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1. Introdução 

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do concelho de Peniche apresenta as linhas 

de força de orientação da intervenção social a nível local para o período de 2016 a 2020. 

Na sua estrutura, aponta os eixos estratégicos de intervenção, as finalidades de referência, 

os objetivos a alcançar, as estratégias a pôr em prática, os recursos a mobilizar, bem como, 

os meios de avaliação do PDS. A operacionalização do Plano será efetuada através dos 

Planos de Ação anuais. 

Trata-se de dotar a Rede Social de um referencial estratégico orientador e mobilizador da 

intervenção social no concelho, quer seja de iniciativa individual ou coletiva das entidades 

que atuam nos eixos de intervenção sobre os quais incide o PDS, tendo em vista a 

prossecução do desenvolvimento social.  

Enquanto instrumento estratégico de planeamento de suporte à concertação 

interinstitucional, procura contribuir para a construção de um território mais coeso e 

desenvolvido, a partir do desafio do aprofundamento do envolvimento colaborativo dos 

atores locais, no sentido da mobilização e do comprometimento coletivo. Mais do que um 

produto ou um fim em si mesmo, consiste num meio para a implementação e consolidação 

da Rede Social e, assim, numa base de sustentação para o trabalho colaborativo. Decorre 

da necessidade de se dispor de um instrumento de planeamento local em prol do 

desenvolvimento social, que possibilite o planeamento e a concertação do conjunto das 

intervenções locais orientadas para a inclusão social e que configure a oportunidade para 

o desenvolvimento de um referencial comum.  

Apontando cenários a atingir, a concretização do PDS leva em conta os recursos 

disponíveis e a capacidade de resposta instalada, mas também as potencialidades e as 

oportunidades a explorar, orientando-se para a otimização, qualificação e rentabilização 

dos recursos existentes. Na sequência, a intervenção social que preconiza faz o 

enquadramento de iniciativas em curso, propondo a sua continuidade, reforço, 

alargamento ou reorientação, em combinação com o alinhamento de medidas inovadoras, 

de modo a permitir a integração de novos problemas, de novas soluções, de novas 

oportunidades, numa lógica de capitalização e rentabilização dos recursos disponíveis e 

acessíveis. 

A rede de instituições que agrega o Conselho Local de Ação Social de Peniche representa 

um forte potencial estratégico para o desenvolvimento social do concelho, implicando a 
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assunção de compromissos coletivos com vista à realização de intervenções e projetos, a 

fazer constar nos Planos de Ação anuais. 

A expectativa é que o PDS, enquanto plataforma de compromissos, de confluência de 

sinergias e de concertação de objetivos e estratégias, seja um documento decisivo e 

orientador das políticas e medidas locais de inclusão, conducente às mudanças desejadas 

e tidas como prioritárias, na promoção do desenvolvimento social no concelho de 

Peniche. 

 

2. Finalidade do Plano de Desenvolvimento Social 

O PDS é definido como “um instrumento de definição conjunta e negociada de objetivos 

prioritários para a promoção das respostas às necessidades individuais e coletivas, tendo 

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

desemprego e da exclusão social, através da promoção do acesso ao rendimento, do apoio 

à família, à juventude e à terceira idade, do estímulo à participação, da promoção da 

animação e do desenvolvimento local; mas também efeitos preventivos gerados 

precisamente pela função de animação territorial, das comunidades e das pessoas e da 

indução de processos de mudança, no quadro das orientações do Desenvolvimento 

Social.”1 

O PDS procura, nessa linha, estimular intervenções com vista à prevenção de riscos e 

resolução de situações de pobreza e exclusão social e, na medida em que assenta numa 

metodologia de trabalho colaborativo, contribuir para a implementação e o 

aprofundamento de uma cultura de cooperação entre instituições. A componente 

estratégica da ação incide na participação alargada e no comprometimento das entidades 

parceiras, na busca de um desenvolvimento social sustentável do concelho. Deste modo, 

o PDS incorpora os propósitos do programa da Rede Social de promoção do 

desenvolvimento social à escala local, a partir da mobilização coletiva em rede, da 

convergência de objetivos, da concertação de esforços e, em suma, da assunção e partilha 

de compromissos. 

                                                           
1 Instituto para o Desenvolvimento Social, Rede Social – Plano de Desenvolvimento Social, Documentos 

de Apoio aos Projetos Piloto, (s/d), p.5. 
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Surge por conseguinte como um corolário da Rede Social e da adesão aos seus princípios 

por parte das instituições públicas e privadas integrantes do CLAS com responsabilidades 

ao nível da intervenção social no concelho. No quadro do Programa da Rede Social, são 

assumidas como finalidades a formação de uma consciência coletiva em torno dos 

problemas sociais, a ativação de respostas e a otimização dos recursos disponíveis. Trata-

se de desenvolver um modelo de intervenção social que, regulado por um processo de 

planeamento estratégico territorial, permita:  

 O alargamento da base de responsabilidade coletiva no encontrar e acionar de 

recursos face à exclusão social, por via da participação e interação de diferentes 

atores sociais (técnicos, dirigentes, instituições, empresas e população);  

 A convergência de esforços, através da convergência de sinergias, da congregação 

de recursos e da combinação interinstitucional e intersetorial;  

 A territorialização das medidas, por via da aproximação das respostas aos 

problemas e necessidades locais. 

Na medida em que se sustenta no Diagnóstico Social, construído de uma forma 

participada, e que procura promover a articulação de medidas setoriais e da intervenção 

interinstitucional, o PDS configura uma proposta de planeamento sustentada e que se 

pretende, a um tempo, integrada e integradora. 

Conforme resulta da abordagem do Diagnóstico Social e, em concreto, dos problemas 

identificados, os eixos estratégicos em torno dos quais se encontra estruturado o PDS são 

os seguintes: 

 Eixo 1 - População Idosa 

 Eixo 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social 

 Eixo 3 - Crianças e Jovens 

 Eixo 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências 

 Eixo 5 - Dependência Física, Intelectual, Psicológica e Deficiências 

 Eixo 6 - Respostas Locais e Serviços Locais de Saúde 

 Eixo 7 – Qualificações Escolares 

 Eixo 8 – Mercado de Trabalho 

Consistem em áreas de intervenção que obviamente não representam realidades estanques 

e isoladas umas das outras, mas, em vez disso, que se interpenetram e que estão 

interconectadas, em função da própria natureza complexa e multidimensional das 
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situações de risco e de exclusão identificadas, o que implica necessariamente uma 

abordagem transversal, mediante o alinhamento de iniciativas de impacte multinível e 

efeitos multiplicadores, a conjugação de medidas plurissetoriais e o estabelecimento de 

formas dinâmicas de parceria. 

O PDS deve também assegurar a articulação e coerência com outros planos locais, 

regionais, nacionais e supranacionais. Procura-se por esta via promover a rentabilização 

de recursos, a concertação de esforços, a convergência de objetivos e a 

complementaridade ao nível dos impactes a produzir, entre as diversas formas e níveis de 

planeamento tendentes à promoção do desenvolvimento local. Trata-se de assegurar uma 

interação com outros instrumentos de planeamento ou programas em vigor, no sentido de 

promover a necessária articulação de objetivos ou estratégias, assim como a eficácia e 

eficiência na resposta aos problemas, em particular aqueles de dimensão mais global. 

A amplitude temporal fixada para o PDS é de 5 anos, vigorando entre 2016 e 2020. Sendo 

este o horizonte balizador para a concretização das linhas orientadoras da ação, deve 

sublinhar-se, contudo, que a estratégia de desenvolvimento e inclusão social expressa não 

se esgota numa perspetiva de curto/médio prazo. A visão e o alcance do conjunto de 

medidas devem enquadrar-se numa lógica de esforço continuado, regulado a partir de um 

processo de avaliação sistemática de ações, objetivos e resultados. Há não só lugar para 

a consolidação e o reforço das medidas de inclusão social perfilhadas, como também para 

a reorientação do planeamento a efetuar para os anos subsequentes, em função das 

prioridades a fazer alinhar.  

Os Planos de Ação anuais, de operacionalização do PDS, deverão refletir os efeitos da 

(re)avaliação sistemática de objetivos e estratégias, não apenas na sua fase de conceção, 

mas também, na sua fase de execução. O PDS, enquanto instrumento ao serviço do 

desenvolvimento social concelhio, propõe-se ser dinâmico, aberto e não estático, em 

suma, ser consentâneo com a natureza dinâmica da própria realidade social. 

 

  



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020 

6 

3. Metodologia 

Após a conclusão da atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Peniche, levou-

se a cabo a definição do PDS, que vigorará no próximo quinquénio de 2016-2020, no qual 

se estabelece as estratégias de intervenção, bem como os objetivos a alcançar, em cada 

um dos oito eixos estratégicos considerados, ponderando as problemáticas caracterizadas 

e agora priorizadas, os recursos existentes e os constrangimentos colocados pelo contexto 

em que será executado este PDS. 

A transição do Diagnóstico Social para o PDS foi operada tendo por base o vetor 

fundamental da “participação”, tendo sido realizados quatro workshops de planeamento 

estratégico, organizados em função das temáticas identificadas em sede de Diagnóstico 

Social:  

 Workshop 1: Famílias em situação de pobreza e/ou exclusão social – Crianças e 

jovens 

 Workshop 2: Qualificações escolares – Mercado de trabalho 

 Workshop 3: População idosa – Dependência física, intelectual, psicológica e 

deficiências 

 Workshop 4: Doença mental, consumos, comportamentos de risco e 

consequências – Respostas e serviços locais de saúde 

Na sua orientação metodológica, os workshops potenciaram o alinhamento de dinâmicas 

participativas de construção coletiva do PDS, possibilitando que, a partir dos 

problemas/necessidades de intervenção percecionados em cada uma das áreas, fossem 

identificados objetivos a alcançar, estratégias a pôr em prática e recursos a mobilizar nos 

diferentes eixos de intervenção definidos para o PDS. Da reflexão assim suscitada 

resultou a inclusão de um eixo de intervenção adicional, designado de “eixo transversal” 

exatamente por ser transversal aos restantes eixos, que se destina a contribuir para o 

reforço do trabalho em rede, nomeadamente através da adoção de processos 

metodológicos de suporte à operacionalização do PDS, à atualização do Diagnóstico 

Social e à implementação de um sistema de informação da Rede Social. A sistematização 

da informação recolhida a partir dos workshops permitiu assim o desenho do PDS e da 

intervenção social a desenvolver pelos parceiros neste âmbito, no próximo quinquénio. 

O Conselho Local de Ação Social assume a necessidade de acompanhamento, 

monitorização e avaliação do PDS. A avaliação incidirá nas diversas fases de 
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implementação do plano, ou seja, no início, durante e após o final de execução do mesmo, 

e centrar-se-á nas medidas dos Planos de Ação e nas finalidades e processos de 

desenvolvimento do PDS. 

Como objetivos específicos da avaliação, pode-se enunciar: 

 Conferir o cumprimento dos objetivos e ações enunciados; 

 Verificar a adequação de estratégias e medidas aos objetivos traçados; 

 Reorientar ou reforçar a intervenção, nos seus objetivos e/ou estratégias, em caso 

de pertinência; 

 Planear a construção dos Planos de Acão anuais; 

 Divulgar os resultados da avaliação; 

 Fomentar a troca e circulação de saberes e práticas entre os parceiros; 

 Racionalizar a intervenção; 

 Promover a replicação de “boas práticas”; 

 Avaliar os impactes sociais resultantes do processo de desenvolvimento. 

Como forma de devolução da avaliação aos parceiros, serão elaborados relatórios de 

execução anuais no final da realização de cada Plano de Ação e um relatório de execução 

final na conclusão do PDS. Visando a implicação dos mais diversos atores sociais, os 

resultados desse trabalho deverão ser partilhados junto da população em geral. 
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4. Eixos de intervenção do PDS do Concelho de Peniche 2016-

2020 

 

Eixo 0 – Eixo Transversal 
 

Problemas: 

 Necessidade de adoção de instrumentos de planeamento e de processos 

metodológicos de suporte / reforço ao trabalho em rede, de operacionalização do 

PDS, de agilização da atualização do Diagnóstico Social e de implementação de 

mecanismos estruturados de partilha de informação no seio da Rede Social. 
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Eixo Estratégico 0 – Eixo Transversal 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Contribuir para o reforço do 
trabalho em rede no âmbito 
do CLAS 

Promover a partilha de 
informação interinstitucional 
relativa à intervenção social no 
concelho 
 
 
 
Implementar processos de 
planeamento estratégico 
territorial 

 
Até final de 2020 e anualmente, realizar 1 sessão de 
trabalho no âmbito do CLAS para divulgação de 
boas práticas e de projetos de intervenção 
protagonizados pelos parceiros 
 
Até final de 2020 e anualmente, realizar 1 sessão de 
trabalho no âmbito do CLAS para divulgação de 
informação de caracterização estatística sobre os 
públicos abrangidos pela intervenção dos parceiros 
/ medidas locais de inclusão social 
 
Até final de 2017, definir uma bateria de 
indicadores estatísticos de diagnóstico social de 
abordagem setorial e territorial 
 
Até final de 2018, implementar uma plataforma 
digital de informação estatística 
 
Até final de 2020, elaborar planos de ação anuais de 
operacionalização do PDS 
 
Até final de 2020, Implementar os planos de ação 
anuais de operacionalização do PDS 
 
Até final de 2020, Implementar processos de 
avaliação do PDS quanto às suas prioridades, 
objetivos, estratégias e resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Implementação de um sistema 
de informação da Rede Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementação do PDS 
 
 
 
Avaliação do PDS e dos seus 
efeitos 
 
 
Portugal 2020 
 

CLAS - Conselho Local de 
Ação Social 
 
Grupos de trabalho 
 
Painéis temáticos 
 
Núcleo Executivo 
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Eixo 1 - População Idosa 
 

Problemas: 

 População tendencialmente muito envelhecida:  

o Índice de envelhecimento de 134,3%, ligeiramente superior ao índice 

nacional e Oeste (destaque para a freguesia de Peniche - 148% - e da Serra 

D'El Rei - 145%); 

o Aumento do índice de longevidade e aumento da esperança média de vida: 

entre 1991 e 2011, aumento de 102,6% do número de indivíduos com mais 

de 75 anos, destacando-se em particular o aumento dos indivíduos com idade 

superior a 85 anos, de 211,9%;  

o Elevada densidade de habitantes idosos por km2 de 71,1 habitantes (Portugal 

- 21,9 e o Oeste - 32,3); 

 Índice de dependência de idosos (31,8%) superior à média nacional e do Oeste; 

 Equipamentos, serviços e cuidados multidisciplinares:  

o Taxa de cobertura das respostas de apoio social à população idosa (9,2%) 

inferior à taxa nacional (12,2%); 

o Existem cerca de 240 pessoas em lista de espera para a resposta de Estrutura 

Residencial para Idosos; 

o Elevadas  taxas de utilização, acima dos 89%, com destaque para a estrutura 

residencial para idosos (98,5%); 

o Apesar do investimento para alargar as respostas de proteção social aos 

idosos, estas não acompanham o aumento crescente do peso da população 

idosa.  
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Eixo Estratégico 1 – População Idosa 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Promover a inserção 
social das pessoas idosas 
(Eixo Estratégico 1 do 
Plano Gerontológico de 
Peniche 2013-2017) 

 

 
Melhorar a imagem social das 
pessoas idosas do concelho, 
superando estereótipos 
tradicionais vinculados ao 
envelhecimento, fomentando a 
difusão e a proteção de valores 
positivos associados a esta etapa 
da vida (Objetivo geral 1 do PGP 
2013-2017) 
 
 
 
Assumir a proteção e defesa dos 
direitos das pessoas idosas do 
concelho no âmbito da 
Constituição da República 
Portuguesa e das recomendações 
das Organizações Internacionais 
(Objetivo geral 2 do PGP 2013-
2017) 

 
Defender a velhice como uma etapa 
de vida que contribui para o 
desenvolvimento socioeconómico da 
sociedade (Objetivo operativo 1 do 
PGP 2013-2017; Medida 1, Ações 
1,2,3,4 e 5; Medida 2, Ações 1 e 2; 
Medida 3, Ações 1,2,3 e 4) 
 
 
Divulgar os direitos dos idosos no 
concelho de Peniche (Objetivo 
operativo 2 do PGP 2013-2017; 
Medida 1, Ações 1,2,3,4,5 e 6) 
 
 
Melhorar os mecanismos existentes 
para a proteção dos direitos das 
pessoas idosas e prevenção de 
situações de risco (Objetivo 
operativo 3 do PGP 2013-2017; 
Medida 1, Ações 1,2 e 3; Medida 2, 
Ações 1,2,3 e 4) 
 
 
Até 2020, desenvolver 1 campanha 
de informação/sensibilização em 
torno dos direitos dos idosos, dirigida 
a crianças e jovens integrados no 
ensino básico e secundário 
 

 
Dar continuidade à execução do Plano Gerontológico 
do Concelho de Peniche 2013-1017 
 
Prosseguir com a revisão do Plano Gerontológico em 
2017 
 
Dar continuidade à implementação do Plano 
Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior 
 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Estratégia 2020 Oeste Portugal, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, ITI - 
Investimentos Territoriais Integrados, DLBC - 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, CLDS - 
Contrato Local de Desenvolvimento Social, RLIS - 
Rede Local de Intervenção Social, Programa Idade 
Mais,..) 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias locais, 
potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Aprofundamento do conhecimento das necessidades 
da população idosa  

 

 
 
 
Entidades do/Grupo de 
Trabalho "Pessoas 
Idosas, Envelhecimento e 
Intergeracionalidade” 
 
 
CAIP - Comissão de 
Acompanhamento a 
Idosos do Concelho de 
Peniche 
 
 
Rede dos Centros de 
Convívio 
 
 
Agrupamentos de Escolas 
 
 
Escola Secundária de 
Peniche 
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Eixo Estratégico 1 – População Idosa 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
2. Contribuir para um 
envelhecimento ativo e 
saudável (Eixo 
Estratégico 2 do Plano 
Gerontológico de 
Peniche 2013-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contribuir para a autonomia 
das pessoas idosas baseando-
nos nos princípios do 
envelhecimento ativo e 
saudável divulgados pela União 
Europeia (Objetivo geral 1 do 
PGP 2013-2017)  
 
 
 
 
 
 
 
Promover a participação ativa 
dos idosos na vida do concelho, 
partindo das suas experiências 
e conhecimentos pessoais e 
profissionais (Objetivo geral 2 
do PGP 2013-2017) 
 
 

 
Promover a autonomia das pessoas idosas e 
favorecer um envelhecimento saudável e 
ativo (Objetivo operativo 1 do PGP 2013-
2017; Medida 1, Ações 1,2,3,4,5 e 6; Medida 
2, Ações 1,2,3,4 e 5; Medida 3, Ações 1,2,3,4 
e 5; Medida 4, Ações 1,2,3,4,5 e 6) 
 
 
Promover a inclusão social e potenciar a 
participação de pessoas idosas em 
programas de voluntariado (Objetivo 
operativo 2 do PGP 2013-2017; Medida 1, 
Ações 1 e 2; Medida 2, Ações 1,2,3,4 e 5) 
 
 
Promover o acesso e a participação de 
pessoas idosas aos programas culturais de 
lazer e de bem-estar (Objetivo operativo 3 
do PGP 2013-2017; Medida 1, Ações 1 e 2; 
Medida 2, Ações 1 e 2) 
 
 
Potenciar novas dinâmicas profissionais 
depois dos 55 anos (Objetivo operativo 4 do 
PGP 2013-2017; Medida 1, Ações 1,2,3 e 4; 
Medida 2, Ações 1 e 2) 
 

 
Dar continuidade à execução do Plano 
Gerontológico do Concelho de Peniche 2013-
1017 
 
Prosseguir com a revisão do Plano 
Gerontológico em 2017 
 
Dar continuidade à implementação do Plano 
Interinstitucional de Promoção da Cidadania 
Sénior 
 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Estratégia 2020 Oeste Portugal, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, ITI - 
Investimentos Territoriais Integrados, DLBC - 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, 
CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento 
Social, RLIS - Rede Local de Intervenção Social, 
Programa Idade Mais,..) 
 
Apoiar o investimento em equipamentos 
sociais de apoio à população idosa no concelho 
de Peniche 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias 
locais, potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Aprofundamento do conhecimento das 
necessidades da população idosa 
 

 
 
 
 
 
Entidades do/Grupo de 
Trabalho "Pessoas 
Idosas, Envelhecimento e 
Intergeracionalidade” 
 
 
CAIP - Comissão de 
Acompanhamento a 
Idosos do Concelho de 
Peniche 
 
 
Rede dos Centros de 
Convívio 
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Eixo Estratégico 1 – População Idosa 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Apoiar a prestação de 
cuidados e serviços com 
eficácia e qualidade (Eixo 
Estratégico 3 do Plano 
Gerontológico de 
Peniche 2013-2017) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuir para a utilização de 
serviços de saúde e para a adesão 
terapêutica entre idosos do concelho 
(Objetivo geral 1 do PGP 2013-2017) 
 
 
Apoiar os cuidadores informais de 
idosos em situação de dependência e 
as pessoas que envelhecem em suas 
casas (Objetivo geral 2 do PGP 2013-
2017) 
 
 
Aumentar a diversidade e a 
qualidade das respostas sociais 
existentes no concelho, tendo em 
atenção as necessidades atuais e 
futuras da população que irá 
envelhecendo (Objetivo geral 3 do 
PGP 2013-2017) 
 
 
Contribuir para o incremento de 
competências profissionais de todos 
os técnicos da área social e da saúde 
para atenderem às exigências de 
uma população progressivamente 
envelhecida (Objetivo geral 4 do PGP 
2013-2017) 
 
 
 

 
Promover a utilização de serviços de 
saúde e a adesão terapêutica 
(Objetivo operativo 1 do PGP 2013-
2017; Medida 1, Ações 1,2,3,4,5 e 6; 
Medida 2, Ações 1,2 e 3) 
 
 
Apoiar os cuidadores informais e o 
envelhecimento em casa (Objetivo 
operativo 2 do PGP 2013-2017; 
Medida 1, Ações 1,2,3 e 4; Medida 2, 
Ações 1 e 2; Medida 3, Ações 1,2 e 3; 
Medida 4, Ações 1 e 2) 
 
 
Aumentar a diversidade e a 
qualidade das Respostas Sociais 
disponíveis no concelho para apoio 
aos idosos (Objetivo operativo 3 do 
PGP 2013-2017; Medida 1, Ações 1,2 
e 3; Medida 2, Ações 1,2 e 3; Medida 
3, Ações 1,2,3,4 e 5) 
 
 
Apoiar a formação contínua entre os 
profissionais que cuidam de idosos 
(Objetivo operativo 4 do PGP 2013-
2017; Medida 1, Ações 1,2,3,4 e 5) 
 
 
 

Dar continuidade à execução do Plano 
Gerontológico do Concelho de Peniche 2013-1017 
 
Prosseguir com a revisão do Plano Gerontológico 
em 2017 
 
Dar continuidade à implementação do Plano 
Interinstitucional de Promoção da Cidadania 
Sénior 
 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Estratégia 2020 Oeste Portugal, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, ITI - 
Investimentos Territoriais Integrados, DLBC - 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, CLDS 
- Contrato Local de Desenvolvimento Social, RLIS - 
Rede Local de Intervenção Social, Programa Idade 
Mais,..) 
 
Apoiar o investimento em equipamentos sociais 
de apoio à população idosa no concelho de 
Peniche 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias locais, 
potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Aprofundamento do conhecimento das 
necessidades da população idosa que se encontra 
integrada em equipamentos sociais e/ou em 
saúde, bem como as necessidades dos cuidadores 
informais 
 

 
 
 
 
 
 
Entidades do/Grupo de 
Trabalho "Pessoas 
Idosas, Envelhecimento 
e Intergeracionalidade” 
 
 
 
CAIP - Comissão de 
Acompanhamento a 
Idosos do Concelho de 
Peniche 
 
 
 
Rede dos Centros de 
Convívio 
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Eixo Estratégico 1 – População Idosa 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

 
 
 
 
 
 
4. Promover a 
colaboração 
interdepartamental em 
torno do 
envelhecimento 
saudável e ativo no 
concelho de Peniche 
(Eixo Estratégico 4 do 
Plano Gerontológico 
de Peniche 2013-2017) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Adequar as respostas 
de apoio social à 
população idosa às 
necessidades 
 

 
 
Promover a cooperação 
interdepartamental na autarquia 
visando o cumprimento do plano 
gerontológico (Objetivo geral 1 do 
PGP 2013-2017) 
 
 
Promover a colaboração com 
entidades nacionais e internacionais 
visando o envelhecimento ativo e 
saudável da população do concelho 
(Objetivo geral 2 do PGP 2013-2017) 
 
 
Promover a difusão do plano 
gerontológico para que se consiga 
obter o seu impacto e se promova a 
participação e implicação da 
sociedade civil (Objetivo geral 3 do 
PGP 2013-2017) 
 
 
 
 
 
Adequar a capacidade de resposta da 
rede de equipamentos sociais de 
apoio à população idosa às 
necessidades individuais e 
comunitárias 
 

 
 
Estabelecer estratégias de cooperação 
interdepartamental que permitam 
alcançar objetivos dependentes de 
atuações conjuntas (Objetivo operativo 
1 do PGP 2013-2017; Medida 1, Ação 1; 
Medida 2, Ações 1,2 e 3) 
 
 
Promover estratégias e/ou instrumentos 
de cooperação com entidades nacionais 
e/ou estrangeiras, visando o 
cumprimento do plano gerontológico 
(Objetivo operativo 2 do PGP 2013-
2017; Medida 1, Ações 1 e 2; Medida 2, 
Ações 1,2 e 3; Medida 3, Ações 1,2 e 3) 
 
 
Promover a difusão integral do plano 
gerontológico (Objetivo operativo 3 do 
PGP 2013-2017; Medida 1, Ações 1,2 e 3; 
Medida 2, Ações 1,2 e 3) 
 
 
Até final de 2016, promover 1 estudo em 
torno das necessidades de 
expansão/reforço dos equipamentos 
sociais de apoio a idosos, de modo a 
adequar as respostas às necessidades 
individuais e comunitárias 
 

Dar continuidade à execução do Plano 
Gerontológico do Concelho de Peniche 2013-
1017 
 
Prosseguir com a revisão do Plano 
Gerontológico em 2017 
 
Dar continuidade à implementação do Plano 
Interinstitucional de Promoção da Cidadania 
Sénior 
 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Estratégia 2020 Oeste Portugal, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, ITI - 
Investimentos Territoriais Integrados, DLBC - 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, 
CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento 
Social, RLIS - Rede Local de Intervenção Social, 
Programa Idade Mais,..) 
 
Apoiar o investimento em equipamentos 
sociais de apoio à população idosa no concelho 
de Peniche 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias 
locais, potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Aprofundamento do conhecimento das 
necessidades da população idosa  
 

 
 
 
 
 
Entidades do/Grupo de 
Trabalho "Pessoas 
Idosas, Envelhecimento e 
Intergeracionalidade” 
 
 
 
CAIP - Comissão de 
Acompanhamento a 
Idosos do Concelho de 
Peniche 
 
 
 
Rede dos Centros de 
Convívio 
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Eixo 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social 
 

Problemas: 

 Famílias em situação de carência económica e social: 

o Em 2014, em cada 1000 habitantes 20,71 eram beneficiários de RSI (Portugal 

36,07 e Oeste 15,63); 

o Diferença entre o número de requerimentos e o número de pedidos deferidos 

(inferiores a 50%);  

o Entre 2004 e 2012, registou-se um aumento das famílias e indivíduos a usufruir 

deste apoio (famílias: 164 - 249 e indivíduos: 451 - 627);   

o 75% dos casos residem na Freguesia de Peniche; 

o Apoio Alimentar: necessidade de promover a partilha da informação de 

monitorização dos apoios de modo a potenciar e rentabilizar as respostas; 

 Pessoas com carência habitacional e/ou agregados carenciados 

o Elevado número de pedidos em espera (371 famílias) para atribuição de 

habitação social; 

o Baixas qualificações académicas (60,1% da população não ultrapassou o 1.º 

ciclo do ensino básico); 

o Elevado número de idosos residentes nos bairros do Calvário e do Vale Verde 

(cerca de 50% dos agregados familiares);  

o Elevada taxa de desemprego (49,1%) com especial destaque para o de longa 

duração (83%); 

o 56% dos residentes depende de subsídios; 

o 16% das famílias vive abaixo do limiar da pobreza, com menos de 178,16€; 

o 42% das crianças e jovens vive abaixo do limiar de pobreza extrema com 

menos de 178,15€; 

o 44% das crianças e jovens vive em risco de pobreza, com rendimentos entre 

os 178,15€ e 419,22€; 

o 24,6% das crianças e jovens residentes estão em situação de abandono escolar 

e 20,2% já registaram insucesso escolar; 

o 20% das crianças e jovens sinalizadas para a CPCJ residem nos bairros de 

habitação social em análise; 

o Incidência de casos de doença crónica (8,4%); 
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o Incidência de dependência de substâncias psicoativas (4,7%);  

o Incidência de pessoas com deficiência (5,9%). 

  Violência Doméstica 

o 38 casos de violência doméstica sinalizados às autoridades policiais (valor 

contrasta com a tendência de crescimento nacional e distrital); 

o 13 vítimas de violência doméstica reencaminhadas para o Gabinete 

Intermunicipal de Apoio à Vitima, em Torres Vedras. 
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Eixo Estratégico 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Promover o acesso 
das famílias 
socialmente 
desfavorecidas a 
condições habitacionais 
condignas e criar 
condições para o seu 
envolvimento na gestão 
comunitária dos bairros 
sociais 
  

Proceder à requalificação 
do parque habitacional de 
arrendamento social do 
município 
 
 
 
 
 
 
 
Envolver os moradores nas 
dinâmicas de gestão, 
manutenção e animação 
comunitária dos bairros 
sociais 

 
Até 2020, proceder à reabilitação física de 30 
fogos sociais 
 
 
Até 2020, reabilitar as áreas envolventes dos 
bairros camarários 
 
 
Até 2020, dotar os bairros do Calvário, Fernão 
Magalhães e Edifício Coosofi com equipamentos 
sociais de intervenção comunitária   
 
 
Até 2020, promover 1 fórum comunitário nos 
bairros sociais camarários, com a finalidade de 
mobilizar e corresponsabilizar os habitantes na 
gestão dos bairros 
 
 
Até 2020, promover a realização de 1 reunião 
anual com os moradores dos blocos dos bairros 
de habitação social de gestão camarária 
 
 
Até 2020, promover iniciativas de animação 
territorial nos bairros sociais, tendo em vista o 
desenvolvimento individual e comunitário 
 

 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Portugal 2020, Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial, POISE - Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego, PAICD 
- Plano de Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas, ITI - 
Investimentos Territoriais Integrados, PEDU - 
Planos Estratégicos de Desenvolvimento 
Urbano, Reabilitar para Arrendar, RLIS - Rede 
Local de Intervenção Social, CLDS - Contrato 
Local de Desenvolvimento Social,..) 
 
Corresponsabilização dos moradores dos 
bairros sociais na gestão, organização e 
dinamização dos bairros onde residem, através 
da promoção de iniciativas de animação 
comunitária 
 
Dinamização da parceria do Projeto GPS - 
Gestão de Proximidade para a 
Sustentabilidade, com vista a intervenção nos 
eixos da gestão comunitária, da animação 
comunitária e gestão participativa, e da 
capacitação dos atores sociais nos bairros 
camarários 
 
Consolidação e/ou ativação de parcerias locais 
de intervenção na família e/ou na 
comunidade, através da intervenção 
comunitária nos bairros sociais 
 

CLAS - Conselho 
Local de Ação Social 
 
 
Município de 
Peniche 
 
Núcleo Local de 
Intervenção Social 
 
Entidades da / 
Parceria do GPS 
“Gestão de 
Proximidade para a 
Sustentabilidade” 
 
Moradores dos 
bairros sociais  
 
Associações locais 
com sede e/ou 
intervenção nos 
bairros sociais 
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Eixo Estratégico 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

2. Melhorar a qualidade 
de vida das famílias em 
situação de carência 
económica e/ou 
exclusão social 

Reforçar as respostas sociais 
e promover o 
acompanhamento integrado 
e de proximidade às famílias 
em situação de carência 
económica e exclusão social  
 
 

Até final de 2018, realizar 1 estudo de 
investigação-ação focado nos fatores de risco 
psicossocial que afetam as famílias, tendo em 
vista a ativação de respostas/projetos de 
promoção do desenvolvimento comunitário dos 
bairros sociais 
 
Até final de 2020, implementar uma rede de 
serviços de atendimento integrado das famílias 
 
Até final de 2016, implementar um novo Gabinete 
de Proximidade na freguesia de Peniche 
 
Até final de 2020, implementar um sistema de 
informação no âmbito do CLAS que permita a 
partilha de informação interinstitucional de 
caracterização das famílias intervencionadas e a 
referenciação de novas situações 
 
Até final de 2020, apostar no desenvolvimento de 
projetos de intervenção comunitária que 
fomentem a inclusão social através da cultura / do 
desporto 
 
Até final de 2016, criar um Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 
 
 

 
Identificação de necessidades e 
problemáticas para uma intervenção 
fundamentada 
 
Captação de recursos 

exógenos/candidaturas (Portugal 2020, 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, POISE - Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego, 

PAICD - Plano de Ação Integrado para as 

Comunidades Desfavorecidas, ITI - 

Investimentos Territoriais Integrados, 

PEDU - Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano, Reabilitar 

para Arrendar, RLIS - Rede Local de 

Intervenção Social, CLDS - Contrato 

Local de Desenvolvimento Social,..) 

Dinamização da parceria do Projeto GPS 
- Gestão de Proximidade para a 
Sustentabilidade, com vista a 
intervenção nos eixos da gestão 
comunitária, da animação comunitária e 
da capacitação dos atores sociais 
 
Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a reflexão 
e ação conjunta 
 

 
CLAS - Conselho Local de 
Ação Social 
 
Entidades da / Parceria do 
GPS “Gestão de Proximidade 
para a Sustentabilidade” 
 
Núcleo Local de Inserção 
 
Entidades do / Grupo de 
Trabalho "Para a Distribuição 
de Bens Essenciais" 
 
Município de Peniche 
 
ADEPE – Associação para o 
Desenvolvimento de Peniche 
 
Cercipeniche 
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Eixo Estratégico 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

2. Melhorar a qualidade de vida 
das famílias em situação de 
carência económica e/ou exclusão 
social 

 
 
 
Dotar o Concelho de um guia de 
recursos das respostas sociais 
disponíveis 
 
 
Sensibilizar e informar as 
instituições e a comunidade em 
geral para as problemáticas 
subjacentes às situações de 
carência económica e/ou exclusão 
social 
 
 
 
 
 
Prevenir a violência doméstica e 
promover a igualdade de género 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Até final de 2016, elaborar o guia 
local de recursos e serviços na 
área da intervenção social 
 
 
Até final de 2020 e anualmente, 
realizar 1 ação de sensibilização / 
informação que potencie a 
reflexão e divulgação de boas 
práticas na resolução das 
problemáticas inerentes à 
exclusão social 
 
 
 
Até final de 2020, realizar 1 ação 
de sensibilização ou informação 
sobre a violência doméstica e/ou 
igualdade de género dirigida a 
crianças e jovens ao nível do 
ensino básico e secundário 
 
 
 
 
 
 

 
Facilitação do acesso aos serviços 
comunitários/reforço da divulgação dos 
recursos existentes 
 
Partilha interinstitucional de saberes e 
experiências 
 
Sensibilização da comunidade para o 
problema da exclusão social, contribuindo 
nomeadamente para desconstruir as 
imagens estereotipadas associadas às 
situações de carência económica e de 
exclusão social 
 
Captação de recursos 

exógenos/candidaturas (Portugal 2020, 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, POISE - Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego, PAICD - Plano de 

Ação Integrado para as Comunidades 

Desfavorecidas, ITI - Investimentos 

Territoriais Integrados, PEDU - Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, 

RLIS - Rede Local de Intervenção Social, CLDS 

- Contrato Local de Desenvolvimento 

Social,..) 

Sensibilização de crianças e jovens para as 

questões da violência doméstica e da 

igualdade de género 

 
 
CLAS - Conselho Local 
de Ação Social 
 
 
 
Núcleo Executivo 
 
 
 
Grupos de Trabalho 
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Eixo 3 - Crianças e Jovens 
 

Problemas: 

 Respostas de apoio à família na primeira infância: 

o Cobertura no concelho inferior às metas definidas para a União Europeia; 

o Cobertura na freguesia de Atouguia da Baleia inferior à das outras 

freguesias e à média do concelho. 

 Crianças e jovens com problemas de desenvolvimento psicomotor/défice 

intelectual: 

o Falta de técnicos especializados nas Equipa Local de Intervenção Precoce 

e nos serviços da comunidade; 

o Elevado número de crianças não integradas em equipamentos, o que as 

coloca em risco de subdiagnóstico de problemas de desenvolvimento; 

o Baixa adesão ao Exame Global de Saúde, colocando estas crianças e 

jovens em risco de subdiagnóstico de problemas de desenvolvimento. 

 Crianças e jovens em risco: 

o Elevada prevalência de casos de negligência e de exposição a 

comportamentos que podem comprometer o desenvolvimento e bem-estar 

da criança ou jovem; 

o Elevada prevalência de situações de perigo decorrentes de funcionamentos 

familiares que requerem intervenções abrangentes e de caráter 

prolongado. 

 Crianças e jovens em situação de carência económica: 

o Indicadores de elevada prevalência de crianças e jovens a frequentar o 

ensino básico abrangidos pela ação social escolar; 

o Elevado número de crianças e jovens dos bairros de habitação social a 

viver em pobreza ou em risco de pobreza. 
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Eixo Estratégico 3 – Crianças e Jovens 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

 

 

1. Melhorar as 
respostas de apoio à 
família na primeira 
infância 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melhorar a 
capacidade de 
intervenção com 
crianças e jovens com 
problemas de 
desenvolvimento 
psicomotor/défice 
intelectual 

 

 

Até final de 2020, aproximar a taxa de 
cobertura para a resposta de creche 
no concelho (30,5%) da meta definida 
para a União Europeia (33%) 

Aproximar a taxa de cobertura para a 
resposta de creche na freguesia de 
Atouguia da Baleia (12,3%) da média 
concelhia (30,5%) 

 

 

Facilitar o acesso das famílias à 
resposta de creche 

 

Aumentar a capacidade de resposta 
dos serviços de intervenção precoce 

 

Aumentar a capacidade de 
identificação precoce de crianças com 
problemas de desenvolvimento 
psicomotor não integradas em 
equipamentos 

 

Aumentar a capacidade de diagnóstico 
de problemas de desenvolvimento 
através do aumento da adesão ao 
Exame Global de Saúde 

Até final de 2020, aumentar em 25 lugares a oferta 
de creche na freguesia de Atouguia da Baleia, de 
modo a alcançar uma taxa de cobertura para a 
freguesia de 20% e alcançar uma taxa de cobertura 
para o concelho de 33% 
 
Até final de 2018, desenvolver 1 estudo das 
necessidades de resposta de apoio à primeira 
infância, tendo em vista a adequação das respostas 
às necessidades 
 
Até final de 2020, criar uma plataforma online de 
georeferenciação de vagas para a resposta de 
creche no concelho 
 
Até final de 2020, dotar a Equipa Local de 
Intervenção dos profissionais previstos na sua 
constituição e de que carece, nomeadamente, nas 
áreas de Psicologia, Psicomotricidade e Terapia da 
Fala 
 
Até final de 2016, criar um mecanismo de 
identificação e de articulação entre a Saúde, a 
Educação e as IPSS, no sentido da sinalização de 
crianças não integradas em equipamentos de 
creche e de jardim-de-infância 
 
Até final de 2016, criar um mecanismo de 
articulação entre a Saúde e a Educação que garanta 
a realização do Exame Global de Saúde nas faixas 
etárias previstas (5-6 anos e 11-13 anos) 

 

Alargamento das respostas 
institucionais de apoio à primeira 
infância através do 
desenvolvimento organizacional 
por recurso a meios próprios e/ou 
de candidaturas a projetos e 
programas 

 
 
Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta  
 
Promoção de diligências junto das 
organizações tutelares 
 

Reforço do trabalho em rede e 
consolidação e dinamização de 
parcerias 

Captação de recursos exógenos à 
comunidade através da 
candidatura a projetos e programas 
(Portugal 2020,..) 
 
Articulação com o Plano Nacional 
de Saúde 
 

 
 
CLAS - Conselho Local de Ação 
Social 
 
Centro Paroquial de Bem-estar 
Social de Atouguia da Baleia 
 
ACES ON – Agrupamento de 
Centros de Saúde do Oeste 
Norte 
 
Agrupamentos de Escolas 
 
ELI – Equipa Local de 
Intervenção 
 
IPSS com competência nas áreas 
da Infância e Juventude 
 
Município de Peniche 
 
CHO - Centro Hospitalar do 
Oeste 
 
Cercipeniche 
 
Segurança Social 
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Eixo Estratégico 3 – Crianças e Jovens 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

3. Prevenir e minorar 
situações de crianças e 
jovens em risco 

 
Prevenir e reparar situações de risco 
psicossocial mediante o 
desenvolvimento de competências 
parentais, pessoais e sociais das famílias 
 
Dinamizar a intervenção preventiva da 
modalidade alargada da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens 
 
 
 
 
 
Diminuir comportamentos desviantes 
de crianças e jovens, promovendo a sua 
inclusão social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diminuir situações de abandono e 
absentismo escolar, bem como de 
outros comportamentos que ponham 
em causa o bem-estar e 
desenvolvimento da criança e jovem, 
através da intervenção em contexto 
escolar 
 

Até final de 2016, criar um Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental 
(CAFAP) 
 
Até final de 2020 e anualmente, elaborar 
um plano integrado de promoção e 
proteção  
 
Até final de 2020, assegurar a continuidade 
da intervenção nos bairros de habitação 
social, no âmbito do programa Escolhas, de 
combate ao abandono e insucesso escolar e 
às situações de discriminação social, assim 
como de promoção da empregabilidade 
 
Até final de 2020, abranger os alunos do 
ensino básico do concelho em projetos de 
prevenção da toxicodependência 
 
Até final de 2020, abranger os alunos do 
ensino básico e secundário do concelho 
numa ação de informação/sensibilização 
sobre fatores de proteção associados aos 
CAD – Comportamentos Aditivos e 
Dependências 
 
Até final de 2020, assegurar a continuidade 
dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) existentes nos Agrupamentos de 
Escola 

Redução e minimização de riscos 
através da rentabilização de 
recursos e de parcerias locais e 
nacionais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta; 

 

Captação de recursos exógenos 
à comunidade através da 
candidatura a projetos e 
programas: Portugal 2020, 
PAICD – Plano de Ação Integrado 
em Comunidades 
Desfavorecidas, Programa 
Escolhas, ITI – Investimentos 
Territoriais Integrados, CLDS - 
Contrato Local de 
Desenvolvimento Social, DLBC -
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, PORI - Plano 
Operacional de Repostas 
Integradas,.. 

 

Desenvolvimento de treino de 
competências pessoais e sociais 
dirigidos a crianças e jovens, na 
perspetiva da redução de 
fatores de risco 

 

 

Município de Peniche 

ADEPE – Associação Para o 
Desenvolvimento de Peniche 

Cercipeniche 

CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Consórcio / Projeto local no âmbito do 
Programa Escolhas 6ª Geração 

Associação Juvenil de Peniche 

Acompanha 

Equipa de Tratamento de Peniche do 
Centro de Recurso Integrados do Oeste 

Agrupamentos de Escola 

Escola Secundária de Peniche 

GAAF do Agrupamento de Escolas de 
Peniche 

GAAF do Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde 
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Eixo Estratégico 3 – Crianças e Jovens 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

3. Prevenir e minorar 
situações de crianças e 
jovens em risco 

Promover o desenvolvimento positivo 
de jovens no que respeita à adoção de 
estilos de vida saudáveis 

 

 

 

 

 

 

Promover o desenvolvimento positivo 
de jovens no que respeita à sua 
capacitação pessoal e social 

 

 

 
Até final de 2017, implementar a fase de 
intervenção do Projeto “Escolhe-te” nos 
anos letivos de 2015/2016 e 2016/2017, e 
realizar a sua avaliação e eventual 
replicação/reformulação nos anos letivos 
seguintes 
 
Até final de 2017, estabelecer protocolos de 
colaboração com associações recreativas e 
desportivas locais, com vista à cobertura 
global do concelho em termos da oferta em 
atividades lúdicas e desportivas para 
crianças e jovens 
 
Até final de 2018, abranger alunos do 
ensino básico e secundário em ações anuais 
de informação e sensibilização sobre os 
direitos das crianças e dos jovens 
 
Até final de 2018, realizar 1 ação de 
formação na área do associativismo e do 
voluntariado jovem 
 
Até final de 2020, assegurar, anualmente, a 
continuidade de iniciativas comunitárias de 
promoção do empowerment dos jovens: 
Semana da Juventude; Gala Municipal da 
Juventude; Orient@Te; Prémios de Mérito 
Desportivo; Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior 
 

 

Promoção e prevenção através da 
rentabilização de recursos e 
parcerias locais e nacionais, 
potenciando a reflexão e ação 
conjunta 

Captação de recursos exógenos à 
comunidade através da candidatura 
a projetos e programas: Portugal 
2020, PAICD – Plano de Ação 
Integrado em Comunidades 
Desfavorecidas, Programa Escolhas, 
ITI – Investimentos Territoriais 
Integrados, CLDS - Contrato Local de 
Desenvolvimento Social, DLBC -
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária,.. 

Articulação com o Plano Nacional de 
Saúde  

Promoção do sentido cívico 

Mobilização de recursos associativos 

Capacitação dos jovens através de 
parcerias jovens/adultos 

 

 

Consórcio / Projeto local no 
âmbito do Programa Escolhas 6ª 
Geração 

Município de Peniche 

ADEPE – Associação para o 
Desenvolvimento de Peniche 

CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Associações desportivas 

Associações recreativas 

Associações juvenis 

Agrupamentos de Escolas 

Escola Secundária de Peniche 

Conselho Municipal de Juventude 

Restantes parceiros da 
organização da Semana da 
Juventude de Peniche 

  



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020 

24 

Eixo Estratégico 3 – Crianças e Jovens 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

 

 

 

 

4. Minorar situações de 
crianças e jovens em 
situação de carência 
económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar contextos positivos de 
ocupação de tempos livres a crianças e 
jovens em situação de carência 
económica 

 

 

Diminuir as práticas parentais 
negligentes associadas a situações de 
carência económica 

 

 

Diminuir o impacto de situações de 
carência económica em crianças e 
jovens a frequentar a escolaridade 
obrigatória 

 

 

Até final de 2020, alargar o período de 
atividade do ATL “Arco-Íris” ao período de 
férias de Natal 

 

Até final de 2020, assegurar a cobertura das 
diferentes freguesias em termos da resposta 
de ATL 

 

Até final de 2020, promover a inclusão de 
jovens através da dinamização de um 
programa de formação para jovens 
monitores / mobilizadores comunitários 

 

Até final de 2020, implementar em bairros 
de habitação social um projeto de 
desenvolvimento de competências 
parentais específicas para que as famílias 
possam responder às necessidades das suas 
crianças e jovens 

 

Até final de 2020, criar Bolsas de Manuais 
Escolares 

 

 

 

Redução e minimização de riscos 
através da rentabilização de recursos e 
de parcerias locais e nacionais, 
potenciando a reflexão e ação 
conjunta; 

 

Captação de recursos exógenos à 
comunidade através da candidatura a 
projetos e programas: Portugal 2020, 
PAICD – Plano de Ação Integrado em 
Comunidades Desfavorecidas, 
Programa Escolhas, ITI – Investimentos 
Territoriais Integrados, CLDS - Contrato 
Local de Desenvolvimento Social, DLBC 
-Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária,.. 

 

Desenvolvimento de competências por 
parte dos jovens nas áreas da 
dinamização de atividades 
ocupacionais / mobilização 
comunitária 

 

Desenvolvimento de competências 
parentais  

 

Consórcio / Projeto local no 
âmbito do Programa Escolhas 6ª 
Geração 

Município de Peniche 

ADEPE – Associação para o 
Desenvolvimento de Peniche 

Juntas de Freguesia 

CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Agrupamentos de Escolas 

Escola Secundária de Peniche 
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Eixo 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e 

Consequências 
 

Problemas: 

 Doença mental: 

o Falta de dados que permitam caracterizar a prevalência de doença mental 

no concelho; 

o Falta de respostas de apoio à integração de pessoas com doença mental; 

 Dependência de drogas e alcoolismo: 

o Persistência do fenómeno da toxicodependência que exige intervenções de 

prevenção primária e secundária; 

o Elevado número de indivíduos com dependências em situação de 

desorganização e de carência de suporte familiar que procuram apoio 

psicossocial; 

 Doenças infetocontagiosas associadas a comportamentos de risco: 

o Elevada prevalência de VIH/Sida no concelho, com os riscos associados 

às comorbidades com outras doenças infetocontagiosas, tais como a 

tuberculose e as hepatites virais. 
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Eixo Estratégico 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

 

 

 

1. Promover o acesso a 
cuidados de saúde e 
promover a qualidade de 
vida e a inclusão social de 
pessoas com doença 
mental 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reforçar a intervenção 
integrada na área dos 
comportamentos aditivos 
e dependências (CAD) 

 

 

 

 
 
Caracterizar a prevalência de doença 
mental no concelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a integração psicossocial 
das pessoas com doença mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterizar a prevalência de 
comportamentos aditivos e 
dependências, identificando os fatores 
de risco familiares e comunitários, de 
forma a permitir delinear intervenções 
preventivas mais eficazes 

 

 

 

 
Até final de 2016, desenvolver um estudo 
de prevalência da doença mental no 
concelho de Peniche, que permita conhecer 
a incidência e o perfil das situações, assim 
como as necessidades de resposta 
 
 
Até final de 2020, realizar anualmente um 
workshop de informação/sensibilização para 
profissionais das instituições locais no 
âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental (10 
de Outubro) 
 
 
Até final de 2020, criar um fórum socio-
ocupacional para pessoas com doença 
mental / um centro de apoio ocupacional 
 
Até final de 2020, criar uma plataforma 
digital de gestão de casos 
 
 
Até final de 2020, proceder à atualização do 
estudo de prevalência de comportamentos 
aditivos e dependências no concelho de 
Peniche 

 

 

 

 

Identificação das necessidades da 
comunidade no que respeita a serviços de 
saúde mental  

 

Desenvolvimento de iniciativas de 
informação e sensibilização para 
profissionais 

 

Promoção, prevenção e recovery através 
da rentabilização de recursos e parcerias 
locais e nacionais, potenciando a reflexão e 
ação conjunta 

 

Rentabilização dos recursos e das parcerias 

locais, potenciando a reflexão e ação 

conjunta 

 

Identificação de fatores de risco e das 
necessidades da comunidade no que 
respeita a intervenção em 
comportamentos aditivos e dependências 

 

Captação de recursos exógenos à 
comunidade através da candidatura a 
projetos e programas 

 

 

Município de Peniche 

ACES ON – Agrupamento de 
Centros de Saúde do Oeste 
Norte 

CHO - Centro Hospitalar do 
Oeste 

Cercipeniche 

Equipa de Tratamento de 
Peniche do Centro de 
Respostas Integrados do 
Oeste 

Acompanha / Equipa de Rua 

Segurança Social 

IPSS locais 

Escola Superior de Saúde de 
Leiria 

DICAD/ARS LVT - Divisão de 
Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências da 
Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
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Eixo Estratégico 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

2. Reforçar a intervenção 
integrada na área dos 
comportamentos aditivos 
e dependências (CAD) 

 

 

 

 

 

 

Dotar o concelho de intervenções de 
prevenção dos comportamentos 
aditivos 

 

 

 

 

 

 

 

Dar continuidade a intervenções de 
redução de riscos e minimização de 
danos 

 

 

 

 

Até final de 2020, abranger os alunos do 
ensino básico e secundário do concelho em 
ações de informação/sensibilização de 
prevenção da toxicodependência e sobre 
fatores de proteção associados aos CAD 

 

Até final de 2020, realizar intervenções 
estruturadas em contexto recreativo 
noturno sobre riscos associados aos CAD, 
dirigidas a jovens 

 

Até final de 2020, realizar 1 plano de 
formação no âmbito dos CAD dirigido a 
funcionários docentes e não docentes dos 
níveis de ensino básico e secundário 

 

Até final de 2020 e anualmente, realizar 
iniciativas de sensibilização no âmbito dos 
CAD dirigidos à comunidade em geral 

 

Até final de 2020, assegurar a continuidade 
de iniciativas no âmbito da redução de 
riscos e minimização de danos, numa 
intervenção articulada com as estruturas 
locais de saúde e segurança social – Equipa 
de Rua “Porto Mais Seguro” 

 

Desenvolvimento do PORI – Plano 
Operacional de Respostas Integradas, 
através da rentabilização de recursos e 
parcerias locais e da captação de 
recursos exógenos à comunidade pela 
candidatura a projetos e programas 

 

Desenvolvimento de treino de 
competências pessoais e sociais 
dirigidos a crianças e jovens, na 
perspetiva da redução de fatores de 
risco em geral e dos associados aos 
comportamentos aditivos e 
dependências 

 

Rentabilização dos recursos e das 

parcerias locais, potenciando a reflexão 

e ação conjunta 

 

Articulação com o Plano Nacional de 
Saúde 

 

Captação de recursos exógenos à 
comunidade através da candidatura a 
projetos e programas 

 

 

Município de Peniche 

ACES ON – Agrupamento dos 
Centros de Saúde do Oeste Norte 

Acompanha / Equipa de Rua 

Equipa de Tratamento de Peniche 
do Centro de Respostas 
Integrados do Oeste 

Consórcio/projeto local no âmbito 
do Programa Escolhas 6ª Geração 

GAAF dos Agrupamentos de 
Escolas 

Comissão para a Dissuasão da 
Toxicodependência 

Centro de Formação de 
Professores 
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Eixo Estratégico 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

2. Reforçar a intervenção 
integrada na área dos 
comportamentos aditivos 
e dependências (CAD) 

 

 

 

 

 

 

3. Prevenir doenças 
infetocontagiosas 
associadas a 
comportamentos de risco 

 

 

 

 

Reforçar as respostas locais de apoio à 
empregabilidade 

 

 

 

 

 

 

Dinamizar ações de prevenção de 
doenças infectocontagiosas no âmbito 
das intervenções de redução de riscos 
e minimização de danos dirigidas à 
comunidade em geral 

 

 

 

 

Até final de 2020, estabelecer protocolos de 
cooperação entre os serviços locais que 
intervêm nos CAD e os serviços de emprego, 
tendo em vista a facilitação do acesso ao 
mercado de trabalho por parte das pessoas 
enquadradas na problemática dos CAD 

 

Até final de 2020, dinamizar iniciativas de 
sensibilização dirigidas aos empregadores 
tendentes à facilitação da integração no 
mercado de trabalho de pessoas 
enquadradas na problemática dos CAD e, 
também, sobre a responsabilidade social 
das organizações 

 

 

Até final de 2020, manter a realização de 
ações periódicas de educação para a saúde 
no âmbito da tuberculose, hepatites, 
infeção por VIH e Sífilis dirigidas à 
comunidade em geral 

 

Até final de 2020, manter a realização de 
ações periódicas de rastreio da tuberculose, 
hepatites, infeção por VIH e Sífilis  

 

 

Desenvolvimento do PORI – 
Plano Operacional de Respostas 
Integradas, através da 
rentabilização de recursos e 
parcerias locais e da captação de 
recursos exógenos à 
comunidade pela candidatura a 
projetos e programas 

 

 

Rentabilização dos recursos e 

das parcerias locais, 

potenciando a reflexão e ação 

conjunta 

 

Captação de recursos exógenos 
à comunidade através da 
candidatura a projetos e 
programas 

 

 

Município de Peniche 

 

ACES ON – Agrupamento dos Centros de 
Saúde do Oeste Norte / UCC – Unidade 
de Cuidados na Comunidade / Unidade 
de Saúde Pública 

 

Acompanha / Equipa de Rua / Projeto 
“Sidade Alerta” 

 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
Profissional / Centro de Emprego de 
Oeste Norte / GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional do Município de Peniche 

 

Grupo de Trabalho “Emprego, Formação 
e Empreendedorismo” 

 

Equipa de Tratamento de Peniche do 
Centro de Respostas Integrados do Oeste 

 

ADEPE – Associação para o 
Desenvolvimento de Peniche 
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Eixo 5 - Dependência Física, intelectual, psicológica e deficiências 
 

Problemas: 

 Pessoas com dependência a cargo de prestadores informais: 

o Tendência dos cuidados a dependentes ser assegurado por cuidadores 

informais com mais de 65 anos; 

o Carência de cuidados continuados integrados. 

 Pessoas com deficiência integradas em famílias envelhecidas: 

o Tendência de integração de pessoas com deficiência em agregados 

familiares envelhecidos, com as dificuldades decorrentes em termos de 

suporte intergeracional. 
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Eixo Estratégico 5 - Dependência Física, Intelectual, Psicológica e Deficiências 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

 

 

 

 

1. Promover o Bem-estar 
e a Qualidade de Vida das 
pessoas dependentes e 
dos cuidadores informais 

 

 

 

Identificar e caracterizar as 
pessoas com 
dependência/deficiência a cargo 
de cuidadores informais 
envelhecidos 

Até ao final de 2016, identificar as pessoas com 
dependência/deficiência a cargo de cuidadores 
informais envelhecidos 

Consolidação e/ou ativação de 
parcerias locais de intervenção na 
família ou na comunidade, 
potenciando a reflexão e ação 
conjunta 

Identificação das necessidades da 
comunidade no que respeita a 
situações de dependência 

 

Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 

Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 
2020, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão 
Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, DLBC - 
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, CLDS - Contrato 
Local de Desenvolvimento Social, 
RLIS - Rede Local de Intervenção 
Social,..) 

 

IPSS com competência na área dos 
Idosos 

 

Cercipeniche 

 

ACES ON – Agrupamento de 
Centros de Saúde do Oeste Norte 

 

Município de Peniche 

 

Fórum dos Cuidadores 

 

Entidades do / Grupo de Trabalho 
“Pessoas Idosas, Envelhecimento 
e Intergeracionalidade” 

Promover a concertação 
interinstitucional e a otimização 
das respostas 

Até ao final de 2016, promover 1 sessão de trabalho 
no seio do CLAS para equacionar a necessidade de 
reforçar/alargar as respostas sociais disponíveis 

Assegurar supervisão e suporte 
social aos cuidadores informais 

Até final de 2017, caracterizar as necessidades de 
apoio dos cuidadores informais mais envelhecidos 

Até final de 2018, conceber 1 plano de ação tendente 
a assegurar o apoio às pessoas com deficiência a 
cargo de cuidadores informais envelhecidos e aos 
próprios cuidadores 

 

Até final de 2020, implementar o plano de ação 

Até final de 2018, dinamizar 1 bolsa de voluntariado 
especializada 
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Eixo Estratégico 5 - Dependência Física, Intelectual, Psicológica e Deficiências 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias  Recursos 

 

 

 

 

1. Promover o Bem-estar 
e a Qualidade de Vida das 
pessoas dependentes e 
dos cuidadores informais 

 

 

 

 

Reforçar as respostas sociais 
de apoio às pessoas com 
Deficiência Intelectual ou 
multideficiência 

 

 

 

 

Assumir a proteção e defesa 
dos direitos, deveres e a 
participação das pessoas com 
deficiência na comunidade 

 

 

 

Promover a concertação e 
otimização das respostas 

 

 

Até final de 2018, reforçar os acordos com a 
Segurança Social em novas vagas para CAO, no 
sentido de aumentar o número de clientes 

 

Até final de 2020, criar condições para a existência 
de respostas promotoras da vida independente das 
pessoas com deficiência 

 

Até final de 2020, melhorar os mecanismos de voz 
ativa e inclusão das pessoas com deficiência na 
comunidade 

 

Até final de 2020, desenvolver ações de 
informação/sensibilização em torno dos direitos das 
pessoas com deficiência dirigidas a crianças e jovens 
integrados no ensino básico e secundário 

 

 

Até final de 2016, dotar a equipa de cuidados 
integrados de proximidade da Unidade de Cuidados 
Continuados de Peniche do ACES Oeste Norte de 
uma equipa técnica multidisciplinar 

 

Identificação das necessidades e elaboração de 
exposição à tutela 
 
Apoio ao investimento / captação de recursos 
exógenos para a promoção de respostas formais e 
informais de 
capacitação/emprego/formação/participação na 
comunidade 
 
Sensibilização para a simplificação da informação 
nas organizações/serviços locais 
 
Mobilização de recursos existentes e captação de 
novos recursos para a promoção de ações 
diversificadas 
 
Consolidação e/ou ativação de parcerias locais de 
intervenção na família ou na comunidade, 
potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias locais, 
potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
 
Desenvolvimento de diligências junto das 
organizações tutelares 

 

CLAS - Conselho Local de Ação 
Social 

 

Cercipeniche 

 

Núcleo Local de Intervenção Social 

 

Município de Peniche 

 

Agrupamentos de escolas 

 

ARS LVT – Administração Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo / ACES 
ON – Agrupamento de Centros de 
Saúde do oeste Norte 
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Eixo 6 - Respostas Locais e Serviços Locais de Saúde 
 

Problemas: 

 Cuidados de saúde primários: 

o Dificuldades na implementação de uma Unidade de Saúde Familiar; 

o Escassez, falta de multidisciplinaridade e envelhecimento dos recursos 

humanos. 

 Cuidados hospitalares: 

o Diminuição de valências e especialidades hospitalares; 

o Aumento da dificuldade de acesso aos cuidados de saúde diferenciados. 
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Eixo Estratégico 6 - Respostas Locais e Serviços Locais de Saúde 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Assegurar a 
adequação das 
respostas locais 
de saúde às 
necessidades da 
população  

 
Melhorar a acessibilidade, adequação, 
efetividade, eficiência e qualidade dos 
cuidados de saúde primários 
personalizados 
 
 
Reforçar a capacidade de resposta e 
de intervenção da UCC – Unidade de 
Cuidados na Comunidade 
 
 
Promover a participação comunitária 
no que respeita ao desenvolvimento 
das respostas locais de saúde 
 
 
Melhorar a acessibilidade dos utentes 
às várias especialidades de consulta 
externa do CHO em Peniche 
 
Aumentar a oferta em consultas de 
especialidade 
 
Manter em funcionamento o Serviço 
de Urgência Básica (SUB) e as 
restantes valências do Hospital São 
Pedro Gonçalves Telmo de Peniche 
(Fisioterapia, Internamento de 
Medicina) nas condições exigidas para 
o funcionamento das SUB 

 

 
 
Até final de 2016, criar uma Unidade de 
Saúde Familiar 
 
 
 
Até final de 2017, reforçar a equipa da UCC 
nas áreas da nutrição, fisioterapia, 
psicologia e serviço social 
 
 
 
Até 2020, promover ações de combate à 
iliteracia em saúde 
 
 
 
 
Até final de 2016, criar um Grupo de 
Acompanhamento da Saúde no âmbito do 
CLAS 
 
Até final de 2017, elaborar um Plano 
Integrado de Saúde 

 

 

 

 

 

 

Rentabilização dos recursos e 
das parcerias locais, 
potenciando a reflexão e ação 
conjunta 

 

 

Desenvolvimento de diligências 
junto das entidades tutelares 

 

 

Portugal 2020 

 

 

CLAS – Conselho Local de Ação Social 

 

Município de Peniche 

 

ARS LVT – Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo /ACES ON 
– Agrupamento de Centros de Saúde do 
Oeste Norte / CHO – Centro Hospitalar 
do Oeste 

 

Grupo de Trabalho Municipal de 
Acompanhamento à Saúde 

 

Parceria /Projeto GPS – Gestão de 
Proximidade para a Sustentabilidade 
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Eixo 7 – Qualificações escolares 
 

Problemas: 

 Baixas qualificações da população em geral; 

 Abandono e insucesso escolares acima dos níveis regionais e nacionais; 

 Níveis elevados de retenção e desistência no ensino básico (12,3%) e com 

tendência para agravamento, sobretudo ao nível do 2º ciclo (19,4%); 

 Taxa deficitária de pré-escolarização (89,2%); 

 Taxa deficitária de escolarização ao nível do ensino secundário (90,4%); 

 Proporção de crianças e jovens, entre os 6 e os 15 anos, que não está a frequentar 

o sistema de ensino (1,79%) acima dos níveis regionais e nacionais. 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Combater o insucesso e 
abandono escolares 

Contribuir para a valorização por 
parte dos alunos, das famílias e da 
comunidade em geral da 
qualificação escolar e profissional 
e da importância do cumprimento 
da escolaridade obrigatória 

Até final de 2020 e anualmente, 
promover 1 ação de informação 
sobre percursos escolares, ensino 
vocacional e profissional, e saídas 
profissionais, dirigida a jovens em 
contextos objeto de intervenção 
comunitária 
 
Até final de 2017, promover 1 
campanha de sensibilização da 
população em geral para o 
desenvolvimento de uma cultura 
valorativa da formação escolar e 
profissional e para a importância 
do cumprimento da escolaridade 
obrigatória 
 
Até final de 2020, continuar a 
dinamizar anualmente a iniciativa 
"Orient@Te" enquanto mostra 
informativa sobre ofertas 
formativas, educativas e de 
inserção profissional 
 
 
 

 
Sensibilização da população em 
geral, das famílias e dos alunos 
para a importância da qualificação 
escolar e profissional e do 
cumprimento da escolaridade 
obrigatória 
 
Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 
2020, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão 
Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, Plano 
Integrado de Combate ao 
Insucesso Escolar da Região Oeste 
- Aluno ao Centro - Programa 
Aluno ao centro – Peniche, 
Programa Escolhas 6ª Geração, 
DLBC – Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária, CLDS – 
Contrato Local de 
Desenvolvimento Social,..) 
 

Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 

 
 

Agrupamentos de Escolas  
 
 
Escolas Profissionais  
 
 
Entidades do / Grupo de Trabalho 
"Emprego, Formação e 
Empreendedorismo 
 
 
Conselho Municipal de Educação 
 
 
Município de Peniche 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares  

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Combater o insucesso e o 
abandono escolares 

Desenvolver um diagnóstico de 
expansão e aprofundamento do 
conhecimento dos fatores de risco 
associados ao insucesso e 
abandono escolares 
 
 
 
 
 
Dotar o concelho de um 
instrumento estratégico de 
planeamento e de intervenção nos 
problemas do insucesso e 
abandono escolares 
 

 
Até final de 2017, desenvolver um 
estudo dirigido aos fatores de 
risco do insucesso e abandono 
escolares ao nível do ensino básico 
 
 
Até final de 2018, desenhar um 
plano de ação de combate ao 
insucesso e abandono escolares 
consentâneo com os resultados do 
estudo dos fatores de risco 
associados aos fenómenos 
 
 
Entre 2018 e 2020, implementar o 
plano de ação de combate ao 
abandono e insucesso escolares 
 
 
Até final de 2020, aumentar a taxa 
de pré-escolarização concelhia de 
modo a atingir uma taxa de 95% 
 
 
Até final de 2020, aumentar a taxa 
de escolarização concelhia no 
ensino secundário de modo a 
atingir uma taxa de 95% 
 
 

Parceria com uma instituição de 
ensino superior 
 
Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 
2020, Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão 
Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, Plano 
Integrado de Combate ao 
Insucesso Escolar da Região Oeste 
- Aluno ao Centro - Programa 
Aluno ao centro – Peniche, 
Programa Escolhas 6ª Geração, 
DLBC – Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária, CLDS – Contrato 
Local de Desenvolvimento 
Social,..) 
 
Adoção de instrumentos de 
planeamento estratégico 
territorial de combate ao 
insucesso e abandono escolares 
 
Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 

Agrupamentos de Escolas  
 
 
Escolas Profissionais  
 
 
Entidades do / Grupo de Trabalho 
"Emprego, Formação e 
Empreendedorismo 
 
 
Conselho Municipal de Educação 
 
 
Município de Peniche 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares  

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Combater o insucesso e 
o abandono escolares 

Reforçar os mecanismos de 
diagnóstico precoce e 
sinalização das situações de 
risco e de acesso à informação 
sobre as crianças 
 
 
 
Promover a sensibilização de 
profissionais das instituições 
para as situações de risco 
 
 
 
 
 
Fomentar a criação do "tutor" 
do aluno 
 
 
 
 
Adequar os recursos 
pedagógicos adaptados das 
escolas às necessidades 
educativas especiais 

Até final de 2018, abranger 25 
educadores de infância/profissionais 
de instituições com jardim-de-infância 
em programas de formação para a 
deteção precoce dos casos de risco 
 
 
 
Até final de2018, abranger 25 
profissionais de instituições com 
creche/educação pré-escolar em 
ações de sensibilização/informação 
para as situações de risco  
 
 
Até final de 2020, incentivar a 
criação/o reforço da experiência do 
"tutor" do aluno nas escolas com 
maior incidência de abandono e 
insucesso escolares 
 
 
Até final de 2020, no 3º período de 
cada ano letivo, fazer o levantamento 
das necessidades educativas especiais 
para o ano seguinte (pessoal docente, 
terapeutas, equipamento,..) 
 
 

 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Portugal 2020, Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, Plano Integrado de 
Combate ao Insucesso Escolar da Região 
Oeste - Aluno ao Centro - Programa Aluno ao 
centro – Peniche, Programa Escolhas 6ª 
Geração, DLBC – Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária, CLDS – Contrato Local de 
Desenvolvimento Social,..) 
 
 
Adoção de medidas preventivas no âmbito da 
intervenção precoce, ao nível das creches e 
estabelecimentos de educação pré-escolar 
 
Adoção de medidas preventivas e de redução 
dos fatores de risco ao nível do ensino básico 
e secundário 
 
Capacitação dos profissionais das instituições 
com respostas à infância 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias 
locais, potenciando a reflexão e ação conjunta 
 
Adequação dos recursos humanos e materiais 
disponíveis às necessidades educativas 
especiais 
 

ELI - Equipa Local de 
Intervenção 
 
CPCJ - Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens 
 
Agrupamentos de Escolas  
 
 
Escolas Profissionais  
 
 
Entidades do / Grupo de 
Trabalho "Emprego, 
Formação e 
Empreendedorismo 
 
 
Conselho Municipal de 
Educação 
 
 
Município de Peniche 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares  

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Combater o insucesso e o 
abandono escolares 

Consolidar e/ou ativar parcerias 
locais de intervenção na família 
ou na comunidade, com o 
objetivo de promover a 
concertação interinstitucional e 
a otimização das respostas 
 
 
 
Incentivar o acompanhamento 
escolar dos educandos por 
parte dos pais/encarregados de 
educação 
 
 
 
Disponibilizar às crianças e 
jovens em situação de 
insucesso escolar repetido/em 
risco de abandono precoce da 
escola uma oferta 
educacional/formativa 
alternativa 
 
 

 
Até final de 2020, incentivar a ativação/o 
desenvolvimento de parcerias de ação 
orientadas para a intervenção 
comunitária/familiar que apostem na 
valorização e no investimento por parte 
das famílias na qualificação escolar das 
crianças e dos jovens 
 
Até final de 2016, criar um Centro de 
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 
(CAFAP) 
 
Até final de 2020, implementar 1 projetos 
de educação parental 
 
Até final de 2020, identificar os casos de 
insucesso escolar repetido/de risco de 
abandono escolar precoce de todas as 
escolas do ensino básico 
 
Entre 2016 e 2020, abranger 75% das 
crianças e jovens em situação de 
insucesso escolar repetido / de risco de 
abandono escolar precoce em cursos 
vocacionais, CEF, Cursos de Aprendizagem 
ou em Cursos Profissionais nas escolas 
básicas 2,3 
 

 
Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 
2020, Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial, ITI - 
Investimentos Territoriais 
Integrados, Plano Integrado de 
Combate ao Insucesso Escolar da 
Região Oeste - Aluno ao Centro - 
Programa Aluno ao centro – 
Peniche, Programa Escolhas 6ª 
Geração, DLBC – Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, CLDS – 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social,..) 
 
Reforço da relação entre a escola e a 
família 
 
 

Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 

 

Disponibilização de percursos 
escolares alternativos 

 

CLAS - Conselho Local de 
Ação Socia 
 
 
Agrupamentos de Escolas  
 
 
Escolas Profissionais  
 
 
Entidades do / Grupo de 
Trabalho "Emprego, 
Formação e 
Empreendedorismo 
 
 
Conselho Municipal de 
Educação 
 
 
Município de Peniche  
 
Entidades / Parceria do GPS 
- Gestão de Proximidade 
para a Sustentabilidade 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

2. Contribuir para o aumento das 
qualificações escolares e 
profissionais da população 

Incentivar a extensão dos 
percursos escolares 
 
 
 
Promover a divulgação da 
oferta formativa concelhia 
 
 
 
 
 
Incentivar a aprendizagem ao 
longo da vida 
 
Promover a valorização das 
qualificações 
 
Incentivar a conclusão da 
escolaridade obrigatória por 
parte de jovens que 
abandonaram precocemente 
o sistema de ensino 
 
 

 
Até final de 2020, manter a atribuição 
de bolsas de estudo de apoio aos 
estudantes do ensino superior em 
situação de desfavorecimento social  
 
Até final de 2020, continuar a 
dinamizar anualmente a iniciativa 
"Orient@Te" enquanto mostra 
informativa sobre ofertas formativas, 
educativas e de inserção profissional 
 
Até final de 2017, implementar um 
CQEP – Centro para a Qualificação e 
Ensino Profissional - a nível concelhio 
 
Até final de 2020, manter em 
funcionamento o CQEP – Centro para a 
Qualificação e Ensino Profissional -  
concelhio 
 
Até final de 2020, assegurar a 
continuidade de uma intervenção nos 
bairros de habitação social no âmbito 
do Programa Escolhas destinada a 
crianças e jovens, de combate ao 
abandono e insucesso escolares e às 
situações de discriminação social, assim 
como de promoção da empregabilidade 
 

Disponibilização de medidas de 
incentivo à extensão dos percursos 
escolares, à qualificação profissional e 
à aprendizagem ao longo da vida 
 
Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 2020, 
Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, Plano Integrado 
de Combate ao Insucesso Escolar da 
Região Oeste - Aluno ao Centro - 
Programa Aluno ao centro – Peniche, 
Programa Escolhas 6ª Geração, DLBC – 
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, CLDS – Contrato Local de 
Desenvolvimento Social,..) 
 

Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a reflexão 
e ação conjunta 

 
 

CLAS - Conselho Local de Ação 
Social 
 
Município de Peniche 
 
Rotários de Peniche 
 
Entidades do / Grupo de 
Trabalho "Emprego, 
Formação e 
Empreendedorismo" 
 
Agrupamentos de Escolas 
 
Entidades / Parceria do GPS – 
Gestão de Proximidade para a 
Sustentabilidade 
 
Consórcio / Projeto local no 
âmbito do Programa Escolhas 
6ª Geração 
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Eixo Estratégico 7 - Qualificações Escolares  

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

2. Contribuir para o aumento das 
qualificações escolares e 
profissionais da população 

 
Desenvolver ações promotoras 
do sucesso escolar e do 
aumento de competências 
pessoais e sociais por parte de 
crianças e de jovens nos 
territórios mais críticos 
 
 
 
Assegurar a cobertura das 
necessidades concelhias em 
termos de oferta de atividades 
extracurriculares 
 
Criar uma resposta local que 
permita o reconhecimento de 
competências e incentive a 
melhoria das qualificações e a 
aprendizagem ao longo da vida 
 
Incentivar a conclusão da 
escolaridade obrigatória por 
parte de jovens que 
abandonaram precocemente o 
sistema de ensino 
 
Promover o aumento de 
competências de pessoas com 
baixas qualificações 
 

 
Até final de 2020, promover 
iniciativas de animação territorial 
nos bairros sociais, orientadas para a 
valorização e o reforço das 
competências pessoais, sociais, 
escolares e profissionais da 
população 
 
Até final de 2020, criar e/ou 
rentabilizar as parcerias com o 
movimento associativo local no 
sentido da cobertura concelhia e/ou 
diversificação da oferta em termos 
de atividades extracurriculares 
 
Até final de 2017, implementar um 
CQEP  – Centro para a Qualificação e 
Ensino Profissional - a nível 
concelhio 
 
Até final de 2020, manter em 
funcionamento o CQEP  – Centro 
para a Qualificação e Ensino 
Profissional -  concelhio 
 
Até final de 2020, abranger 500 
pessoas com baixas qualificações em 
iniciativas de aquisição de 
competências pessoais, sociais e 
profissionais 
 

 
Captação de recursos 
exógenos/candidaturas (Portugal 
2020, Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, Plano 
Integrado de Combate ao Insucesso 
Escolar da Região Oeste - Aluno ao 
Centro - Programa Aluno ao centro – 
Peniche, Programa Escolhas 6ª 
Geração, DLBC – Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, CLDS – 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social,..) 
 
 
Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 
 
 

Rentabilização dos recursos e das 
parcerias locais, potenciando a 
reflexão e ação conjunta 

Desenvolvimento de ações que 
reforcem a escolaridade das 
populações, bem como a sua 
qualificação profissional 
 

Tecido associativo local 
 
 
Agrupamentos de escolas 
 
 
Município de Peniche  
 
Entidades da / Parceria do GPS 
- Gestão de Proximidade para 
a Sustentabilidade 
 
 
Entidades / Grupo de Trabalho 
"Emprego, Formação e 
Empreendedorismo"  

  



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020 

 

41 

Eixo 8 – Mercado de trabalho 

 

PROBLEMAS: 

 Baixas qualificações escolares da população em geral; 

 Prevalência de condições de trabalho precárias associadas à sazonalidade; 

 Fragilidades do mercado de trabalho associadas à prática de baixos salários, 

agravada ao nível dos mais escolarizados e do género feminino; 

 Fragilidades do mercado de trabalho associadas ao desemprego, sobretudo de 

curta-média duração e agravado ao nível da população mais velha; 

 Subida do desemprego de longa duração; 

 Subida do desemprego entre a população mais qualificada; 

 Dificuldade ao nível da empregabilidade de grupos de risco; 

 Baixas competências pessoais, sociais e profissionais por parte de grupos de risco; 

 Carência de oferta a nível local em termos de certificação escolar/profissional de 

adultos, principalmente para os maiores de 30 anos, no que diz respeito aos níveis 

de ensino básico e secundário; 

 Falta de uma estrutura local que permita o reconhecimento de competências e que 

incentive a melhoria das qualificações e a aprendizagem ao longo da vida; 

 Quebra de atividades económicas tradicionalmente predominantes ligadas à pesca 

e à agricultura; 

 Atual conjuntura económica marcada por uma crise financeira e social. 

  



Proposta de Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020 

42 

Eixo Estratégico 8 - Mercado de Trabalho 

Finalidades Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

1. Promover o 
aumento das 
qualificações 
escolares e 
profissionais da 
população ativa 

 
Melhorar as competências e 
qualificações escolares e 
profissionais da população 
ativa 
 
Melhorar a capacidade de 
empregabilidade das pessoas 
com baixas qualificações  
 
 
Proporcionar oportunidades 
formativas a grupos sociais 
diferenciados 
 
Criar uma resposta local que 
permita o reconhecimento de 
competências e incentive a 
melhoria das qualificações e a 
aprendizagem ao longo da vida 
 
Facilitar o acesso à oferta 
formativa concelhia 
 

 
Até final de 2020, abranger 500 pessoas com 
baixas qualificações em iniciativas de aquisição de 
competências pessoais, sociais e profissionais para 
aumento das suas qualificações 
 
Até final de 2020, dinamizar 20 sessões de 
sensibilização dirigidas a pessoas com baixas 
qualificações, sobre a importância em elevar os 
níveis de escolaridade 
 
Até final de 2020, dinamizar 2 iniciativas anuais 
tendentes à requalificação de ativos 
desempregados 
 
Até final de 2017, implementar um CQEP  – Centro 
para a Qualificação e Ensino Profissional -  a nível 
concelhio 
 
Até final de 2020, manter em funcionamento o 
CQEP  – Centro para a Qualificação e Ensino 
Profissional - concelhio 
 
Até final de 2020, proceder ao levantamento anual 
da oferta formativa concelhia 
 
Até final de 2020 e anualmente, fazer uma 
divulgação alargada da oferta formativa concelhia 
 

 
Aumento da oferta formativa diversificada - 
Cursos Profissionalizantes (EFA, Formações 
Modulares Certificadas, Profissionais) 
 
Aumento da oferta local em formação escolar e 
profissional para adultos ao nível do ensino 
básico e do ensino secundário 
 
Requalificação de ativos desempregados 
 
Promoção de incentivos à aprendizagem ao 
longo da vida 
 
Implementação de mecanismos locais de 
reconhecimento de competências 
 
Reforço dos processos de divulgação da oferta 
formativa concelhia 
 
Captação de recursos exógenos/candidaturas 
(Portugal 2020, Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial, ITI - Investimentos 
Territoriais Integrados, POISE - Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego, Plano 
Integrado de Combate ao Insucesso Escolar da 
Região Oeste - Aluno ao Centro - Programa 
Aluno ao centro – Peniche, RLIS - Rede Local de 
Intervenção Social, DLBC – Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, CLDS – Contrato 
Local de Desenvolvimento Social, Programa 
Escolhas 6ª Geração,..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLAS - Conselho Local 
de Ação Social 

 
 
 
 

Entidades do / Grupo 
de Trabalho 

"Emprego, Formação 
e 

Empreendedorismo" 
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Eixo Estratégico 8 - Mercado de Trabalho 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

2. Apoiar a transição 
para o mercado de 
trabalho 

 
 
 
Ajustar as ofertas às 
necessidades formativas  
 
 
 
 
 
Criar uma resposta local que 
informe, oriente e encaminhe 
jovens e adultos para ofertas 
de educação e formação 
profissional adequadas ao seu 
perfil e permita o 
reconhecimento de 
competências 
 
Apoiar a 
transição/reconversão para o 
mercado de trabalho 
 
 
Aumentar a capacidade de 
empregabilidade da população 
desempregada 
 
 
 

 
Até final de 2020 e anualmente, elaborar 1 
diagnóstico de necessidades de formação e 
recrutamento junto do tecido empresarial 
do concelho 
 
Até final de 2020, dinamizar 4 reuniões 
anuais do Grupo de Trabalho "Emprego, 
Formação e Empreendedorismo" tendo em 
vista a concertação de estratégias entre as 
entidades formadoras 
 
 
Até final de 2017, implementar um CQEP – 
Centro para a Qualificação e Ensino 
Profissional - a nível concelhio  
 
Até final de 2020, manter em 
funcionamento o CQEP  – Centro para a 
Qualificação e Ensino Profissional -  
concelhio 
 
 
 
Até final de 2016, equacionar a viabilidade 
da criação de um grupo de entreajuda para 
a procura de emprego 
 
Até final de 2020, abranger 500 
desempregados em ações de 
informação/formação sobre técnicas de 
procura de emprego 
 

 
Promover a adequação entre a oferta e as necessidades 
formativas do mercado de trabalho 
 
Promoção da capacidade de empregabilidade e de 
adaptabilidade às transições na vida profissional 
 
Rentabilização dos recursos e das parcerias locais, 

potenciando a reflexão e ação conjunta  

Captação de recursos exógenos/candidaturas (Portugal 

2020, Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, ITI -Investimentos Territoriais Integrados, 

POISE - Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego, RLIS - Rede Local de Intervenção Social, DLBC 

– Desenvolvimento Local de Base Comunitária, CLDS – 

Contrato Local de Desenvolvimento Social,..) 

Reforço das ações de promoção do emprego 
 

Contribuir para a diversificação das oportunidades de 

emprego e autoemprego  

 

CLAS - Conselho 
Local de Ação Social 
 
 
Entidades do / Grupo 
de Trabalho 
"Emprego, Formação 
e 
Empreendedorismo" 
 
 
Entidades / Parceria 
do GPS – Gestão de 
Proximidade para a 
Sustentabilidade 
 
 
IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação 
Profissional / Centro 
de Emprego Oeste 
Norte / GIP - 
Gabinete de Inserção 
Profissional  
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Eixo Estratégico 8 - Mercado de Trabalho 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

2. Apoiar a transição para o 
mercado de trabalho 

 
 
 
 
 
Apoiar e incentivar iniciativas de 
emprego e de empreendedorismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhar a evolução dos 
indicadores do desemprego 
concelhio 
 

 
Até final de 2020, incluir no plano 
curricular do ensino secundário e 
técnico-profissional práticas de 
empreendedorismo 
 
Até final de 2020, abranger 200 
jovens em ações de promoção do 
empreendedorismo 
 
Até final de 2020, fazer a 
referenciação das necessidades de 
apoio a iniciativas concretas de 
empreendedorismo para a ROE - 
Rede Oeste Empreendedor 
 
Até final de 2020 e anualmente, 
elaborar 1 relatório de estudo 
relativo à evolução dos 
indicadores de caracterização do 
desemprego concelhio 
 

Incentivo ao empreendedorismo 
 
Captação de recursos 

exógenos/candidaturas (Portugal 

2020, Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, ITI - Investimentos 

Territoriais Integrados, POISE - 

Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, RLIS - Rede 

Local de Intervenção Social, DLBC 

– Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária, CLDS – Contrato 

Local de Desenvolvimento 

Social,..) 

 

Monitorização do fenómeno do 

desemprego 

 

 
Entidades do / Grupo de Trabalho 
"Emprego, Formação e 
Empreendedorismo" 
 
 
ROE – Rede Oeste Empreendedor  
 
 
Agrupamentos de Escola 
 
 
IEFP – Instituto de Emprego e 
Formação Profissional / Centro de 
Emprego Oeste Norte / GIP - 
Gabinete de Inserção Profissional 
Gabinete de Inserção Profissional  
 
 
Gabinete de Apoio ao 
Empreendedor da ADEPE 
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Eixo Estratégico 8 - Mercado de Trabalho   

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

3. Promover o aumento da 
empregabilidade da população 
mais vulnerável e/ou em situação 
de discriminação social 

 
Promover a valorização da 
qualificação escolar e profissional 
por parte dos empregadores 
enquanto vetor estratégico de 
desenvolvimento organizacional 
 
 
Promover a valorização da 
responsabilidade social por parte 
das organizações públicas e 
privadas enquanto vetor 
estratégico de desenvolvimento 
organizacional 
 
 
Sensibilizar os empregadores para 
a importância da integração da 
dimensão de género nas culturas 
das organizações e da promoção 
de uma plena Igualdade de 
oportunidades entre homens e 
mulheres 
  

Até final de 2020 e anualmente, 
dinamizar 1 sessão de 
informação/sensibilização dirigida 
a empregadores sobre a 
importância da 
qualificação/formação, da 
igualdade de género e da 
responsabilidade social para o 
desenvolvimento das 
organizações  

 
Trabalhar com os empregadores 
conceitos sobre empreendedorismo, 
competitividade, qualificação, 
responsabilidade social, igualdade de 
género e desenvolvimento 
organizacional 
 
 
Captação de recursos 

exógenos/candidaturas (Portugal 2020, 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, ITI - Investimentos 

Territoriais Integrados, POISE - 

Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego, RLIS - Rede Local de 

Intervenção Social, DLBC – 

Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária, CLDS – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social,..) 

 
 

Entidades do Grupo de 
Trabalho "Emprego, 
Formação e 
Empreendedorismo" 
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Eixo Estratégico 8 - Mercado de Trabalho 

Finalidades Objetivos Gerais  Objetivos Específicos Estratégias Recursos 

3. Promover o aumento da 
empregabilidade da população 
mais vulnerável e/ou em situação 
de discriminação social 

 
Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e 
profissionais das pessoas 
enquadradas em "grupos de risco" 
tendo em vista a facilitação para a 
integração no mercado de 
trabalho  
 
 
 
 
 
 
 
 
Investir em processos formativos 
que respondam às necessidades 
destes grupos sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até final de 2020, abranger 100 
pessoas enquadradas "em grupos 
de risco" em ações para o 
desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e profissionais 
 
 
 
Até final de 2020 e anualmente, 
realizar 1 sessão de trabalho com 
o Grupo de Trabalho "Emprego, 
Formação e Empreendedorismo" e 
pessoas enquadradas em "grupos 
de risco" para avaliar necessidades 
formativas e de emprego, bem 
como os constrangimentos ao 
nível da acessibilidade ao mercado 
de trabalho e ao processo 
formativo 
 
Até final de 2017, realizar 2 
sessões de 
informação/sensibilização 
destinadas às entidades 
formadoras sobre a adequação 
dos processos formativos às 
características dos grupos de risco 
 

Identificação das necessidades 
formativas e de emprego das 
pessoas enquadradas nos "grupos 
de risco" 
 
 
 
 
Captação de recursos 

exógenos/candidaturas (Portugal 

2020, Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão 

Territorial, ITI -Investimentos 

Territoriais Integrados, POISE - 

Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, RLIS - Rede 

Local de Intervenção Social, DLBC 

– Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária, CLDS – Contrato 

Local de Desenvolvimento 

Social,..) 

 

Entidades do Grupo de Trabalho 
"Emprego, Formação e 
Empreendedorismo", outras 
entidades formadoras locais 

 


