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Nota Introdutória 
 

 

 

O documento apresentado centra-se na estratégia de desenvolvimento social local 

do concelho de Aljustrel para o ano de 2011, tem como referência as prioridades 

de intervenção, definidas no Plano de Desenvolvimento Social de Aljustrel (PDS) 

2010-2011. 

A Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo, recomenda a articulação do 

planeamento social local com os diferentes documentos de planeamento 

nacionais, regionais e locais, principalmente com o PNAI – Plano Nacional de 

Acção para a Inclusão, pelo que as prioridades definidas no PDS/PA de Aljustrel 

tiveram em conta os documentos atrás feridos, não descorando as prioridades 

locais. 

O plano de acção para 2011, enquanto instrumento de referência e ferramenta de 

trabalho, contempla um conjunto de objectivos, medidas e acções, devendo 

permanecer como um documento aberto, uma vez que se reporta a um território 

e um período de tempo demarcado, cuja realidade pode sofrer alterações. 
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Prioridades de Intervenção 

 

Prioridade 1: Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através 

de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania. 

 

 

Prioridade 2: Corrigir as desvantagens na educação/formação/qualificação e 

emprego. 

 

 

 

Prioridade 3: Promoção da saúde e bem-estar social. 
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 Prioridade 1: Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de Cidadania 
 

 
Objectivo 

Geral 
Medida Objectivo Específico Acções 

 
Dados a Monitorizar 

Parceiros 
Parceiros 

Responsável 
Calend

ário 

Instrument
os/ 

Fontes de 
Financiam

ento 

 
 
Promover a 
melhoria das 
condições de 
vida das 
famílias 

 
 
Rendimento Social 
de Inserção 
 
 
 

Garantir que 90 % dos 
beneficiários de RSI 
estabelecem acordos de inserção 

Assinatura de acordos de inserção 
Nº de acordos de inserção 
assinados Nº de processos 
activos 

NLI Seg. Social 2011  

Garantir a presença de todos os 
representantes em 80 % das 
reuniões realizadas anualmente 

Realização de acções de 
Sensibilização e articulação junto 
das as entidades/técnicos  que 
constituem o NLI para garantir a 
sua participação presença 

 
Nº de presenças efectivas 
 
Nº presenças previstas 

NLI Seg. Social 

 
 
 
 
2011 

 

Garantir a avaliação em 
instrumentos próprio de 75 % 
das acções de cada uma das 
áreas de inserção, (no final da 
acção ou no momento do 
incumprimento). 

Utilização de instrumentos 
próprios para avaliar todas as 
acções de cada uma das áreas de 
inserção por parte dos parceiros 
do NLI 

 
Nº de Acções sujeitas a 
avaliação 
 
Total de acções de inserção 

NLI Seg. Social 

 
2011 

 

Banco de Ajudas 
Técnicas e Loja 
Social 

Garantir o funcionamento do 
Banco de Ajudas Técnicas e 
Loja Social no Concelho de 
Aljustrel 

Garantir atendimento dos 
beneficiários por um técnico, 
Garantir o apoio do Banco de 
Voluntariado 

Nº de beneficiários a 
usufruir da Loja Social e do 
Banco das Ajudas Técnicas 

Rede Social CMA 

 
2011 

C.M.A. 

Incentivo à 
natalidade 

Garantir a atribuição de um kit 
“Nascer em Aljustrel” 

Promover a entrega de um Kit 
“Nascer em Aljustrel” a todos os 
bebés nascidos na freg. de Alj. 

Nº de Bebés que receberam 
o Kit “Nascer em 
Aljustrel”/nº de inscrições 

 J.F.Aljustrel 
 
 
2011 

J.F. 
Aljustrel 

Dar continuidade à atribuição de 
benefícios sociais a partir do 2º 
filho inclusive 

Elaborar Normas de 
funcionamento do Programa de 
Incentivo à Natalidade 

Existência de 
Normas/Regulamento (s/N) 

Rede Social C.M.A 

 
 
 
2011 

C.M.A 
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Promover a 
melhoria do 
acesso e as 
condições de 
habitação 
 

SOLARH 

Garantir que 100% dos 
interessados que reúnam as 
condições do programa realizem 
a candidatura ao programa 

Identificação das habitações a 
intervencionar 
 
Requalificação e melhoria das 
habitações identificadas 
 
Promover a divulgação do 
programa SOLARH 
 
Garantir a instrução das 
candidaturas 

 
 
 
Nº de candidaturas 
apresentadas/ Nº de 
habitações recuperadas 

 
Rede Social 

C.M.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

 
IRU 
 

Apoio Social para 
Melhorias 
Habitacionais 

Garantir que 100% dos 
interessados que reúnam as 
condições recebam o apoio 

Identificação das habitações a 
intervencionar 
Garantir a instrução das 
candidaturas apresentadas 
Elaboração e aplicação de 
inquérito às habitações 
intervencionadas 

Nº de candidaturas 
apresentadas/ 
Nº de habitações 
intervencionadas 
 
Aplicação e tratamento dos 
dados do inquérito (S/N)  

Rede Social C.M.A 

2011 

C.M.A 

Unidade móvel de 
pequenos arranjos 
domésticos 

Garantir o funcionamento da 
unidade móvel de pequenos 
arranjos domésticos no concelho 
de Aljustrel 

Divulgação da unidade móvel de 
pequenos arranjos domésticos 

Nº de candidaturas 
apresentadas/ Nº de 
beneficiários abrangidos Rede Social C.M.A 

2011 

C.M.A 

Levantamento de 
necessidades ao 
nível habitacional 

Dar continuidade ao estudo 
diagnóstico sobre realidade 
habitacional na freguesia de 
Aljustrel 

Análise e tratamento dos dados 
recolhidos 

Estudo diagnóstico 
efectuado (S/N) 

Rede Social J.F. Aljustrel 

2011 

 

Definir uma 
estratégia de 
intervenção ao 
nível da questão 
habitacional da 
população cigana 

Fazer um diagnóstico sobre a 
situação habitacional das 
famílias ciganas e definir uma 
estratégia de intervenção no 
âmbito das questões 
habitacionais da mesma 
população 

Elaboração de questionário sobre 
situação habitacional das famílias 
de etnia cigana no concelho 
Aplicação do questionário 
Tratamento dos dados 

 
 
 
Diagnóstico realizado (S/N) Rede Social C.M.A 

 
 
 
 
 
2011 

 

Habitações a 
custos controlados 

Disponibilização de 12 lotes de 
terreno para a construção de 
habitações a custos controlados 

Colocação de lotes para venda 
Nº de lotes vendidos 

 C.M.A 
 
2011  
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Reforçar a 
protecção de 
crianças e 
jovens em 
risco 

Comissão de 
Protecção de 
Crianças e Jovens 

Garantir o funcionamento da 
CPCJ no concelho de Aljustrel 

Efectuar acompanhamento a 
crianças / jovens e famílias 
sinalizados 

 
 
Nº de processos 

Parceiros 
Locais 

 
C.P.C.J. 

 
 
2011 

 
MTSS 
C.M.A. 

Ajustar o 
ensino e as 
escolas através 
de programas 
específicos, às 
necessidades 
das famílias 

Programa de 
Generalização do 
Fornecimento de 
Refeições 
Escolares aos 
Alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Garantir que 100% das escolas 
do 1.º Ciclo oferecem a todas as 
crianças uma refeição escolar 

Acesso ao programa das refeições 
escolares (crianças do 1º ciclo do 
concelho) 

Nº de crianças do 1º ciclo do 
ensino básico que receberam 
a refeição/Nº total de 
crianças do 1º ciclo do 
ensino básico que 
solicitaram o serviço 

C.M.A 
Escolas 
IPSS’s 
Misericórdias 

 
DREA 

2011 

 
ME 

Garantir a frequência das 
crianças em situação de 
prolongamento, após o horário 
escolar 

Garantir o prolongamento de 
horário, após o horário escolar 

Nº de crianças a frequentar o 
prolongamento/ 
Nº total de crianças Inscritas 

CAIM 
IPSS/Miseric
órdias 

C.M.A 

2011 

 

 
Reforçar a 
rede de 
equipamentos 
e serviços 
sociais de 
apoio à 3ª 
Idade e à 
Infância 
 
 
 

Alargamento a 
Rede de 
Equipamentos 
Sociais 

Aumentar a capacidade de 
internamento em lar em 7 camas 
na Associação de S. de S. João 
de Negrilhos S.  

Elaboração de candidatura para 
realizar obras de alargamento do 
espaço 

 
Candidatura Efectuada 
(S/N) 

C.M.A 
AS.S de S. 
João de 
Negrilhos 

 
2011 

 

Elaboração de candidatura para 
remodelação de equipamentos 
de cozinha e copa 

Elaboração de candidatura 

 
Candidatura efectuada (S/N) 

Centro 
Paroquial de 
Bem Estar 
Social de 
Ervidel 

Centro 
Paroquial de 
Bem Estar 
Social de 
Ervidel 

2011 

 

Criar condições para a 
implementação de uma rede de 
Amas nas freguesias de S.J de 
Negrilhos, Ervidel e Aljustrel 

Dar continuidade ao diagnóstico 
de viabilidade  

 
Diagnóstico realizado (S/N) 

Rede Social 

Juntas de 
Freguesia 
IPSS/Miseric
órdia 

2011 

 

Elaborar estudo diagnóstico 
junto das famílias com crianças 
em condições de integrar em 
creche 

Dar continuidade ao estudo 
diagnóstico junto das famílias 
com crianças em condições de 
integrar em creche 

 
Diagnostico realizado (S/N) 

Rede Social 
Junta de 
Freguesia de 
Ervidel 

2011 

 

Criação da valência de centro de 
animação infantil em Ervidel 

Elaborar projecto para centro de 
animação infantil em Ervidel 

 
Projecto elaborado (S/N) Rede Social 

Junta de 
Freguesia de 
Ervidel 

2011 
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Criação da valência lar na 
freguesia de Rio de Moinhos 

Elaboração de projecto para 
valência de lar na freguesia de 
Rio de Moinhos 

 
Projecto elaborado (S/N) 

JF Rio de 
Moinhos 
C.M.A 

Cocaria 
2011 

 

Criar condições para o 
alargamento e melhoria do 
espaço físico da Irmandade da 
Misericórdia Nossa Senhora da 
Assunção 

Elaboração de projecto para 
alargamento e melhoria do espaço 
físico da Irmandade da 
Misericórdia Nossa Senhora da 
Assunção  

 
 
Projecto elaborado (S/N) 

C.M.A 
JF Messejana 

Irmandade da 
Misericórdia 
Nossa 
Senhora da 
Assunção 

2011 

PRODER 

 

Elaboração de candidatura para 
a construção de novas 
instalações para a Santa Casa da 
Misericórdia de Aljustrel 

Aguardar aprovação e dar 
continuidade ao processo 

 
Candidatura aprovada (S/N) C.M.A 

Seg. Social 

Santa Casa 
da 
Misericórdia 
de Aljustrel 

2011 

QREN 

Criação de uma Unidade de 
cuidados continuados de longa 
duração 

Implementação da Unidade de 
cuidados continuados de longa 
duração 

Implementação efectuada 
(S/N) 

C.M.A 
Unidade de 
Missão para 
Cuidados 
Continuados 

Santa Casa 
da 
Misericórdia 
de Aljustrel 

2011 

 

Elaboração de candidatura para 
a construção de novas 
instalações do Jardim de 
Infância CAPI 

Dar continuidade ao projecto para 
a construção de novas instalações 
do Jardim de Infância CAPI 

Projecto Elaborado (S/N) C.M.A 
Junta de 
Freguesia de 
Messejana 

Engenho e 
Arte 

2011 

 

Melhoria da 
qualidade de vida 

Viabilizar o acesso das 
IPSS/Misericórdias do concelho 
a financiamento de projectos 
requalificação/equipamentos 

Divulgação da medida junto das 
IPSS/Misericórdias  

Nº IPSS/Misericórdias do 
concelho a efectuar 
candidatura 

Rede Social 
IPSS/Miseric
órdias 
Esdime 

2011 PRODER 

Assegurar a eliminação das 
barreiras arquitectónicas nos 
equipamentos 
Públicos 

Dar inicio ao projecto de 
eliminação de barreiras 
arquitectónicas nos equipamentos 
públicos 

 
Projecto implementado 
(S/N) 

 C.M.A 2011  

 
Melhorar o 
rendimento 
das famílias 
mais 
fragilizadas 

 
Complemento 
Solidário para 
Idosos 

Garantir a todos os idosos 
residentes no concelho com 65 e 
mais anos e mais baixos 
recursos, uma prestação 
monetária que garanta um 
rendimento global mínimo de 
5022,00€ / ano (valores de 2010) 

Assegurar que todos os idosos 
que reúnam as condições legais 
têm acesso à medida 
 
Garantir a informação sobre o 
processo a todos os idosos do 
concelho   

 
Nº de beneficiários do CSI 
anualmente 

Parceiros 
Locais 

Seg. Social 

  
 
 
 
2011 

MTSS 
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Programa 
Nacional de 
Promoção de 
Saúde Oral 

Abranger 100% dos jovens, 
grávidas e idosos em condições 
de beneficiar do PNPSO 

Formalizar a candidatura jovens, 
grávidas e idosos em condições 
de beneficiar do PNPSO 

Nº dos jovens, grávidas e 
idosos em condições de 
beneficiar do PNPSO/ Nº 
dos jovens, grávidas e 
idosos que se encontram a 
beneficiar do PNPSO 

 ARSA 

2011 

MS 

Acção Social 
Escolar 

Abranger todos os alunos 
carenciados ao nível das CAF 

Formalização da candidatura à 
Componente de Apoio à Família  

Nº de candidaturas 
apresentadas/ 
Nº de alunos abrangidos 

 C.M.A. 
2011 

 
 

Atribuição de manuais escolares 
e material escolar aos alunos 
carenciados do 1º ciclo 

Formalização da candidatura à 
acção social escolar 
 
Atribuição de credencial aos 
beneficiários para levantamento 
de manuais e material escolar 

Nº de candidaturas 
apresentadas/ 
Nº de alunos abrangidos  

 C.M.A 

 
 

C.M.A 
ME 

Atribuição de bolsas de estudo a 
alunos carenciados do ensino 
superior 

Formalização da candidatura a 
bolsas de estudo 

Nº de candidaturas 
apresentadas/ 
Nº Bolsas atribuídas 

 C.M.A 
2011 

C.M.A 

Cartão Social 

Garantir que 100% dos 
interessados que reúnam as 
condições recebam o Cartão 
Social 

Formalização da candidatura ao 
cartão social; 
Análise/aprovação das 
candidaturas 
Garantir aos munícipes o acesso 
aos benefícios do cartão social 

 
 
Nº de candidaturas 
apresentadas/  
Nº de Cartões atribuídos 

Rede Social C.M.A 

   
 
 
 
 
2011 

C.M.A 

Promover 
iniciativas de 
enfoque 
territorial 
dirigidas a 
grupos e 
territórios em 
risco e/ou 
situação de 
exclusão 

Contratos Locais 
de 
Desenvolvimento 
Social 

Implementação de candidatura 
aos contratos locais de 
desenvolvimento social 

 

 

Rede Social C.M.A 

2011 

 

Projectos 
Respostas 
Integradas 

Implementar um Projectos de 
Respostas Integradas 

Implementar PRI no concelho de 
Aljustrel 

Nº de Acções de Formação 
Nº de formandos 
Nº Beneficiários 

Parceiros 
Locais 
IDT 

Rede Social 
2011 

 
 

Serviço “Vamos 
até Si” 

Efectuar levantamento de 
necessidades e criar mecanismos 
que permitam colmatar as 
necessidades das famílias mais 
carenciadas 

Dar continuidade ao Serviço 
“Vamos até Si” 

Nº Indivíduos a beneficiar 
do serviço 

Rede Social J.F. Aljustrel 

2011 

J.F.Aljustrel 
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Animação 
comunitária para 
idosos  

Garantir que 100% dos idosos 
interessados participam nas 
actividades 

Dar continuidade ao programa 
Anima Sénior – garantir o 
desenvolvimento das seguintes 
actividades: alfabetização, 
actividade física, informática e 
oficinas temáticas, hidroginástica.   

Nº de actividades realizadas; 
Nº de seniores a participar  

Rede Social C.M.A 

2011 

C.M.A 

Apoio a 
indivíduos/família
s em situação de 
exclusão social 

Garantir acompanhamento 
psicossocial a pessoas em 
situação de exclusão social 
integradas na acção de formação 
para inclusão 
 

Prestar acompanhamento 
psicossocial a pessoas em 
situação de exclusão social 
integradas na acção de formação 
para inclusão 

Nº de pessoas a beneficiar 
do acompanhamento 
psicossocial 

 
NLI 
 

ESDIME 

2011 

POPH 

Rede Social 

Garantir a presença de todos os 
representantes obrigatórios em 
90% das reuniões de CLAS 
realizadas anualmente 

Acções de sensibilização e 
articulação junto das 
entidades/técnicos que constituem 
o CLAS para garantir a sua 
participação/presença. 

Acções de sensibilização e 
articulação junto das 
entidades/técnicos que 
constituem o CLAS para 
garantir a sua 
participação/presença 

CLAS C.M.A 

2011 

 

Acção de 
Formação para a 
Inclusão 

Realização de uma Acção de 
Formação para a inclusão 

Dar continuidade à acção de 
formação para a inclusão 

Nº de Formandos 
NLI 
Rede Social 

ESDIME 2011 POPH 

Núcleo de 
voluntariado do 
concelho de 
Aljustrel 

Garantir a implementação e 
dinamização do núcleo de 
voluntariado 

dinamização do núcleo de 
voluntariado 

Nº de Voluntários; 
Nº Voluntários Integrados; 
Nº acções desenvolvidas 
pelo núcleo de voluntariado 

Rede Social C.M.A 2011 C.M.A 
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Prioridade 2: Corrigir as desvantagens na educação /formação/qualificação e emprego 

 

Objectivo 
Geral 

Medida Objectivo Específico Acções 
 
Dados a Monitorizar 

Parceiros 
Parceiros 
Responsável 

Calend
ário 

Inst
ru
me
ntos
/ 
Fontes de 
Financiame
nto 

Ajustar o 
ensino e as 
escolas 
através de 
programas 
específico
s, às 
necessidad
es das 
famílias 

Rede de 
Equipamentos pré-
escolar / Acordo de 
colaboração para a 
expansão da 
educação pré-escolar 

Manter as taxas de cobertura 
para: 
- 95% nos 5 anos 
- 85% 3 e 4 anos 

Estabelecer acordo de colaboração 
para a expansão da educação pré - 
escolar 

Nº de acordos 
estabelecidos; 
Nº de crianças a frequentar 
o pré-escolar 

AVECA 
Autarquia e 
IPSS 

 
DREA 

2011 

 
ME 

Componente de apoio 
à família 

Garantir as componentes de 
apoio à família no ensino pré-
escolar em 100% das 
solicitações 

Refeições 
Prolongamento de horário 
Acolhimento 
Interrupções lectivas 

Nº de crianças do pré-
escolar a receber 
componentes/ Nº de 
solicitações 

AVECA 
Autarquia 
IPSS 

Autarquia 
DREA 

2011 
ME 
Autarquia 

Escola a tempo 
inteiro – Actividades 
de enriquecimento 
curricular (1.º ciclo 
do ensino básico e 
pré-escolar) 

- Manter o horário escolar até às 
17h30 em 100% das escolas do 
1.º ciclo do ensino básico com 
oferta de actividades de 
enriquecimento curricular 

-Elaboração do Acordo de 
Colaboração de Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo do Ensino Básico para o ano 
Lectivo 2010/2011 
- Contratação de Docentes para 
leccionarem as Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo do Ensino Básico  

Nº de escolas do 1º ciclo 
do ensino básico no 
concelho; 
Nº de escolas com 
alargamento de horário.  

Autarquias 
Parceiros 
Locais 

DREA 

2010 

ME 
Autarquia 
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Envolver / aumentar 
a participação das 
famílias na vida 
escolar 

Garantir a participação das 
famílias na vida escolar: 1º 
ciclo: 90%; 2º ciclo 40% e 3º 
ciclo 25% 

Reuniões ao Longo do Ano com os 
encarregados de educação para os 
envolver nas actividades escolares e 
promover uma maior proximidade 
entre os familiares/encarregados de 
educação e a escola. 
- Actividades Lúdicas 
- Actividades Recreativas 

Nº de encarregados de 
educação a participar 

Ass. de Pais 
C.M.A 

AVECA 

2010 

 

Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio Psicossocial/ 
Mediação Familiar 

Garantir o apoio psicossocial e 
mediação familiar às 
famílias/alunos que a ela 
recorram 

-Elaboração do projecto de 
acompanhamento psicossocial das 
famílias  
-Divulgação do projecto 
-Implementação do projecto 
-Sinalização das famílias  
-Intervenção junto das famílias  
-Avaliação periódica do projecto 

Nº de famílias sinalizadas 
Nº de famílias em apoio 
Implementação do serviço 
(S/N) 

Rede Social 

AVECA 
C.M.A 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo de 
Aljustrel 

2011 

Fundo 
Comunitário 
C.M.A 

Jornadas Temáticas 
Garantir a participação de 30% 
da comunidade educativa nas 
jornadas 

Realizar jornadas temáticas 

 
 
Nº Jornadas 
Nº Participantes 

ESDIME 
AVECA 
ESA 
Ass de Pais 
IPSS/Miseri
córdias 

C.M.A 

2011 

C.M.A 

Promover o ensino de 
qualidade através da 
centralização de um 
conjunto de recursos 

Garantir a criação de um Centro 
Escolar na sede de concelho 

Candidatura do centro escolar; 
Obra a concurso público.  
  

Candidatura aprovada 
(S/N); 
Adjudicação da obra (S/N) 
 
 

AVECA 
C.M.A 

C.M.A 

2011 
INALENTEJ
O 
C.M.A 

Equipar os jardins-
de-infância e as 
escolas do 1º ciclo 
nas freguesias rurais 
do concelho 

Garantir o apetrechamento das 
salas de aula com material 
pedagógico e mobiliário 

Adquirir material pedagógico e 
mobiliário 

Nº de jardins-de-infância e 
escolas de 1º ciclo 
existentes no concelho.  
Nº de escolas e jardins de 
infância intervencionados.    

AVECA 
C.M.A 

C.M.A 

 
2011 

C.M.A 
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Reduzir o 
absentism
o e o 
abandono 
escolar 
das 
crianças 
ciganas no 
1º ciclo 

Inserção escolar das 
crianças ciganas 

Garantir que o NLI realize a 
monitorização mensal de 
frequência escolar dos alunos 
com acordo de inserção assinado 
na área da educação 

 Reuniões com encarregados de 
educação para resolver questões 
pontuais 
 
Acções de sensibilização junto dos 
encarregados de educação nos 
momentos de negociação dos 
acordos de inserção 
 
Sensibilizar as entidades/técnicos 
que constituem o NLI  

Nº de crianças de etnia 
cigana a frequentar o 1º 
ciclo 
 
Nº de crianças de etnia 
cigana inscritas no 1º ciclo 
 
Nº de encarregados de 
educação das crianças de 
etnia cigana presentes nos 
momentos de avaliação 
 
Nº de presenças em 
reuniões realizadas 

NLI Seg. Social 

 
2011 

 

Fazer o acompanhamento e 
definição de estratégias para 
intervir na situação escolar no 
quadro dos NLI 

Acções de sensibilização junto dos 
encarregados de educação nos 
momentos de negociação dos 
acordos de inserção 
 Reuniões com encarregados de 
educação para resolver questões 
pontuais 

Nº de crianças a frequentar 
o 1º ciclo 
Nº de crianças de etnia 
cigana inscritas no 1º ciclo NLI Seg. Social 

 
 
 
2011  

Reforçar o 
acesso à 
educação 
com vista 
à 
igualdade 
de 
oportunida
des 

Respostas 
curriculares 
alternativas 

Garantir a continuação de cursos 
no âmbito do PIEC 

Divulgação dos cursos  
Inscrições nos cursos 
 

Nº de inscrições 
 
Nº de alunos a frequentar 
cursos no âmbito do PIEC 
 
Nº de alunos que 
concluíram o ciclo de 
educação obrigatório 

Segurança 
Social 
Ass. de Pais 
 

AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo de 
Aljustrel  
ESDIME 
PIEC 

2011 ME 

Cursos de 
educação/formação 
de jovens 

Dar continuidade aos cursos de 
Educação/Formação e 
aprendizagem no concelho de 
Aljustrel 

Criar cursos de Educação/Formação 
e aprendizagem 
 
Efectuar candidaturas  

Nº de cursos de 
Educação/Formação e 
aprendizagem 
 
Nº de jovens a frequentar 
os cursos/formações 

IEFP/CEFP
A 
AVECA 
ESA 

DREA 
IEFP,IP 

2011 
ME 
IEFP,IP 
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Manter a oferta formativa de 
cariz Profissional na escola 
secundária de Aljustrel a 50% 
dos jovens 

Garantir a oferta formativa de cariz 
Profissional 

Nº de alunos a frequentar 
cursos 

ESA DREA 2011  

Programa Eco-
Escolas 

Promover a educação para o 
ambiente/ecologia a 50% dos 
alunos do AVECA 

Realização de reuniões/acções de 
sensibilização 
 
Desenvolver estratégias de 
intervenção em diversas áreas 
temáticas  

Nº de acções realizadas 
Propostas de trabalho 
apresentadas 
 
Nº de alunos envolvidos 

C.M.A AVECA 2011  

Projecto Vive na Boa 

Promoção da igualdade de 
género e de estilos de vida 
saudáveis junto dos alunos do 
AVECA 

Realização de reuniões/acções de 
sensibilização 
 
Desenvolver estratégias de 
intervenção em diversas áreas 
temáticas 

Nº de acções realizadas 
Propostas de trabalho 
apresentadas 
 
Nº de alunos envolvidos 

C.M.A AVECA 2011  

Secção Europeia de 
Língua Francesa 

Garantir a interdisciplinaridade 
junto dos alunos do 7º ano – 
aprender matemática em francês 

Sensibilizar para a importância da 
aprendizagem da 
matemática/Francês 

Nº de alunos a frequentar 
a acção 

 

E. 
Secundária 
c/3º Ciclo de 
Aljustrel  

2011  

 
Reforçar o 
acesso à 
formação 
e ao 
emprego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de 
intervenção mercado 
de trabalho inclusivo 
 
 

Preencher 100% das vagas do 
concelho nos Contratos 
Emprego Inserção 

Captação de entidades empregadoras  
Informação, acolhimento e 
colaboração 
Apoio na procura activa de emprego 
Divulgação de ofertas de emprego e 
actividades de colocação 

Nº de vagas preenchidas  
 
Nº de desempregados 
integrados 

Rede Social IEFP,IP 2011  

Preencher 100% das vagas do 
concelho nos Contratos 
Emprego Inserção + 

Captação de entidades empregadoras 
Nº de vagas preenchidas 

Rede Social IEFP,IP 2011  

Preencher 100% das vagas do 
concelho nos Estágios 
Qualificação Emprego 

Promover a abertura de estágios 
profissionais 
Garantir o seu preenchimento 
Divulgar as vagas existentes 

% de candidaturas 
aprovadas 
Nº de colocações de 
estagiários  
Nº de estagiários com 
colocação no mercado de 
trabalho pós estágio 

Rede Social IEFP,IP 2011  
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Programa Vida 
Emprego 

Preencher 100% das solicitações 
do CAT  para a inserção de 
indivíduos toxicodependentes 

Promover a inserção no mercado de 
trabalho de indivíduos 
toxicodependentes 

Nº de indivíduos 
colocados no programa 
VIDA EMPREGO 

Rede Social 
IEFP,IP 
CAT 

2011  

Iniciativa Novas 
Oportunidades 

Assegurar o funcionamento de 
Centros de Novas 
Oportunidades (CNO) 

Divulgar o processo de 
Inscrições de adultos junto das 
entidades  

Nº de indivíduos 
abrangidos/Nº de 
indivíduos inscritos 
anualmente 

 
IEFP,IP 
ESDIME 

2011  

Garantir que anualmente 90% 
dos adultos inscritos no CNO 
são encaminhados para processo 
de RVCC ou formação 

Elaborar o diagnóstico a todos os 
inscritos 

Nº de 
encaminhamentos/Nº 
inscritos 

 

IEFP,IP/CEF
PA 
ESDIME 
 

2011  

Acções de formação 
modular certificada 

Garantir que 80% das pessoas 
que reúnam condições para 
frequentar a formação sejam 
integradas nas acções 

Efectuar encaminhamento de adultos 
para acções em plano 

Nº de 
encaminhamentos/Nº 
inscritos 

Rede Social 
ESDIME 
CEFPA 
 

2011 POPH 

Universidade Sénior 

Garantir a implementação da 
Univ. Sénior com o objectivo de 
Integrar no projecto todos os 
indivíduos interessados 
residentes no concelho com 
idade a partir dos 50 anos 

Elaborar projecto Universidade 
Sénior 
Elaborar regulamento Universidade 
Sénior 
Garantir funcionamento da 
Universidade Sénior 

Projecto efectuado (S/N) 
Regulamento efectuado 
(S/N) 
Funcionamento da 
Universidade Sénior (S/N) 
Nº beneficiários 

 
Rede Social 
RUTIS 

 
C.M.A 

2011 C.M.A 

Promover 
a melhoria 
das 
acessibilid
ades e 
informaçã
o 

Espaços Internet no 
concelho 

Alargar o número de espaços 
públicos no concelho com 
acesso à internet, garantindo um 
espaço gratuito em cada 
freguesia 

Garantir um espaço de acesso à 
internet em cada freguesia do 
concelho 

Nº de Espaços em 
funcionamento 
 
Localidades com espaço 
de acesso à internet 

C.M.A 
Junt. Freg 

C.M.A 2011 C.M.A 

Bibliotecas escolares 
nas freguesias abertas 
à comunidade a partir 
das 17h:30m 

Garantir o acesso da 
comunidade às bibliotecas 
escolares 

Definição de prioridades; 

Nº total de freguesias; 
 
Nº total de bibliotecas 
escolares nas freguesias.  

C.M.A 
Junt. Freg. 

C.M.A 2011 C.M.A 

Criação do Balcão 
Sénior 

Garantir que indivíduos com 
dificuldade no preenchimento de 
documentos usufruam do 
serviço 

Implementar Balcão Sénior 

Existência do serviço 
(S/N) 

C.M.A C.M.A 2011 C.M.A 
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Promover 
iniciativas 
de enfoque 
territorial 
dirigidas a 
grupos e 
territórios 
em risco 
e/ou 
situação 
de 
exclusão 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-crédito 

Garantir a divulgação do Micro-
crédito no concelho 

Criar folheto 
Fazer sessões informativas 
Atendimentos 

Nº indivíduos a aderir ao 
Micro-crédito 
Nº Sessões realizadas 
Nº Atendimentos 

 
Rede Social 

Associação 
Nacional de 
Direito ao 
Crédito 
GIP  
C.M.A 

2011  

Manter o GIP como entidade 
interlocutora do Micro - Crédito 

Criar folheto 
Fazer sessões informativas 
Garantir atendimento e 
encaminhamento 

Nº indivíduos a aderir ao 
Micro-Crédito 
 
Nº Atendimentos 

 
C.M.A 
GIP 

2011  

Apoio ao 
investimento e ao 
emprego 

Assegurar a realização de 
sessões de divulgação dos 
sistemas de incentivo ao 
empreendedorismo e à inserção 
profissional no concelho de 
Aljustrel 

Criar folheto 
Fazer sessões informativas 

Nº de sessões 
 
Nº de inscrições 

Rede Social 
C.M.A 
Esdime 

2011 
 
 
PACPE/IEFP 

 
Estrutura de Apoio à 
implementação de 
negócio 

Elaboração de Plano de 
Marketing do concelho de 
Aljustrel 

Elaboração de candidatura 
Candidatura efectuada 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 
 

2011 
INALENTEJ
O 

Criar condições para a 
elaboração de um plano de 
acção estratégico para o turismo 

Elaboração de candidatura 

Candidatura efectuada 
(S/N) 

AECT 
ERT 
Parceiros 
Locais 

 
C.M.A 

2011 

 
INALENTEJ
O 
 

Dinamizar o CMAME – Centro 
Municipal de Acolhimento a 
Micro Empresas 

Manter protocolo com Esdime 
Protocolo estabelecido 
(S/N) 

 
Parceiros 
Locais 

C.M.A 
Esdime 

2011  

Garantir a continuidade do 
FAME – Fundo de Apoio às 
Micro Empresas 

Divulgação do FAME 
Nº Sessões realizadas 
 
Nº de candidaturas 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 2011  

Dinamização e alargamento da 
Zonas de Actividades 
Económicas do concelho de 
Aljustrel 

Divulgação da Zona de Actividades 
Económicas 
Elaboração de Projecto de 
alargamento  

Nº de acções de 
dinamização 
Projecto elaborado (S/N) 

 
Parceiros 
Locais 

C.M.A 
Esdime 

2011 
 
 

Realização de concurso de ideias 
para jovens empreendedores 

Elaboração de regulamento 
Regulamento efectuado 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 
Esdime 

2011  

Realizar a Feira das Profissões Realização da Feira das Profissões 
Realização do evento 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 2011  
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Garantir a realização da Feira do 
Campo Alentejano 

Realização da Feira do Campo 
Alentejano 

Realização do evento 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 2011  

Garantir a realização da 
Vinicultura 

Realização da Vinicultura 
Realização do evento 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

 
C.M.A 

2011  

Criar uma Bolsa de Emprego Elaboração de Bolsa de Emprego 
Nº Entidades 
empregadoras 
Nº Desempregados 

IEFP 
C.M.A 
GIP 

2011  

Garantir a articulação entre 
Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e 
as Escolas 

Realização de sessões 

Nº de sessões 
 
Nº de participantes 

  2011  

Criar regulamento para a 
concessão de terrenos para 
jovens empresários na zona 
industrial 

Elaboração de Regulamento 

 
 
Regulamento efectuado 
(S/N) 

Parceiros 
locais 

C.M.A. 
AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo de 
Aljustrel 

 
 
2011 

 

Incentivar a criação de uma 
Associação Empresarial do 
Concelho 

Realizar sessões junto dos 
empresários 

Nº Sessões 
Nº empresários a 
participar 

Parceiros 
locais 
 

C.M.A 
 
2011  

Criar concurso para premiar 
anualmente o “Empresário do 
Concelho” 

Elaboração de regulamento 
Regulamento efectuado 
(S/N) 

Parceiros 
Locais 

C.M.A 
 
2011  

Continuar a integrar a Rede de 
GADES do Baixo Alentejo 

Participar nos  
Encontros de GADES 

Nº de Encontros/Nº 
Participações 

Autarquias 
Baixo 
Alentejo 

C.M.A 
 

 
2011  

Redes de empresas 
para a dinamização 
empresarial e 
económica 

Realização de dois fóruns entre 
empresas e empreendedores do 
concelho 

Organização de fórum entre 
empresas e empreendedores 

Nº Participantes  

Rede Social 

ADRAL 
Associação 
de 
Municípios 
do Baixo 
Alentejo e 
Alentejo 
Litoral 

 
 
 
2011 
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Prioridade 3: Promoção da Saúde e Bem-estar social 

 

 
Objectivo 
Geral 

Medida Objectivo Específico Acções 
 
Dados a Monitorizar 

Parceiros 
 

Parceiros 
Responsáv
el 

Calen
dário 

Instrumentos/ 
Fontes de 
Financiamento 

 
Reforçar a 
rede de 
equipament
os e 
serviços 
sociais de 
apoio 

Intervenção 
Precoce 

 
Abranger 100% das 
crianças/famílias com necessidades 
ao nível da intervenção precoce 

Acções de divulgação da 
equipa de intervenção 
precoce 
Acompanhamento das 
crianças 

Nº de acções 
 
Nº de crianças 
acompanhadas/Nº de 
crianças inscritas 

AVECA 
Seg. Social / CMA 
Centro de Saúde 

Santa Casa 
da 
Misericórdi
a de 
Aljustrel 

 
2011 

MTSS, MS, ME 

Integração e 
Reabilitação 
de Pessoas 
com 
Incapacidade 
Psicossocial 

Apoiar e Encaminhar para Centro 
de Educação Formação e 
Integração Profissional  

Sensibilização e 
encaminhamento dos 
prováveis formandos; 
 
Estabelecimento de parceria 
com o Centro de Educação e 
Formação e Integração 
Profissional; 
 
Solicitar no gabinete de 
apoio ao movimento 
associativo, verba para 
cobrir despesas de 
transporte e renda de casa 
dos formandos  

N.º de 
encaminhamentos 
efectuados 
 
 
Parceria Efectuada 
(S/N) 
 
 
Resposta ao Solicitado  
(S/N) 
 
N.º de Formandos 
Apoiados  

A.S.M.A.L. 
A.P.E. 
C.M.A. 

A.P.E. 

 
2011 

 

Solidariedade 
Social  

Promover Acções de Solidariedade 
Social de forma a colmatar 
necessidades específicas  

Distribuição mensal de 
cabazes de alimentos 
provenientes do Banco 
Alimentar e roupas a 
famílias carenciadas do 
concelho. 

N.º de Famílias 
Apoiadas (S/N) 
 
 
N.º Total de Pessoas 
Apoiadas (S/N) 

A.P.E.  
Junta de Freguesia 
de Aljustrel  
C.M.A. 

A.P.E. 

2011 
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Espaço Físico 
definitivo para 
Sede Social da 
APE 

Obter o espaço físico adaptado às 
necessidades da associação  

Sensibilização junto do 
poder autárquico para a 
cedência das instalações   

Obtenção do Espaço 
físico reabilitado (S/N) C.M.A. 

A.P.E. 
A.P.E. 

2011 

 

Estatutos de 
IPSS 

Registar a Associação de Pessoas 
Especiais como IPSS 

Implementação do Processo 
Obtenção do estatuto de 
IPSS (S/N) 

C.D.S.S. 
A.P.E. 
D.G.S.S. 

A.P.E. 
2011 

 

Unidade 
Móvel de 
Saúde 

Elaborar candidatura para uma 
Unidade Móvel de Saúde 

Formalizar a candidatura ao 
INALENTEJO 

Candidatura aprovada 
(S/N)  C.M.A 

 
2011 

INALENTEJO 
 

Tele-
assistência 
domiciliária 

 
Garantir que indivíduos com 
dificuldades auditivas usufruam do 
serviço de substituição de sinal 
sonoro por luminoso 
 

Elaborar regulamento 
Adquirir equipamento 
Colocar em funcionamento 

Regulamento efectuado 
(S/N) 
Nº Beneficiários 

Bombeiros 
Voluntários 
Centro de Saúde 
IPSS/Misericórdias 

C.M.A 

 
2011 

 

Diminuir a solidão 
idosos/dependentes e/ ou com 
necessidades especificas 

Elaborar projecto 
 
Projecto efectuado 
(S/N) 

Bombeiros 
Voluntários 

C.M.A 
 
2011  

Ajustar o 
ensino e as 
escolas 
através de 
programas 
específicos, 
às 
necessidade
s das 
famílias 

Reforçar o 
quadro de 
docência de 
educação 
especial 

Abranger 100% das crianças e 
jovens com necessidades de 
educação especial 

Garantir que todas as 
crianças com necessidades 
de educação especial 
usufruam de apoio de um 
docente para educação 
especial 

 
Nº crianças com 
necessidades de 
educação especial/ Nº 
crianças que recebem 
apoio de educação 
social 

Parceiros Locais DREA 

 
2011 

 

Promover 
Mais Desporto 

Garantir que 100% os alunos com 
necessidades educativas especiais 
têm acesso a actividades 
desportivas escolares 
 
 

Existência de actividades 
desportivas escolares para 
alunos com necessidades 
educativas especiais 

Nº de alunos a 
frequentar as 
actividades/Nº de alunos 
com necessidades 
educativas especiais 

Parceiros Locais 
 
DREA 

 
 
 
2011 
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Unidade de 
apoio 
especializado 
à 
multideficiênci
a e 
surdo/cegueira 
congénita 

Abranger 100% das crianças com 
problemáticas específicas que se 
enquadre no âmbito da unidade de 
apoio especializado 

Apoio a todas as crianças 
com problemáticas 
especificas 

Nº crianças a frequentar 
a Unidade/Nº crianças 
inscritas 

Bombeiros 
Voluntários de 
Aljustrel 
C.M.A 
Intervenção Precoce 
Centro de Saúde 
Centro de Paralisia 
Cerebral 

AVECA 

 
 
2011 

 

Acções 
formativas 
para 
professores e 
agentes 
educativos na 
área da saúde 

Garantir que 90% dos agentes 
educativos participem nas acções 
propostas. 

Realizar acções formativas 

Nº de acções 
Nº professores e agentes 
educativos a frequentar 
as acções/Nº professores 
e agentes educativos 

Centro de Saúde 

AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo 
de Aljustrel 

 
 
 
2011  

 
 
Educação 
para a 
Saúde 
 
 
 
 

Programa 
“Alimentação 
Saudável” 

Garantir que: 
80% dos alunos, 70% dos pais e 
encarregados de educação, 90% de 
professores, auxiliares e 
manipuladores de alimentos, 
frequentam as sessões de 
esclarecimento. 

Realização de sessões 

Nº de Sessões 
Nº de Beneficiários 

Centro de Saúde 

AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo 
de Aljustrel  

 
 
2011 

 

Programa 
“Saúde e 
Escolhas” 

Garantir que 90% dos alunos do 
secundário assistam às sessões em 
contexto de sala de aula 

Realização de sessões 

Nº de Alunos que 
assistiram às sessões 

Centro de Saúde 

AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo 
de Aljustrel  

 
2011 

 

Programa 
“Saúde Oral” 

Garantir que 100% dos alunos do 
pré-escolar e 1º ciclo, sejam 
abrangidos pela Educação para a 
higiene oral e escovagem de dentes 
na escola 

Realização de sessões de 
Educação para a higiene oral 
e escovagem de dentes na 
escola 

Nº de Alunos 
abrangidos 

AVECA 
 

Centro de 
Saúde 

 
 
2011  
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Programa 
MEXETE 

Sensibilizar 100% dos alunos para 
uma alimentação saudável, prática 
de actividade física, não violência 
em meio escolar, não consumo de 
substância e divulgação de doenças 
transmissíveis sexualmente 

Implementação do programa 
MEXETE 

Nº de Alunos 
abrangidos 

C.M.A 
Associação de Pais 
Centro de Saúde 

AVECA 
 

 
2011 

 

Promoção de 
hábitos 
saudáveis ao 
nível da 
alimentação 

Garantir o acompanhamento 
nutricional às escolas e 
IPSS/Misericórdias do concelho 

Efectuar o acompanhamento 
nutricional às escolas e 
IPSS/Misericórdias do 
concelho 

Nº de Estabelecimentos 
abrangidos 

Centro de Saúde 
IPSS/Misericórdias 
AVECA 
ESA 

C.M.A 

 
 
2011  

Promover 
iniciativas 
de enfoque 
territorial 
dirigidas a 
grupos e 
territórios 
em risco 
e/ou 
situação de 
exclusão 

Estudo de 
caracterização 
da população 
cigana do 
concelho 

Garantir a realização do estudo de 
caracterização da população de 
etnia cigana nos domínios sócio-
gráfico, da educação, 
emprego/ocupação e habitação 

Elaboração de questionário 
Aplicação de questionário 
Tratamento de dados 

Diagnóstico elaborado 
(S/N) 

Rede Social 

Seg. Social 
Centro de 
Saúde 
AVECA 
E. 
Secundária 
c/3º Ciclo 
de Aljustrel  
C.M.A 

 
 
 
2011 
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