Plano de
Desenvolvimento Social

Conselho Local de Ação Social de Trancoso
2018 - 2020

Aprovado em CLAS a 19 de julho de 2018

Plano de Desenvolvimento Social

2018 - 2020

Índice

Introdução ...............................................................................................................................................3
1.

Plano de Desenvolvimento Social de Trancoso .......................................................................4

2.

Metodologia ....................................................................................................................................5

3.

Definição dos Eixos de Intervenção prioritários e respetivos objetivos e estratégias ........6
3.1.

Eixo I - Estrutura Económica: Emprego e Desemprego; ................................................6

3.2.

Eixo II - Cuidados de Saúde ................................................................................................8

3.3.

Eixo III - Educação/Formação .............................................................................................9

3.4.

Eixo IV - Ação Social e Associativismo ........................................................................... 10

3.5.

Eixo V- Turismo, Património, Ambiente .......................................................................... 12

Município de Trancoso

2

Plano de Desenvolvimento Social

2018 - 2020

Introdução
O combate à pobreza e à exclusão social são os principais objetivos da Rede Social,
assente num planeamento estratégico de base territorial, que implica a participação
dos representantes de várias instituições locais publicas e privadas, contribuindo
desta forma, para tornar mais efetiva a complementaridade de diversas medidas
políticas, bem como a integração de ações dos diferentes parceiros locais numa ação
concertada de desenvolvimento local.
O programa Rede Social, revelou-se desta forma, uma das medidas políticas mais
empreenderas e inovadoras no panorama nacional nos últimos anos.
De acordo com os princípios da Rede Social, o PDS servirá de enquadramento a todas
as intervenções para a promoção do desenvolvimento social, e deverá manter nos
próximos três anos uma função de articulação das intervenções existentes e das que
possam surgir no concelho de Trancoso, sendo operacionalizável através da
execução de planos de ação anuais.
Importa salientar que, cada vez mais o desenvolvimento sustentável de uma região, a
qualquer nível, implica uma união de esforços e empenhamento de todas as
instituições públicas quer privadas em prol de um objetivo comum, neste caso, o
desenvolvimento social do concelho de Trancoso.
A partir dos problemas e prioridades assinalados no Diagnóstico Social, o Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) tem como objetivo fundamental apresentar orientações
e respostas integradas com vista à promoção do desenvolvimento social do Concelho.
O Plano de Desenvolvimento Social, tal como o Diagnóstico Social, não é estático,
podendo e devendo ser atualizado sempre que se considere necessário.
Com o Plano de Desenvolvimento Social, pretende-se passar de um nível de
informação e de conhecimento dos problemas e prioridades, para um nível de decisão
e solução, que possibilite dar continuidade à transformação social do concelho.
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1. Plano de Desenvolvimento Social de Trancoso
Um Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento de definição conjunta e
negociada de objetivos prioritários para a promoção do Desenvolvimento Social local,
tendo como principal objetivo servir de enquadramento a todas as intervenções de
índole social que ocorram num determinado território.
Neste sentido, o documento agora apresentado contém propostas que visam
fundamentalmente, que visam promover o desenvolvimento local, bem como
continuar a combater a pobreza e a exclusão social.
Assim, o Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento que orienta as respostas
às necessidades individuais e coletivas. O seu objetivo é servir de enquadramento a
todas as intervenções para a promoção do desenvolvimento social, quer sejam
elaboradas no âmbito da operacionalização do plano pelo Conselho Local de Ação
Social, através do Plano de Ação, quer sejam propostas fora do âmbito do CLAS.
O Plano de Desenvolvimento Social procura ainda vincular as iniciativas de todos os
agentes cujo âmbito de atuação tem repercussões no desenvolvimento social dos
concelhos. Permite ainda rentabilizar os saberes e o conhecimento e terreno dos
técnicos e das organizações locais na identificação dos problemas e soluções e na
definição de estratégias mais adequadas para a sua resolução.
A ideia subjacente a este Plano centra-se na perspetiva do Planeamento Estratégico
participado, desenvolvido através da colaboração de todos os agentes sociais
envolvidos no processo de promoção do desenvolvimento do Concelho.
O objetivo do PDS é criar novas modalidades de resposta, aproveitando sempre que
possível estruturas, parcerias e dinâmicas já existentes, tendo sido neste contexto
consideradas as potencialidades do concelho de Trancoso.
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2. Metodologia
O Plano de Desenvolvimento Social assenta numa variedade de pressupostos
metodológicos que foram sistematizados desde o início da Rede Social.
A elaboração do diagnostico social do concelho de Trancoso constituiu uma fase
essencial para um conhecimento mais vasto da realidade local.
A colaboração e entreajuda manifestada pelos elementos dos parceiros locais,
permitiu reunir toda a informação pertinente sobre os problemas e necessidades que
assolam o concelho, e que nos permitiu realizar uma leitura sobre onde devemos
intervir.
O Núcleo Executivo constituiu-se como o pilar estruturante da construção do PDS. As
reuniões realizadas e os contributos informativos dos seus representantes permitiram
debater e refletir sobre as problemáticas existentes, identificadas no Diagnostico
Social, identificar constrangimentos e potencialidades locais, bem como apresentar
propostas que conduziram à construção dos eixos prioritários.
Contudo, é necessário que este planeamento seja contínuo, dinâmico e cíclico, de
forma a existir uma adaptação cada vez mais eficaz à realidade sobre a qual se
pretende intervir.
Além dos Eixos, foram definidos os respetivos objetivos gerais para cada eixo de
intervenção, os objetivos específicos e as respetivas estratégias, que serão
operacionalizados através da implementação de programas de âmbito Concelhio, e
ainda, através da mobilização e rentabilização dos recursos locais.
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3. Definição dos Eixos de Intervenção prioritários e respetivos
objetivos e estratégias
Após a análise do Diagnostico Social e a consequente identificação das principais
problemáticas com necessidade de intervenção, foram definidos os respetivos eixos
de intervenção.

3.1.

Eixo I - Estrutura Económica: Emprego e Desemprego

Problemas sinalizados:


Aumento da taxa de desemprego principalmente jovem.



Elevada taxa de desemprego de longa duração (refletindo a dificuldade de
encontrar novo emprego).



Desencontro entre a oferta e a procura de emprego.



Fraco tecido empresarial concelhio – fraco dinamismo e inovação (limitada
oferta de emprego).



Fraca aposta das empresas em novos trabalhadores – fraca capacidade de
fixação dos recursos humanos qualificados ao nível do ensino técnicoprofissional em setores de interesse para o concelho.



Maior taxa de desemprego no escalão etário entre os 35 e 55 anos (idade em
que é mais difícil encontrar novo emprego).



Níveis baixos de qualificação.



Vínculos precários de emprego – salários baixos (empregos e estágios de
pouca duração).



Reduzida capacidade de investimento e empreendedorismo – desvalorização
do território.



Interioridade – fatores culturais, nomeadamente a resistência à mobilidade dos
trabalhadores o que dificulta a fixação de empresas e criação de emprego
jovem.



Debilidade do setor primário (trabalho de caráter sazonal e prática de uma
agricultura de subsistência, não como fonte de rendimento principal, mas como
ocupação parcial; consumo próprio.



Debilidade face à rede de transportes.

Município de Trancoso

6

Plano de Desenvolvimento Social

2018 - 2020

Objetivo geral:
Promoção da economia local, do empreendedorismo e a empregabilidade.

Objetivos específicos:


Promover o empreendedorismo e as iniciativas empresariais.



Promover a qualificação da economia social, através da promoção de ações de
formação.



Apoiar a contratação de ativos desempregados.



Apoiar a implementação de um plano de empreendedorismo que contribua para
o desenvolvimento económico do concelho.



Potenciar os recursos endógenos existentes no concelho com vista à
valorização do território (valorizar os recursos agrícolas locais).



Apoiar as empresas já existentes.



Adequar as ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho.



Reforçar a aposta na formação.



Qualificar os Recursos Humanos em áreas com fortes perspetivas de
crescimento, como o Turismo.

Estratégias de intervenção:


Dinamizar ações de divulgação e sensibilização junto dos empresários locais e
potenciais empresários sobre as Medidas de Apoio disponíveis no âmbito da
criação de postos de trabalho e estágios profissionais.



Apoiar os produtores no sentido de privilegiar o saber fazer tradicional.



Incentivar a fixação de população jovem e qualificada, estimulando o
empreendedorismo de valorização dos recursos endógenos.



Assegurar uma equidade no acesso à informação relativa às políticas de
emprego, quer através dos Serviços de Emprego, Balcões de Atendimento e
Gabinete de Inserção Profissional.



Apostar na formação dos ativos desempregados e empregados, de forma a
assegurar a qualificação e/ou habilitação e certificando competências em
colaboração com os Centros Qualifica.
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Eixo II - Cuidados de Saúde

Problemas sinalizados:


O aumento de pré obesidade e obesidade da população.



O progressivo envelhecimento da população coloca graves problemas,
sobretudo os ligados com algumas doenças, com a mobilidade ou com a
solidão/isolamento, pela insuficiência de respostas integradas na área da
saúde, da ação social e de educação para um envelhecimento ativo.

Objetivo geral:
Promoção da qualidade de vida da população.

Objetivos específicos:


Promover a saúde e a mudança de comportamentos dirigidos a diferentes
públicos, no âmbito da nutrição/alimentação e da prática de atividade física.



Melhorar a divulgação dos cuidados de saúde ao domicílio existentes no
concelho para a população idosa.



Sensibilizar para a figura do cuidador, tendo em vista a prestação de cuidados
centrados na pessoa.



Promover a qualidade de vida da população idosa, combatendo o isolamento e
melhorando as condições habitacionais.

Estratégias de intervenção:


Promover ações de sensibilização sobre nutrição/alimentação.



Realizar ações que promovam o envelhecimento ativo.



Promover atividades na comunidade associadas à prática de atividade física



Encaminhar os cuidadores para o enquadramento legal adequado.



Apoiar o cuidador na prestação dos cuidados necessário ao idoso dependente.
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Eixo III - Educação/Formação

Problemas sinalizados:


Baixa qualificação da população em geral.



Diminuição do número de alunos em todos os níveis de ensino.



Reduzidas expetativas face à escolarização e empregabilidade.



Ofertas formativas não ajustadas às necessidades empresariais e às
expetativas dos jovens.



Fraca valorização do processo educativo dos jovens por parte das famílias.

Objetivo geral:
Promover a escolarização e a formação.

Objetivos específicos:


Sensibilizar para a importância da formação, investindo na proposta de outras
ofertas formativas que se ajustem às necessidades do tecido empresarial.



Implementar projetos de empreendedorismo dirigido à população escolar.



Sensibilizar as empresas e instituições locais para a admissão de alunos em
situação de estágio e dessa forma incentivar a fixação dos indivíduos no
concelho.



Investir no processo de orientação vocacional e acompanhamento aos alunos,
de forma a aumentar os níveis de qualificação/formação da população.



Aumentar o número de alunos a frequentar cursos de formação profissional.



Harmonizar o funcionamento das escolas com as necessidades das famílias,
corresponsabilizando os pais pelo projeto educativo dos filhos.



Assegurar as condições necessárias para a concretização da escolaridade
obrigatória.



Envolver os agentes com responsabilidade ao nível da educação, no
desenvolvimento articulado de respostas educativas.
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Estratégias de intervenção:


Promover ações de sensibilização, que realcem a importância da formação e
qualificação no indivíduo.



Promover a valorização da escolaridade através de ações de sensibilização,
sessões exploratórias e informativas para pais/encarregados de educação e
alunos.



Promover o aumento da oferta formativa ajustadas às necessidades do tecido
empresarial.

3.4.

Eixo IV - Ação Social e Associativismo

Problemas sinalizados:


Envelhecimento e isolamento da população idosa.



Vagas em ERPI insuficiente face às necessidades sentidas em especial nas
freguesias de Vila Franca das Naves, Carnicães e Freches (Nota: Existe um
equipamento concluído na freguesia de Granja, mas não se encontra
dinamizado).



Inexistência de respostas para idosos dependentes (Cuidados Continuados).



Diminuição da taxa de natalidade e dificuldades de fixação da população jovem.



Inexistência de respostas para a deficiência no concelho.



Dificuldade de integração dos grupos vulneráveis.



Número elevado de casas degradadas nas freguesias urbanas e rurais
(deficientes condições de habitabilidade).



Fraca dinâmica da cultura associativa.



Necessidade de desenvolver ações/formação em áreas comuns aos técnicos
das IPSS´s.



Fraca dinâmica /partilha entre as IPSS´s do concelho.
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Objetivo geral:
Articulação e integração das respostas sociais.

Objetivos específicos:


Reforçar a articulação com a GNR no âmbito da segurança dos idosos isolados.



Dinamizar as IPPS´s locais com vista à criação de vagas em ERPI nas
freguesias menos abrangidas.



Dinamizar as IPPS´s com vista à criação de vagas para idosos dependentes.



Promover o incentivo à natalidade e apoio à família através da implementação
de um regulamento específico para o efeito.



Promover a criação de respostas sociais adequadas, de forma a dar resposta à
problemática da deficiência.



Sensibilizar as entidades locais/tecido empresarial para necessidade da
inserção socioprofissional dos indivíduos pertencentes aos grupos vulneráveis.



Promover medidas no âmbito da habitação através da implementação de um
regulamento específico para o efeito.



Promover

a

cultura

associativa,

enquanto

agentes

indutores

do

desenvolvimento social local.


Dinamizar ações/formação em áreas comuns aos técnicos das IPSS´s.



Promover uma cultura de parceria ativa com vista a uma melhor articulação e
rentabilização de recursos.

Estratégias de intervenção:


Promover Teleassistência aos idosos que vivem isolados.



Promover o intercâmbio entre as várias instituições locais no âmbito de
atividades direcionadas para a terceira idade.



Reforçar /divulgação das atividades da Universidade sénior no concelho.



Sensibilização das instituições locais para a criação de respostas para a
deficiência.



Melhorar as condições habitacionais através de medidas legislativas em vigor.



Promover a dinamização das Instituições através de encontros e ações de
formação, envolvendo técnicos /agentes locais.
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Desenvolver dinâmicas com vista à formação em áreas comuns aos técnicos
das IPSS´s.

3.5.

Eixo V - Turismo, Património, Ambiente

Problemas sinalizados:


Diminuta oferta comercial aos turistas.



Fraca consciencialização e sensibilização ambiental da população em geral.



Falta de estratégia para a preservação de elementos de interesse arquitetónico
gravados nos imóveis do Centro Histórico.



Falta de valências museológicas e /ou interpretativas no âmbito dos recursos
naturais, o património histórico, antropológico, arqueológico e arquitetónico.



Falta de estratégia relativa ao saber receber os turistas que nos visitam



Degradação de vários imóveis do Centro Histórico.



Diminuta oferta de gastronomia local e de artesanato.



Falta de animação cultural nos meses de maior fluxo turístico, principalmente,
aos fins de semana.

Objetivo geral:
Promoção do turismo através da valorização e preservação do património
existente com vista ao desenvolvimento local.

Objetivos específicos:


Promover um estudo de mercado estratégico através entidades locais para a
venda de produtos endógenos e de merchandising.



Promover uma campanha de educação ambiental.



Sensibilizar a população para a preservação do património mais exposto, neste
caso relativo aos elementos de interesse arquitetónico, patentes nos imóveis do
Centro Histórico, principalmente, as marcas religiosas e outras gravadas nos
edifícios.
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Sensibilizar as entidades públicas e privadas para a criação de mais espaços
museológicos e/ou interpretativos acerca do património cultural de Trancoso.



Promover ações de formação no âmbito de melhorar a qualidade de bem
receber os turistas.



Auxiliar os proprietários dos imóveis degradados a encontrarem ações para esta
situação.



Sensibilizar proprietários e comerciantes para a promoção da gastronomia local
e artesanato.

Estratégias de Intervenção:


Reforçar a promoção de atividades locais que divulguem as candidaturas
possíveis, ou outras vertentes, para que possam auxiliar privados.



Promover sessões de informação e sensibilização para a importância da
preservação do meio ambiente.



Promover comunicações públicas para a sensibilização do património, e outras
dentro da mesma temática, ou seja, conhecer para preservar a ajudar a
consolidar e promover aquilo que identifica cada trancosense.



Realizar ações de formação públicas, promovidas pelo Município em conjunto
com outras entidades como por exemplo: AENEBEIRA, Rede de Judiarias de
Portugal, DRCC (Direção Regional de Cultura do Centro), Agência Turismo do
Centro de Portugal, etc, indicada fundamentalmente para os rececionistas dos
postos de acolhimento e comerciantes, colmatando a arte de bem receber.



Auxiliar os proprietários no incremento de candidaturas para Reabilitação de
casas devolutas no Centro Histórico, por exemplo para alojamentos turísticos
como a implementação de hostels, ou o incremento de lojas para a promoção
da gastronomia local ou artesãos (com artesanato executado ao vivo). Esta
estratégia pretende ainda garantir a preservação do património, gastronomia e
artesanato local.



Definir um protocolo com a Escola Profissional de Trancoso, para a divulgação
e realização, com alunos de pequenos momentos de animação relativa a
personagens características do património de Trancoso, como por exemplo: D.
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Afonso Henriques, D. Dinis e D. Isabel, Bandarra, Padre Costa, Isaac Cardoso,
o cavaleiro Gonçalo Vasques Coutinho, entre outros, ou contratarem
profissionais a título meramente temporário, (animadores socioculturais).
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