
 

 

Plano de Acção 2007/2008 

 

Eixo I – Promover as competências sócio-educativas da população do Concelho 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Formação da População Adulta 

- Dinamização do Centro RVC 

(Iniciativa Novas Oportunidades) 

- Cursos de Educação e Formação de Adultos 

- Programa de Aprendizagem ao longo da vida 

• Aumento da escolarização e qualificação da população adulta 

• Reconhecimento, validação e certificação de competências e 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida 

• Formação para a aquisição de competências pessoais e sociais 

(Contribuição para uma cidadania activa, participativa, 

autónoma e independente) 

Projecto: Promoção do Sucesso Educativo 

- Elaboração da Carta Educativa 

- Actividades de Enriquecimento Curricular 

- Projecto de “Intervenção Precoce” 

- Turmas PIEF 

- Turma CEF 

- Acção Social Escolar (Serviços de Apoio à 

Família) 

- Comemoração de Dias Temáticos 

- Criação de um Programa de Actividades para os 

períodos não-lectivos 

• Ordenamento da Rede Escolar 

• Generalização das Actividades de Enriquecimento Curricular 

• Prevenção Primária 

• Promoção da reintegração de jovens em situação de abandono 

escolar 

• Minimização do absentismo e abandono escolar 

• Adequação e individualização das respostas educativas 

• Facilitação do processo de sociabilização 

• Contribuição para o desenvolvimento integral das crianças e 

jovens 

Projecto: Sessões de Informação/Sensibilização 

- Sessões de sensibilização sobre a importância 

da Escolarização 

- Rentabilização da dinâmica do Conselho 

Municipal de Educação 

- Dinamização de acções de promoção de 

competências junto dos Encarregados de 

Educação/Pais/Filhos/Comunidade 

• Aumento do nível de conhecimento e competências na 

prevenção 

• Articulação e concertação da intervenção sócio-educativa 

• Envolvimento da família no percurso educativo das crianças e 

jovens 

• Reforço da participação das competências parentais 

• Melhor desempenho dos papéis parentais 

Projecto: Concertação Formação/Emprego 

- Elaboração de um Diagnóstico de necessidades 

de Formação 

- Operacionalizar Planos de Formação adequados 

- Promover a articulação e a partilha regular de 

informação entre os diversos serviços 

- Cursos de reciclagem/actualização 

• Adequação da formação profissional às necessidades das 

estruturas económicas e sociais locais 

• Promoção do desenvolvimento de competências dos activos 

empregados 

• Formação dos Técnicos 

• Renovação de conhecimento e correcção de situações de 

desvio no decurso da actividade profissional 



Eixo II – Promover os níveis de saúde da população 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Intensificar a Intervenção 

- Intensificar o serviço prestado de cuidados 

continuados de saúde no domicílio 

- Melhorar a qualidade dos cuidados continuados 

- Avaliar os serviços prestados 

• Identificação de todos os utentes 

• Cobertura de todos os indivíduos identificados no Projecto 

• Adesão de todas as IPSS´s do Concelho 

• Melhoria dos cuidados de saúde da população 

Projecto: Programa de Actividades de 

Sensibilização/Informação 

- Acções de Sensibilização (Articulação com as 

escolas) 

- Acções de Formação (Articulação com as 

IPSS´s) 

- Saúde Escolar/Saúde Oral 

- Plano de Acção para Comemoração de dias 

Temáticos 

- Divulgação do CAJ (Centro de Atendimento ao 

Jovem) 

• Melhoria da Saúde Pública 

• Co-responsabilização da Comunidade 

• Adopção de comportamentos adequados ao nível dos 

cuidados de saúde 

• Promoção (e tratamento) da saúde oral junto da comunidade 

escolar 

• Sensibilização da Comunidade para a adopção de estilos de 

vida saudável e de prevenção da doença 

• Promoção de estilos de vida saudável nos Jovens 

 

 

Eixo III – Promover a empregabilidade e a dinamização empresarial 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Rede empresarial/Rede de 

empregabilidade 

- Programa de incentivos na implementação de 

novas empresas 

- Consultoria económica e empresarial 

• Informação/ apoio à constituição de empresas 

• Elaboração de Projectos de Investimento 

• Apoio à criação, implementação e desenvolvimento da 

actividade empresarial 

Projecto: Divulgar as Tradições 

- Feiras, Festas e Romarias 

- Certificação de produtos típicos da região 

• Promoção e divulgação dos produtos alimentares tradicionais 

da região 

• Promoção das infra-estruturas de base económica e logística 

• Preservação e incentivo à produção de “produtos típicos” 

Projecto: Boas prácticas empresariais 

- Generalizar iniciativas de Responsabilidade 

Social/ Responsabilidade Ambiental 

- Promoção de Workshops (Formação aos 

Empresários locais) 

• Distinção de empresas que promovam boas prácticas sociais e 

ambientais 

• Conscencialização dos diversos agentes económicos para a 

necessidade de promover a empregabilidade 



Eixo IV – Alargar e dinamizar a Acção Social no concelho, promovendo a 

qualidade da intervenção 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Apoio à População Idosa 

- Dinamizar e apoiar a criação de Lares de 

Acolhimento de Idosos 

- Dinamizar e apoiar a criação de Centros de Dia 

- Ocupar os tempos livres dos Idosos 

- Recolha do Património Oral local e etnográfico 

- Animação sócio-cultural (Comemoração de 

Dias temáticos) 

- Sensibilização dos Dirigentes para a 

necessidade de integrar recursos humanos 

qualificados 

• Aumento da capacidade de cobertura dos equipamentos 

• Dinamização psicomotora dos utentes – promoção do convívio 

• Promoção da importância das tradições/cultura/troca de 

saberes 

• Integração dos Idosos na Comunidade 

• Qualificação de todas as respostas sociais dirigidas aos Idosos 

Projecto: Actividades lúdicas e de formação para 

a juventude 

- Realizar um estudo-diagnóstico da população 

jovem do Concelho 

- Realizar um Encontro Municipal da Juventude 

(Conselho Municipal da Juventude) 

- Construção da Casa da Juventude 

- Criação de um Programa de Actividades 

- Construção de uma Creche/Jardim-de-Infância 

• Definição de um plano de apoio estratégico para o Juventude 

do Concelho 

• Promoção do desenvolvimento integral dos Jovens 

• Apoio aos Jovens 

• Aumento do número de vagas em Jardim-de-Infância 

Projecto: Aumentar a capacidade de prevenção e 

actuação face a situações de risco - Articular a 

relação entre as várias Entidades intervenientes 

- Criar um sistema de apoio para indivíduos em 

situação em risco 

- Divulgação/Protecção dos Direitos das Crianças 

e Jovens 

- Informar/Sensibilizar as famílias, escolas e 

comunidade em geral sobre a problemática e os 

serviços existentes (Reforçar os meios de 

sinalização e acompanhamento) 

- Criação da resposta social: alojamento 

temporário 

• Apoio às famílias com crianças e jovens em situações de 

risco 

• Diminuição dos factores de risco e aumento da inserção 

social 

• Divulgação do trabalho desenvolvido pela CPCJ de Trancoso 

• Conscencialização dos problemas sociais existentes 

• Acolhimento temporário de pessoas em situações de 

vulnerabilidade 

Projecto: Intervenção junto de Grupos • Garantia da melhoria das condições de vida de públicos 



Específicos 

- Sinalizar e preparar Processos objecto de 

intervenção (Relatório Social) 

- Elaboração de um Plano de Acompanhamento 

Social 

- Recuperação de habitações degradadas de 

públicos desfavorecidos 

desfavorecidos 

• Melhoria das condições de habitabilidade 

• Desenvolvimento de competências pessoais e sociais das 

famílias 

• Inserção social das famílias disfuncionais 

Projecto: Formação dos Recursos Humanos/ 

Qualificação das Respostas Sociais 

- Elaboração de um diagnóstico de necessidades 

de Formação 

- Elaboração de um Programa de Formação dos 

Recursos Humanos na área social 

- Garantir a implementação do Sistema de 

Qualificação e Certificação das Respostas Sociais 

• Conhecimento das necessidades de Formação ao nível das 

várias respostas sociais 

• Diversificação de metodologias de Formação 

• Qualificação dos desempenhos e prácticas dos recursos 

humanos na área social 

• Verificação da percentagem das respostas sociais das 

Entidades certificadas 

Projecto: Desenvolver dispositivos operacionais 

de actualização dos PDS 

- Criação de um sistema de Diagnóstico contínuo 

- Criação de uma Base de Dados 

- Contribuir para a concretização dos objectivos 

do Plano Nacional de Acção para a Inclusão 

• Definição de um modelo consensual de recolha de 

informação 

• Sistematização das informações recolhidas 

• Qualificação do processo de Diagnóstico 

• Participação e envolvimento dos Parceiros 

• Articulação entre as diversas Comissões e a estrutura da Rede 

Social 

Projecto: Dinamização da Rede Social 

- Realizar as I Jornadas Sociais de Trancoso 

- Elaboração de Pareceres a Projectos de 

Desenvolvimento Social 

- Criar equipas pluridisciplinares de apoio 

- Fomentar Estágios, com o objectivo de realizar 

estudos em diversas áreas 

• Garantia de uma maior eficiência do conjunto de respostas do 

concelho 

• Desenvolvimento de uma Parceria efectiva e dinâmica de 

intervenção social 

• Desenvolvimento de uma consciência colectiva dos 

problemas sociais existentes 

• Aquisição de Valores que promovam a Cidadania activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eixo V – Promover a dinamização das Associações locais 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Promover o Associativismo, 

valorizando o Concelho 

- Promoção de Actividades conjuntas 

- Criação de um Centro de Recursos de 

Programas e Projectos 

- Promoção de Encontros 

• Estabelecer e promover um Plano de Formação 

• Incentivo às Associações locais para o desenvolvimento de 

Actividades e Projectos em parceria 

• Apoio às Associações 

• Incentivo da práctica desportiva 

Projecto: Actividades Associativas 

- Apoiar a dinamização do associativismo juvenil 

- Realizar um estudo-diagnóstico da população 

jovem do Concelho 

- Férias Desportivas 

- Elaboração da Carta Associativa 

- Elaboração da Carta Desportiva 

- Encontros de Gerações/ Jogos/ Actividades 

desportivas 

• Sensibilização dos Jovens para a participação nas Actividades 

associativas 

• Definição de um Plano da Juventude: Os Jovens enquanto 

agentes de mudança 

• Conhecimento da população juvenil e das suas actividades e 

perspectivas 

• Sensibilização para aspectos relacionados com a promoção da 

saúde 

• Criação de um Guia de Recursos 

• Promoção de actividades de animação e convívio 

• Promoção de actividades desportivas 

 

 

Eixo VI – Promover o Turismo no Concelho de Trancoso 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Divulgar e potenciar os recursos 

existentes no Concelho 

- Criação da APT – Agência para a Promoção de 

Trancoso 

- Realização de um Trabalho de Investigação: “O 

Turismo como factor de Desenvolvimento” 

- Intervenção de valorização no Castelo de 

Trancoso 

- Beneficiação dos arruamentos e iluminação no 

Centro Histórico de Trancoso 

• Requalificação da Imagem do comércio tradicional 

• Posicionamento adequado da oferta comercial tradicional 

• Promoção de sinergias entre a animação urbana e o comércio 

tradicional 

• Divulgação do Trabalho de Investigação  

• Divulgação do Programa das “Aldeias históricas” 

 

Projecto: Sensibilizar a população para a 

importância do Património 

- Comemoração das Jornadas Europeias do 

• Protecção e valorização do Património existente 

• Promoção de um Turismo de qualidade ao nível da Cultura e 

História 



Património 

- Inventário dos “Abrigos de Pastor” (Feital) 

- Construção de Museus temáticos: 

  - Museu do tempo 

  - Museu Bandarra 

  - Museu Eduarda Lapa 

  - Centro Interpretativo Isaac Cardoso 

- Elaboração de Roteiros Turísticos 

- Visitas Guiadas – Centro Histórico de Trancoso 

- Intervenção do Património na Cogula 

• Divulgação do Património natural do Concelho 

• Participação da comunidade em eventos de carácter histórico-

cultural 

• Fomentar hábitos de consumo cultural 

• Aproximação da população aos usos, costumes e tradições 

• Oferta de um novo Pólo Turístico 

• Promoção do Património histórico-cultural do Concelho 

• Divulgar o Património natural e arquitectónico de Trancoso 

• Divulgação do Programa “Aldeias do Côa” 

Projecto: Criar uma Agenda Cultural Anual 

- Plano de Animação sócio-cultural 

- Exposições Comemorativas 

- Festa do Livro 

- Recriação histórica 

- Encontro de Artesãos 

• Promoção/Coordenação de actividades culturais e recreativas 

• Incentivar e motivar a população em geral para a Leitura 

• Aumentar a frequência e utilização do Centro Cultural/ 

Biblioteca de Trancoso 

• Promover as Artes 

• Divulgar o Património material e imaterial do Concelho 

 

 

Eixo VII – Promover a qualidade do Meio Ambiente no Concelho 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Educação Ambiental 

- Dinamização de campanhas de informação e 

sensibilização ambiental dirigidas à população: 

Saúde Ambiental 

- Colocação/Enterramento de Ecopontos 

- Criação do Gabinete Técnico Florestal 

- Elaboração do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios – Sessões de 

informação/sensibilização para a prevenção dos 

incêndios 

- Articulação com o Serviço de Protecção Civil 

Distrital 

- Actividades lúdico-pedagógicas no Parque 

Municipal 

• Mudança de comportamentos da população, tornando-se 

ambientalmente correctos 

• Planeamento e ordenamento dos espaços rurais/urbanos 

• Determinação de acções necessárias à defesa contra incêndios 

• Circulação adequada da informação 

• Induzir à mudança de comportamentos na comunidade 

• Promover a interacção com o meio ambiente: património 

natural e cultural existente 

• Divulgar o Parque Municipal como espaço de lazer 

 

 

 



Eixo Transversal – Promover o Voluntariado 

 

Actividades/Acções Resultados Esperados 

Projecto: Acções de Sensibilização/Formação 

- Dinamizar o Banco de Voluntariado 

- Sessões de sensibilização 

- Sessões de Formação 

• Promoção do Voluntariado na Acção Social 

• Promoção do Voluntariado na Saúde 

• Exercício de uma Cidadania solidária 

• Promoção da inter-ajuda consciente e activa 

 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Social inscreve-se num processo de planeamento 

estratégico, e traduz-se como um instrumento que orienta as respostas aos problemas 

individuais e colectivos mais preocupantes. 

 

O Plano de Acção planifica de forma estruturada os Projectos, de acordo com as linhas 

orientadoras, constituindo-se como uma rede de relacionamento, de suporte, geral ou 

específico, objectivo e exequível. 

 


