 

competitividade empresarial e o desenvolvimento da base científica e tecnológica 

nacional para uma estratégica sustentada na inovação; 2- Qualificação, formação e 

emprego – visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos com as qualificações 

necessárias ao processo de desenvolvimento e transformação económica e social 

nacional, assegurando a sustentabilidade do emprego; 3- Sustentabilidade 

demográfica – Visa travar o envelhecimento populacional e assegurar a 

sustentabilidade demográfica, assegurando simultaneamente a provisão de bens e 

serviços adequados a uma população envelhecida; 4- energia e alterações climáticas – 
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visa assegurar as condições para a diminuição da dependência energética e de adaptação 

dos territórios às alterações climáticas, garantindo a gestão dos riscos associados; 5-  

Economia do mar – via reforçar o potencial económico estratégico da Economia do 

Mar, assegurando a sustentabilidade ambiental e dos recursos marinhos; 6- 

Competitividade e coesão dos territórios do litoral – visa assegurar a dinâmica 

económica e a coesão territorial dos sistemas urbanos atlânticos; 7- Competitividade e 

coesão dos territórios do interior – visa reforçar a competividade dos territórios de 

baixa densidade em torno de cidades médias, potenciando a exploração sustentável dos 

recursos endógenos e o desenvolvimento rural, diversificando a base económica para 

promover a sua convergência e garantindo a prestação de serviços públicos; 8- 

Agricultura e florestas – visa promover um desenvolvimento agrícola competitivo 

com a valorização do regadio, a par de uma aposta estratégica reforçada na reforma 

florestal. 

 O novo quadro financeiro Plurianual (2021-2027) propõe cinco objetivos que 

irão nortear os investimentos da União Europeia (UE) em 2021-2027: 1- Uma Europa 

mais inteligente, graças à inovação, à digitalização, à transformação económica e ao 

apoio às pequenas e médias empresas; 2- Uma Europa mais “verde”, sem emissões de 

carbono, aplicando o Acordo de Paris e investindo na transição energética, nas energias 

renováveis e na luta contra as alterações climáticas; 3- Uma Europa mais conetada, com 

redes de transportes e digitais estratégicas; 4- Uma Europa mais social, concretizando o 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais e apoiando o emprego de qualidade, a educação, as 

competências, a inclusão social e a igualdade de acesso aos cuidados de saúde e 5- Uma 

Europa mais próxima dos cidadãos, graças ao apoio a estratégias de desenvolvimento a 

nível local e ao desenvolvimento urbano sustentável na EU.   

 2.2.3- Programa Nacional para a Coesão Territorial  

 O Programa Nacional para a coesão Territorial trata-se de um processo que 

surge com o intuito de combater a tendência de litoralização progressiva do país, onde 

se acentua a tendência para o despovoamento, envelhecimento e empobrecimento das 

regiões do interior. Resulta na necessidade urgente de afirmar pela positiva o interior do 

país, impondo-se políticas públicas orientadas para este fim. Assim, importa definir e 

implementar medidas especificas e setoriais, promover e valorizar os recursos 

endógenos, identificar e estimular projetos estruturantes, alinhar competências e 
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investimentos, apostar no desenvolvimento económico inteligente e no reforço das 

atividades em rede, no país e entre Portugal e Espanha, propiciando o ambiente e as 

condições favoráveis à fixação de pessoas e assegurar uma nova vitalidade e 

prosperidade sustentável nas regiões do interior.  

 Um dos vetores estratégicos do programa nacional de coesão territorial emerge 

da condição geográfica dos territórios do interior, especialmente daqueles que se situam 

junto à fronteira com Espanha. As dinâmicas de desenvolvimento contam cada vez mais 

com as tecnologias, apoiam-se em redes e na sua articulação funcional, valorizam a 

convergência de meios e otimização dos recursos, pelo que considerar a oportunidade 

da relação transfronteiriça é uma condição inequívoca para o êxito e a sustentabilidade 

das políticas públicas nos contextos de interior.  

 O Programa Nacional para a Coesão Territorial propõe uma abordagem de base 

local, mais colaborativa e mais próxima, que permita uma participação o ativa e um 

envolvimento empenhado de autarquias locais, comunidades intermunicipais, 

associações, empresas e pessoas na construção de um interior mais coeso, mais 

competitivo e mais sustentável.  

 O programa elenca mais de cento e sessenta medidas, as quais se encontram 

organizadas em torno de cinco eixos de intervenção:  

Eixo 1- Um Território do Interior + Coeso – construir sistemas capazes de promover 

a inclusão social e a equidade através de maior igualde de competências territoriais, 

promovendo uma melhor articulação entre a oferta de serviços urbanos e rurais e 

propondo novos serviços em rede, que valorizem visões intersectoriais e interescalares, 

tendo em vista a qualidade de vida;  

Eixo 2- Um Território do Interior + Competitivo – alargar as capacidades de 

desenvolvimento dos territórios do interior, potenciando novas estratégias de 

valorização dos seus recursos, ativos e agentes, assim como a geração de maiores níveis 

de atividade, afirmando e consolidando uma nova competitividade; 

Eixo 3- Um Território do Interior + sustentável – potenciar a diversidade geográfica, 

integrando a paisagem, os recursos endógenos, o património natural e cultural em prol 
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de uma maior sustentabilidade, valorizando os espaços de montanha, de fronteira e os 

territórios mais periféricos; 

Eixo 4- Um Território do Interior + Conetado – reforçar a conetividade dos 

territórios do interior, facilitando a sua inserção em espaços mais alargados, de forma a 

potenciar os relacionamentos entre as bases produtivas litoral-interior, de fronteira e 

com a diáspora, gerando assim, novas formas de articulação e de organização para a 

coesão, a competitividade e a sustentabilidade; 

Eixo 5- Um Território do Interior + Colaborativo – promover a transversalidade da 

atuação interministerial, valorizando as lideranças locais e a capacitação institucional, 

difundindo plataformas de diálogo e de cocriação, de experimentação e implementação 

de políticas, em prol de processos inovadores de governança territorial. 

 Ainda no contexto do Programa Nacional para a Coesão Territorial, a agenda 

para o interior é constituída por 8 iniciativas, agendas interministeriais e 

interinstitucionais, organizadas em torno de desafios e questões estruturantes que se 

colocam ao desenvolvimento dos territórios do interior: 1- envelhecimento com 

qualidade; 2- Inovação da base económica; 3- capacitação territorial; 4- cooperação 

transfronteiriça; 5- relação rural-urbana; 6-acessibilidade digital; 7- atratividade 

territorial;8 – abordagens, redes e participação. 

 2.2.4- PNAID – Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora 

 Programa nacional de valorização das comunidades portuguesas promovendo o 

investimento da diáspora, em especial do interior do país, bem como as exportações e a 

internacionalização das empresas nacionais, através da diáspora (RCM nº 64/2020 de 18 

de agosto). O mesmo destina-se a emigrantes portugueses e lusodescendentes que 

queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal e a empresas 

nacionais que pretendam exportar ou internacionalizar os seus negócios através da 

diáspora. Com este programa pretende-se a valorização das comunidades portuguesas 

no mundo; a afirmação internacional de Portugal e de promoção do investimento da 

diáspora, em especial no interior do país; o incremento das exportações e da 

internacionalização das empresas nacionais através dos portugueses e lusodescendentes 

que residem e trabalham espalhados em todo o mundo.  
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 O PNAID tem como objetivos: + Pessoas – reforçar o apoio ao regresso de 

portugueses e lusodescendentes ao território nacional; + Investimento – apoiar o 

investimento da diáspora, e através da diáspora, em Portugal, com discriminação 

positiva nos territórios do interior; + Coesão Territorial – Contribuir para a fixação de 

pessoas e empresas nos territórios do interior; + Internacionalização – fazer da 

diáspora um fator de promoção e de internacionalização de Portugal apoiando as 

exportações e internacionalização das empresas.  

 2.3 – A nível Regional e Local  

 2.3.1- Programa de Valorização do Interior (PVI)  

 Programa aprovado RCM nº116/2018, de 6 de setembro e revisto pela RCM 

nº18/2020 de 27 de março. Trata-se de um instrumento de estímulo à atividade 

económica dos territórios do interior, envolvendo diferentes áreas de governação e 

agentes locais. O mesmo tem como objetivo criar um contexto favorável ao 

investimento no interior, que são territórios vulneráveis às flutuações económicas, 

devido à baixa densidade da população ativa, e que na atual situação de pandemia, se 

tornaram territórios muito atrativos.  

 O PVI concretiza assim uma estratégia para: fixar e atrair população para os 

territórios do interior; valorização dos recursos endógenos dos territórios e apoiar 

projetos que acrescentem valor às atividades tradicionais; tornar os territórios do interior 

atrativos para boas empresas e novas famílias, de forma a captar investimento e a fixar 

pessoas com vista ao aumento da sua competitividade e promover a cooperação 

transfronteiriça para a internacionalização de bens e serviços.  

Este programa consubstancia-se num conjunto de iniciativas transversais e 

multissetoriais designadas por +CO3SO, as quais foram desenhadas face às 

necessidades e caraterísticas dos territórios do interior, financiados por fundos nacionais 

e europeus. Estas são: +CO3SO Conhecimento; +CO3SO Capital Natural; +CO3SO 

Emprego; +CO3SO Turismo; +CO3SO Proximidade; +CO3SO Digital; + CO3SO 

Fronteira; +CO3SO Inclusão e Inovação Social e +CO3SO Competitividade. Estas 

iniciativas encontram-se articuladas em 4 eixos fundamentais: Eixo 1 – Valorizar os 

recursos endógenos e a capacidade empresarial do interior; Eixo 2 – Promover a 
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cooperação transfronteiriça para a internacionalização de bens e serviços; Eixo 3 – 

Captar investimento e fixar pessoas no interior e eixo 4- Tornar os territórios do 

interior mais competitivos.  

 O PVI está interligado com o PNAID pelo objetivo comum da coesão territorial, 

através do apoio e estímulo ao investimento, ao emprego e à investigação, bem como, 

em articulação com outras áreas governativas, ao empreendedorismo, à agricultura e ao 

regresso e à criação do próprio emprego.  

 2.3.2 - PDM – Plano Director Municipal  

 O Plano Director Municipal encontra-se em fase de revisão. 

 2.3.3 – Carta Educativa Municipal  

  A Carta Educativa Municipal encontra-se em fase de revisão.  

 

 2.3.4 -PDS – Plano de Desenvolvimento Social  

 O PDS é o instrumento que orienta as respostas às necessidades individuais e 

coletivas, tendo como objetivo é servir de enquadramento a todas as intervenções para a 

promoção do desenvolvimento social, quer elas sejam elaboradas no âmbito da 

operacionalização do plano pelo CLAS (através do Plano de Ação), ou propostas fora 

do âmbito do CLAS. Assim, o PDS procura vincular as iniciativas de todos os agentes 

cujo âmbito de actuação tem repercussões no desenvolvimento social do Concelho. 

 

Parte III – Eixos Orientadores do Desenvolvimento Social do Concelho de Almeida  

 

 Nesta terceira parte, são apresentados os eixos estratégicos orientadores na 

elaboração deste Plano de Desenvolvimento Social (PDS) que se baseiam nas 

problemáticas identificadas. Neste contexto, tentou-se proceder à formulação de eixos 

orientadores que proporcionassem respostas às problemáticas identificadas no 

Diagnóstico Social.  

 

 De salientar a articulação existente entre os eixos, dado que um eixo pode dar 

resposta a mais que uma problemática, tal como as ações a desenvolver poderão vir a 

ajudar a concretizar diferentes eixos.  
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Eixo 1: Dar mais anos à vida e mais vida aos anos – Melhoria da qualidade de vida proporcionando envelhecimento ativo e combatendo o  

isolamento social 

Objetivo Estratégico 

 

 

Estratégia Objetivos Específicos Parcerias 

 

 
 

1.1 - Melhoria da qualidade de vida 
dos idosos 

  
 
- Promover/reforçar a intergeracionalidade  
 
- Criação de respostas para promoção do 
envelhecimento ativo  

 
- Manter programas lúdico-culturais para idosos (Natal 
dos Idosos, Dia Internacional da Família, Dia dos 
Avós, Dia do Idoso) 
- Universidade Sénior  
 
- Promover convívio intergeracional 
 
- Potenciar recursos do território  
 
- Reestruturação dos horários da rede de transportes 

 
 - Câmara Municipal de Almeida 
- IPSS’s 
- ISS, I.P. 
- Associações 
- Agrupamento de Escolas de Almeida 
- UCSP de Almeida  
- SAAS e CLDS- 4G  

 
 
 
1.2- Prevenir o isolamento social  
 
 

 - Reforçar e implementar medidas de combate ao 
isolamento social  
 
- Desenvolver/ dinamizar ações de promoção de 
serviços de proximidade a idosos isolados  
 
- Promover a segurança das pessoas isoladas  
 
 
 
- Promover o voluntariado com idosos  
 
- Promover o voluntariado intergeracional  

- Manutenção e alargamento dos beneficiários de 
Serviço de Teleassistência 
 
- Unidade Móvel de Saúde e articulação desta com 
diferentes entidades  
- Possibilidade de viatura se deslocar às freguesias 
uma vez por semana, para idosos tratarem de 
burocracias com terminal Multibanco 
 
- Articulação com G.N.R. nas suas ações de 
sinalização e promoção da segurança de idosos 
isolados  
 
- Promover ações de sensibilização/divulgação junto 
da população  
 
-Rede de voluntariado com serviços especializados  

 
- Câmara Municipal de Almeida 
- IPSS’s 
- ISS, I.P. 
- Associações 
- Agrupamento de Escolas de Almeida 
- Entidades formadoras 
- UCSP de Almeida 
- G.N.R.  
- Juntas de Freguesia e Uniões de 
Freguesias 

1.3 – Dinamização das parcerias 
com vista à melhoria da qualidade 
de vida e diminuição do isolamento 
social  

- Estabelecimento de parcerias ativas entre 
parceiros da Rede Social  
 
- Melhoria da articulação entre medidas de Politica 
Social e IPSS’s 
 
- Formação contínua para funcionários das IPSS’s 
mediante as necessidades  
 
 

- Elaboração de planos de atividades em parceria 
- Incentivar para a partilha de plano de atividades nos 
Planos de Ação anuais da Rede Social  
- Reuniões/formações interinstitucionais de modo a ser 
feita a análise e balanço do trabalho desenvolvido  
- Promover Fóruns/colóquios/sessões de 
esclarecimento sobre a condição do idoso  
- Melhorar as parcerias existentes entre os diferentes 
parceiros da Rede Social 
- Criar medidas de incentivo à natalidade 

- Câmara Municipal de Almeida 
- IPSS’s 
- ISS, I.P. 
- Associações 
- Juntas de Freguesia e Uniões de 
Freguesias 
- Agrupamento de Escolas de Almeida 
- IEFP 
- Entidades formadoras 
- UCSP de Almeida 
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Eixo 2 – Promover o desenvolvimento social através da articulação de medidas/programas de inclusão social e da promoção de uma 

Cultura Social com identidade 
 

 

Objetivo Estratégico 

 

Estratégia Objetivos Específicos Parcerias 

 

2.1- Otimização dos serviços 

prestados pelas diferentes 

parcerias, pelas entidades 

públicas e pelas instituições 

privadas de natureza social 

Promover a partilha e articulação de 

recursos entre entidades que atuam 

ao nível da ação social 

 

- Criação de protocolos de parcerias entre IPSS’s; 

- Articulação de programas e projetos sociais desenvolvidos 

pelos parceiros do CLAS 

- Partilha de recursos humanos entre organizações 

- Criação de uma plataforma intra-concelhia 

- Criação de respostas para públicos em situação de 

vulnerabilidade socioeconómica - Centro de Acolhimento 

Temporário; Universidade Sénior; Gerontoteca 

- Realização de ações de formação/sensibilização para 

Técnicos, parceiros e agentes locais 

- Manutenção de instrumentos informativos e/ou acesso a 

respostas sociais existentes no concelho 

Câmara Municipal de Almeida- 

CLAS, parcerias existentes no 

Concelho, Associações, Juntas de 

Freguesia e Uniões de Freguesias, 

IEFP, CLDS – 4G, SAAS 

 

 

 

 

2.2- Dinamização de estratégias 

para promoção de maior 

envolvimento da comunidade nas 

iniciativas culturais  

 

 

 

 

 

Incentivar a comunidade para maior 

envolvimento nas iniciativas culturais   

 

 

- Descentralizar as atividades culturais para a sua promoção 

(reviver tradições/saberes) 

- Criação de um cronograma de atividades com visitas 

guiadas gratuitas na aldeias históricas e museus locais, 

assim como participar nas Termas de Almeida – Fonte 

Santa; 

- Cronograma concertado com as associações culturais, 

sociais e juntas de Freguesia; 

- Criar um plano de marketing promocional das atividades 

culturais; 

- Revitalizar tradições e dar continuidade à agenda cultural 

-Câmara Municipal de Almeida, 

parceiros do CLAS 

- Associações 

- IPSS’s e outras parcerias 

- Câmara Municipal de Almeida  

- Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesias, 

- Agrupamento de Escolas de 

Almeida  
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Eixo 3: Combater o despovoamento através da criação de incentivos ao desenvolvimento económico, promovendo o turismo, o 

empreendedorismo e criação de infra-estruturas de base económica e logística 
 

Objetivo estratégico 

 

 

Estratégia Objetivo específico Parcerias 

 

 

3.1- Promover a economia 

local, a empregabilidade e o 

empreendedorismo  

  

 

 

 

  
- Promover o emprego e empregabilidade no 
Concelho  
 
 

 
 
 
 
 
- Promover os produtos do Concelho  

 -Melhorar/criar medidas de apoio aos empresários e potenciais 
empreendedores na criação e dinamização do próprio negócio; 
- Informação e enquadramento sobre os sistemas de financiamento 
disponíveis; 
- Promover medidas de criação do próprio emprego, através de 
formações/informações; 
- Intercâmbio entre empregadores e empregados/desempregados – 
troca de conhecimentos em workshops/palestras 
- Implementação de iniciativas de empreendedorismo nas escolas 
que promovam a inovação, criatividade, reforço da iniciativa 
- Apoiar os produtores no sentido de privilegiar o saber-fazer 
tradicional, o que contribui para a preservação da cultura e da 
identidade 
- Participação e promoção dos produtos locais em feiras de âmbito 
nacional e internacional  

- Empresas 
- Câmara Municipal de Almeida 
- IEFP 
- Agrupamento de Escolas de 
Almeida  
- CLDS – 4G, SAAS 
 
 
 
 

 

3. 2- Promover e incentivar a 
qualificação profissional e 
capacitar para a integração 
profissional e/ou criação de 

negócios 

 - Fomentar e/ou qualificar 
empresários/empreendedor  
 
- Adequar as respostas da formação às 
necessidades do mercado de trabalho 
- Formação profissional especifica 

 - Promover a atualização e reciclagem de conhecimentos dos 
empregadores, empregados e desempregados; 
- Fomentar o empreendedorismo nos jovens 
- Conhecer as necessidades de formação do Concelho 
- Incentivar a criação de parcerias entre empresas e entidades 
formadoras 

- Empresas 
- Câmara Municipal de Almeida 
- Entidades formadoras 
- Associações 
- Agrupamento de Escolas de 
Almeida 
- IEFP  
- SAAS e CLDS – 4G  

3.3 – Reforçar a capacidade 

de atracão do Concelho 

- Potenciar e valorizar o turismo   
- Recriação das artes e ofícios tradicionais  
- Continuação da promoção de iniciativas 
locais que promovam o Concelho  
- Incentivos à fixação de população no 
Concelho e melhoria da qualidade de vida 
- Incentivo ao aumento da taxa de natalidade 

- Aposta em três áreas fundamentais do Concelho: 
Turismo em Almeida, Castelo Bom e castelo Mendo, desenvolvendo 
as áreas circundantes, aposta em roteiros turísticos; 
Comércio em Vilar Formoso – requalificação Parque TIR; 
requalificação comércio 
Indústria – Alto Leomil, alteração do PDM, cedência de terrenos 
para fixação de indústrias 
- Incentivar a continuidade e recriação de artes e ofícios locais em 
extinção  
- Manutenção e/ou melhoria das infraestruturas e qualidade dos 
serviços públicos, lúdico-culturais e de lazer do Concelho 
- Criar e promover a utilização de parques de lazer 
- Desburocratização das políticas de habitabilidade 

- Câmara Municipal de Almeida  
- Empresas 
- Associações 
- Juntas de Freguesia e Uniões 
de Freguesias 
- Entidades formadoras 
- IEFP  
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Eixo 4: Promoção de medidas de incentivo à participação dos jovens nas dinâmicas do Concelho 

 

Objetivo Estratégico 

 

 

Estratégia Objetivos Específicos Parcerias 

 

 

 

 

 

 

4.1- Introdução de medidas 

de incentivo à participação 

dos jovens  

 

 

 

 

 

 

- Melhoria da oferta existente 

 

- Incentivos à fixação de 

Jovens no Concelho de 

Almeida 

 

- Incentivos à natalidade 

 

- Descentralização das 

ofertas na área da infância e 

juventude 

 

-Melhor articulação entre 

entidades do Concelho 

 

- Melhorar/rentabilizar a 

utilização de 

equipamentos/serviços 

disponíveis no Concelho 

 

 

 

- Maior divulgação das iniciativas por parte 

das entidades (instrumento privilegiado 

CLAS de Almeida)  

- Maximização dos recursos físicos do 

Concelho 

- Criação do Conselho Local da Juventude 

 

- Promoção de intercâmbios Interculturais e 

transfronteiriços/parcerias transfronteiriças 

- Maior envolvimento das novas gerações  

- Consolidação e melhor articulação de 

atividades desportivas existentes ou a criar 

no Concelho 

 

- Câmara Municipal de Almeida  

- Agrupamento de Escolas de 

Almeida   

- Associações de Pais 

- Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesia 

- IPSS’s com valências na área da 

infância/juventude  

- Clubes e Associações 

- SAAS e CLDS -4G 
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 Eixo 5: Promoção da Saúde  

Objetivo Estratégico 

 

 

Estratégia Objetivos Específicos Parcerias 

 

 

5.1- Maior proximidade dos serviços 

de saúde à população  

 

 

 

- Maior proximidade dos 

serviços de saúde à população, o 

que permite maior divulgação 

dos direitos de saúde 

- Promoção de sessões de 

educação para a saúde 

 

- Unidade Movel de Saúde  

Melhoria nos meios de 

divulgação: 

- Sessões locais de in(formação)  

 

 

- UCSP de Almeida  

 

- Câmara Municipal de 

Almeida 

 

- Juntas de Freguesia e 

Uniões de Freguesias  

 

- IPSS’s  

 

 

5.2- Criação de respostas na 

intervenção com portadores de 

deficiência mental 

 

 

- Ocupação dos portadores de 

deficiência mental  

  

- Criação de respostas no 

Concelho, ex. Unidade Socio- 

Ocupacional 

- UCSP de Almeida  

 

- Câmara Municipal de 

Almeida 

 

- Juntas de Freguesia e 

Uniões de Freguesias  

- IPSS’s  
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 METODOLOGIA 

 

 

 O Plano de Desenvolvimento Social de Almeida começa a desenhar-se a partir 

das problemáticas e das análises SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) 

apresentadas no Diagnóstico Social. A partir daqui é realizada uma síntese do 

Diagnóstico Social, através da construção de quadros que resumem as problemáticas 

identificadas. 

 

 Foi com base nas ideias e propostas recolhidas do workshop “Desenvolvimento 

Social e Trabalho em Rede IV” e de outras reuniões de trabalho realizadas durante este 

processo de implementação da Rede Social, designadamente as reuniões de Núcleo 

Executivo, que se construiu este Plano de Desenvolvimento Social (PDS), recorrendo 

também a todo um trabalho de pesquisa que tem vindo a ser apresentado em 

documentos anteriores: o Diagnóstico Social e o anterior PDS.  

 

 Simultaneamente, na definição dos Eixos Estratégicos Orientadores do 

Desenvolvimento Social do Concelho de Almeida, foram considerados os Planos 

existentes a nível nacional, comunitário, regional e local, de modo a que não ocorresse 

um desfasamento entre as políticas sociais locais e as políticas sociais de abrangência 

nacional ou regional. 
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Síntese do Diagnóstico Social: 
 

Elaboração de Quadros por Problemática 

Workshop – “Desenvolvimento Social e 
Trabalho em Rede IV e Reuniões de Núcleo 

Executivo  

Definição dos Eixos Estratégicos 
Orientadores do Desenvolvimento 

Social 

Para cada Eixo Estratégico definiram-se: 
 

Objectivos Estratégicos 
Estratégias 

Objectivos Específicos 
Parcerias 

PDS – Plano de Desenvolvimento 
Social 
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• Associação de Desenvolvimento das Encostas da Fonte Santa 

• Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação de Vilar Formoso – Acácio Alves  

• Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Vilar Formoso  

• Junta de Freguesia de Almeida – Sónia Carvalho Pereira de Jesus Cunha 
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• Junta de Freguesia de Castelo Bom – António José Dias dos Santos  

• Junta de Freguesia de Freineda – Leandro Giestas Morgado 

• Junta de Freguesia de Freixo – Paulo Alexandre Pereira Cardoso  

• Junta de Freguesia da Malhada Sorda – Bruno Manuel Ferreiro de Sousa 

• Junta de Freguesia de Nave de Haver- José Florência da Cunha 

• Junta de Freguesia de S. Pedro do Rio Seco – António Joaquim Rodrigues  

• Junta de Freguesia de Vale da Mula- Carlos Alberto dos Santos Rodrigues 

• Junta de Freguesia de Vilar Formoso – André Duarte Lopes da Silva 

• União das Freguesias de Amoreira, Parada e Cabreira – Luís Manuel dos Santos 

Fonseca 

• União das Freguesias de Azinhal, Peva e Valverde – Maria da Conceição Cruz dos 

Santos  

• União das Freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela – Amílcar 

Monteiro de Almeida 

• União das Freguesias de Junça e Naves – Daniel Isidro dos Santos Morgado 

• União das Freguesias de Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova – Alice Maria 

Ascensão Afonso 

• União das Freguesias de Malpartida e Vale de Coelha – Rosa Maria Tiago Teixeira dos 

Santos Ferreira  

• União das Freguesias de Miuzela e Porto de Ovelha – José Augusto Ferreira Freire 

Falcão  

 

NÚCLEO EXECUTIVO DO CLAS DE ALMEIDA 

 

• Câmara Municipal de Almeida  

• I.S.S., IP- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social da Guarda  

• IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional da Guarda  

• UCSP- Unidade de cuidados de Saúde Personalizados de Almeida 

• Agrupamento de Escolas de Almeida 

• Centro de Acolhimento e Integração Social de Vilar Formoso 

• Junta de Freguesia de Freixo 


