
Plano de Desenvolvimento Social

Início Fim

1.1.1.

1.

Garantir que 95 % dos agregados familiares de 

RSI estabeleçam acordos de Inserção

% de agregados familiares com 

acordos de Inserção celebrados 
95%

N.º de agregados familiares RSI com 

acordo de inserção celebrado/N.º 

total de agregados familiares 

RSI(DNC)

Segurança 

Social
NLIs 2009 2011

1.1.1.

2.

Garantir a presença de todos os 

representantes obrigatórios em 90% das 

reuniões realizadas anualmente

% de reuniões realizadas com a 

presença de todos os 

representantes obrigatórios

90%

N.º reuniões realizadas com todos os 

representantes obrigatórios/ total de 

reuniões realizadas

Segurança 

Social
NLIs 2009 2011

1.1.1.

3.

Garantir a avaliação em instrumentos próprios 

de 75% das Acções de cada uma das Áreas de 

Inserção (no final da acção ou no momento do 

incumprimento)

% de acções (de cada uma das 

áreas de inserção) sujeitas a 

avaliação 

75%

N.º de Acções sujeitas a avaliação/ 

total de Acções (de todas as áreas de 

inserção)

Segurança 

Social
NLIs 2009 2011

1.1.2.

1.
Incentivo à Natalidade Promover o incentivo à natalidade no Concelho

% de susbidios de prestação única 

atribuidos, sempre que ocorra o 

nascimento de uma criança no 

Concelho

100%
Nº de nascimentos / Nº de subsidios 

atribuidos
CMA 2009 2011

1.1.3.

1.
Almodôvar + Saudável

Sensibilizar a população para a promoção da 

saúde
% pessoas a aderir à iniciativa

Nº de rastreios efectuados / Nº de 

pessoas rastreadas e Nº de pessoas 

que aderiram às iniciativas

CMA / 

Delegação  

Prof. Fernando 

de Pádua

Centro de Sáude 2009 2011

1.1.4.

1.

Ecoponto Solidário

Apoiar 100% das famílias carenciadas que 

recorram ao projecto, desde que exista

% de bens atribuidos 100%
Nº de pedidos / Nº de apoios 

prestados
CMA 2009 2011

1.1.5.

1

Bolsas de Estudo

Garantir a atribuição anual de pelo menos 15 

bolsas de estudo a alunos do Concelho que 

integrem o ensino superior

% de bolsas atribuidas 15 Nº de bolsas atribuidas CMA 2009 2011
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Meta
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1.1.6.

1.

Apoio à Aquisição de 

Material Escolar

Garantir a todos os alunos que frequentem o 

1º e 2º ciclo do ensino básico um apoio 

financeiro para aquisição de material escolar

% de apoios escolares atribuidos 100%

Nº de apoios atribuidos / Nº de alunos 

a frequentar o 1º e 2º ciclos do 

ensino básico

CMA

Agrupamento 

Vertical de 

Escolas

2009 2011

1.1.7.

1.

ATL

Garantir a continuidade do serviço de 

actividades de tempos livres aos meninos dos 

8 aos 12 anos, na sede do Concelho nos meses 

de Julho e Agosto % de meninos dos 8 aos 12 anos a 

frequentar o serviço de ATL
90%

Nº de meninos a frequentar / Nº de 

inscrições
CMA 2009 2011

1.1.8.

1.

OTL

Garantir a continuidade do serviço de 

ocupação de tempos livres aos jovens dos 12 

aos 25 anos na sede do Concelho e nas 

freguesias nos meses de Julho e Agosto, 

mediante apresentação e aprovação de 

candidatura

% de jovens integrados no serviço 

de OTL
100%

Nº de candidaturas aprovadas / Nº de 

jovens integrados no serviço
IPJ CMA 2009 2011

1.1.9.

1.

Voluntariado Jovem para 

as Florestas

Garantir a continuidade do voluntariado jovem 

para as florestas nos meses de Julho a 

Setembro, para individuos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 30 anos
% de jovens integrados no 

voluntariado jovem para as 

florestas

100%
Nº de candidaturas aprovadas / Nº de 

jovens integrados na medida
IPJ CMA 2009 2011

1.1.1

0.1

Dar apoio a 100% das familias sinalizadas 

anualmente 

% de familias apoiadas 100%
Nº de familias sinalizadas / Nº de 

familias apoiadas
CMA NLI 2011

1.1.1

0.2.

Apoio psicopedagógico a 80%das crianças com 

problemáticas identificadas anualmente % de crianças apoiadas 80%

Nº de crianças apoiadas por ano / Nº de 

crianças sinalizadas 

CMA

Agrupamento 

Vertical de Escolas

2009 2011

1.1.1

1.1.

Apoio  e Aconselhamento  

a Famílias 

Sobreendividadas

Garantir a realização de sessão de informação 

no Concelho

Nº de sessões de informação 

realizadas
1

Realização de Sessões de 

Esclarecimento 

(Sim/Não)

CLAS
DECO (GAS)

GOEC (DGC)
2009 2011 MEI

Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

Promover a 

melhoria das 

condições de 

vida das 

famílias
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1.1.1

2.1.
Porta 65 Jovem 

Garantir a realização de sessão de informação 

sobre a Porta 65 Jovem no Concelho

Nº de sessões de informação 

realizadas
13

Realização de Sessões de 

Esclarecimento 

(Sim/Não)

IPJ IHRU 2009 2011

1.1.1

3.1.

Programa de Realização 

de Obras em Habitações 

de Individuos e Agregados 

Familiares Mais 

Desfavorecidos 

Garantir a beneficiação / reparação anual de 

pelo menos 20 habitações de individuos e/ou 

agregados familiares mais desfavorecidos

Nº de candidaturas apresentadas 20
Nº de candidaturas apresentadas / Nº 

de candidaturas aprovadas
CMA 2009 2011

1.1.1

4.1.
SOLARH

Promover a divulgação do programa e garantir 

a instrução das candiaduras

Nº de ações de sensibilização por 

freguesia
8

Nº de acções de sensibilização / Nº de 

freguesias
CMA IHRU 2009 2011

1.2.1.

1.

Reforçar a 

protecção de 

crianças e jovens 

CPCJ Garantir a constituição de CPCJ no Concelho
Criação da comissão de protecção de 

crianças e jovens 
1

Existência de CPCJ 

(Sim/Não) 
CMA Parceiros Locais 2009 2010 MTSS

1.4.1.

1.

Programa de Generalização e 

Fornecimento de Refeições 

aos alunos do 1º Ciclo do 

ensino Básico

Garantir que 100% das escolas do 1º Ciclo do E.B. 

disponibilizem diariamente a todas as crianças (que 

o solicitem) uma refeição escolar Nº de alunos a solicitar o serviço de 

refeições escolares 100%

N.º Escolas do 1.º Ciclo do E.B. que 

disponibilizam diariamente refeição 

escolar / N.º total de Escolas do 1.º Ciclo 

do E.B. 

DREA

CMA 2009 2011

ME

1.4.2.1.

Serviço de Apoio à Familia no 

Âmbito do Pré-Escolar

Garantir o serviço de apoio de apoio à familia 

(almoço + prolongamento de horário) a todas as que 

necessitem

Nº de meninos a solicitar o serviço de 

apoio à familia 100%

Nº de meninos a beneficiar do serviço / Nº 

de solicitações devidamente justificadas da 

necessidade do serviço CMA

Agrupamento 

Vertical de Escolas 

/ DREA / Parceiros 

Locais 2009 2011

Ajustar o ensino 

e as escolas 

através de 

progrmas 

específicos às 

necessidades das 

familias

Promover a 

melhoria das 

condições de 

vida das 

famílias
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Início Fim

Medida Dados a monitorizarIndicadorObjectivo específico

Cronograma

Responsável ParceirosNº.
Objectivo 

Geral
Meta

Instrumentos/

Fontes de 

Financiamento

N.º de Creches que solicitam apoio 

complementar para alargamento do 

horário

N.º de Creches que beneficiavam de 

apoio complementar para 

alargamento do horário

Nº de lugares em Lar Residencial 10
Nº de lugares criados em lar 

residencial

Nº de Lugares em CAO 10 Nº de lugraes criados em CAO

1.7.1.

1.
Intervenção Precoce

Garantir a continuidade da intervenção da 

equipa de intervenção precoce em todo o 

Concelho

% de situações sinalizadas do 

Concelho
100%

Nº de casos sinalizados / Nº de casos  

acompanhados
Cercicoa

DREA/Agrupamen

to Vertical de 

Escolas de 

Almodôvar e 

Ourique/ARS/Cen

tro de Saúde de 

Almodôvar e 

Ourique / Seg. 

Social

2009 2011 MTSS/MS/ME

1.8.1.

1.
Ajudas Técnicas

Garantir a continuidade do apoio de material 

ortopédico à comunidade 

% de  solicitações de material 

ortopédico
95%

Nº de solicitações / Nº de apoios 

prestados

A. H. dos 

Dadores de 
CMA 2009 2011

Nº de respostas criadas

2009 2011

Programa PARES

Privados

POPH

ARSA e 

Segurança Social

ARSA e 

Segurança 

Social

MS

MTSS

Capacidade dos Lares de Idosos a 

partir de 2007 (capacidade actual: 

2525 - Fonte: Carta Social 2007)

QREN

MTSS

IPSS
MTSS

MASES

Aumentar a capacidade existente nos 

Equipamentos Sociais da respectiva Rede, em 

relação a 2007

Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais

Avaliar a possibilidade de criação da resposta 

no Concelho

Cercicoa

Segurança Social

Nº de Instituições em processo de 

formação e consultadoria para a 

qualidade

Fenacerci/Minh

aTerra/CPCCR

D /Q3/ Reapn/ 

Arquimedes

Nº de Instituições abrangidas 2009 2011

Nº de instituições do Concelho

Segurança Social1

24

10%

2009DREA

Nº de lugares em Lares de Idosos

Capacidade do Serviço de Apoio 

Domiciliário a partir de 2007 

(capacidade actual: 2607 - Fonte: 

Carta Social 2007)

MTSS

N.º de Creches que solicitam apoio 

complementar para alargamento 

do horário/N.º de Creches que 

beneficiavam de apoio 

complementar para alargamento 

do horário

2011

Programa de

requalificação

e de

segurança de

equipamentos

sociais

Garantir a requalificação de equipamentos 

sociais. (equipamentos

antigos, cujas condições

físicas estão deterioradas ou

ultrapassadas face às novas

regras de construção e segurança)

N.º de Equipamentos 

Requalificados

% de variação da capacidade das 

Creches/Creches 

Familiares(capacidade 

actual/capacidade em 2007)-1

Instituições 

Locais

Capacidade dos Centros de Dia a 

partir de 2007 (capacidade actual: 

1406 - Fonte: Carta Social 2007)

100%
Alargamento do Horário 

das Creches

Garantir o envolvimento anual de pelo menos 3 

Instituições no processo de formação e 

consultadoria para a qualidade

Qualidade das Respostas 

Sociais

Garantir que as Creches que o solicitem 

beneficiam de apoio complementar para 

alargamento do horário 

3

1.10.

1.1.

1.11.

1.1.

20Nº de lugares em Centros de Dia 

Capacidade das Creches a partir de 

2007 (capacidade actual: 1184 - 

Fonte: Carta Social 2007)

50
Nº de lugares em Serviço de Apoio 

Domiciliário 

Rede de Cuidados 

Continuados Integrados

N.º de Equipamentos Requalificados 2009 2011

1 2011
1.11.

1.2.

1.5.1.

1.

2009

1.9.1.

1.

1.6.1.

4.

1.6.1.

3.

1.6.1.

1.

1.6.1.

2.

Reforçar a rede 

de 

equipamentos e 

serviços sociais 

de apoio
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Meta
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Medida Dados a monitorizarIndicadorObjectivo específico

Cronograma

Responsável ParceirosNº.
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Geral
Meta

Instrumentos/

Fontes de 

Financiamento

1.12.

1.1.

Complemento Solidário 

para Idosos

Garantir um aumento de 50 % do n.º de 

beneficiários de CSI, em relação ao ano 2008.

% de aumento do n.º de 

beneficiários CSI 
50%

(N.º de beneficiários CSI em 2011/N.º 

de beneficiários CSI em 2008 - 4517)-

1

Segurança 

Social
Parceiros Locais 2009 2011 MTSS

1.13.

1.1.

Cartão Almodôvar 

Solidário

Garantir um aumento de 50% a todos os 

idosos a partir dos 60 anos, pensionistas por 

invalidez com idade inferior a 60 anos e donete 

crónicos e/ou dependentes, uma 

comparticipação de 40% para aquisição de 

medicamentos e outros serviços prestados pela 

% de aumento do n.º de 

beneficiários do Cartão Almodôvar 

Solidário (CAS)

50%

(N.º de beneficiários CAS em 

2011/N.º de beneficiários CAS em 

2008)

CMA 2009 2011

1.14.

1.1.
Mais Perto

Garantir a acção da Comissão de Protecção a 

Idosos e Adultos Depentes (CPIADA) no 

concelho e reforço das visitas domiciliárias e 

sensibilização à comunidade

% de aumento da acção da 

CPIADA
50%

Nº de processos sinalizados / Nº de 

processos acompanhados e Nº de 

visitas domiciliárias e acções de 

sensibilizaão realizadas

CPIADA Parceiros Locais 2009 2011

1.15.

1.1.
Séniores em Movimento

Garantir a prática desportiva aos idosos do 

Concelho

% de aumento do nº de idosos a 

praticar actividade fisica 
50%

(Nº de idosos a frequentar os SM em 

2011/Nº de idosos a frequentar os SM 

em 2009)

CMA
Juntas de 

Freguesia
2009 2011

1.16.

1.1.

Abono de Família Pré-

Natal

Garantir a todas as mulheres grávidas, que 

atinjam a 13ª semana de gestação, o apoio no 

âmbito do Abono de Família Pré-Natal.

N.º de Titulares Abono Familia Pré-

Natal
100%

N.º de Titulares Abono Familia Pré-

Natal

Segurança 

Social
2009 2011 MTSS

1.17.

1.1.

Abranger todas as crianças, que integram 

agregados com 2 ou mais filhos, pela 

Majoração do Abono de Família após 

nascimento ou integração de 2.ª criança e 

seguintes.

N.º de crianças abrangidas 100% N.º de crianças abrangidas
Segurança 

Social
2009 2011 MTSS

1.18.

1.1.

Abranger todos os titulares inseridos em 

agregados familiares monoparentais pela 

Bonificação de Abono de Família.

N.º de titulares com prestações 

majoradas
100%

N.º de titulares com prestações 

majoradas

Segurança 

Social
2009 2011 MTSS

1.4.4.

1.

Subsídio Social na 

Maternidade, Paternidade 

e Adopção

Garantir rendimentos substitutivos da ausência 

ou perda de remuneração de trabalho, a todos 

os agregados familiares em situações de 

carência económica, no âmbito do Subsídio 

Social na Maternidade, Paternidade e Adopção.

N.º de Beneficiários abrangidos 100% N.º de Beneficiários abrangidos
Segurança 

Social
2009 2011 MTSS

Melhorar o 

rendimento das 

famílias mais 

fragilizadas

Majoração do Abono de 

Família para Crianças e 

Jovens
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Nº.
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Geral
Meta

Prioridades de Intervenção

Instrumentos/

Fontes de 

Financiamento
Início Fim

Medida Dados a monitorizarIndicadorObjectivo específico

Cronograma

Responsável ParceirosNº.
Objectivo 

Geral
Meta

Instrumentos/

Fontes de 

Financiamento

N.º de Jovens abrangidos/ano 100% N.º de Jovens abrangidos/ano

N.º de grávidas abrangidas/ano 100% N.º de grávidas abrangidas/ano

N.º de Idosos abrangidos 

/ano(idosos com CSI)
100%

N.º de Idosos abrangidos /ano(idosos 

com CSI)

1.20.

1.1.
Acção Social Escolar

Abranger todos os  estudantes do ensino 

básico e secundário que solicitem, e se 

enquadrem na legislação em vigor

N.º de Alunos abrangidos 100% N.º de Alunos abrangidos
DREA e 

Municípios
2009 2011 ME

Melhorar o 

rendimento das 

famílias mais 

fragilizadas

2011 MS

Abranger anualmente 100% dos jovens, 

grávidas e idosos em condições de beneficiar 

do PNPSO.

ARSA ARSA 2009
Programa Nacional de 

Promoção de Saúde Oral

1.19.

1.1.
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Meta
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Início Fim
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Cronograma

Responsável ParceirosNº.
Objectivo 

Geral
Meta

Instrumentos/

Fontes de 

Financiamento

1.21.

1.1.

Melhorar o 

rendimento das 

famílias mais 

fragilizadas

Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social

Garantir execução integral das Acções do CLDS 

do projecto aprovado 

% de execução das Acções dos 

plano aprovado (Contratos locais 

de desenvolvimento social) 

100%
N.º de Acções CLDS executadas / N.º 

de Acções CLDS programadas
MTSS Autarquia 2009 2011

1.22.

1.1.
Garantir o aumento do n.º de voluntários N.º de voluntários 10 N.º de voluntários

Nucleo de 

Voluntariado 

de Almodõvar

Parceiros Locais 2009 2010

1.22.

2.1.

Garantir a colocação de pelo menos 3 

voluntários anuais nas instituições  que 

solicitem

N.º de instituições 3
N.º de instituições / Nº de voluntários 

colocados

Nucleo de 

Voluntariado 

de Almodõvar

Parceiros Locais 2009 2010

1.22.

3.1.

Garantir a realização de acções de 

sensibilização para o voluntariado nas escolas 

de todos os concelhos

Nº concelhos com acções de 

sensibilização

Projectos de promoção local criados 

(Sim/Não) 

Cáritas e 

Núcleo de 

Voluntariado 

de Almodôvar

Agrupamento 

Verticald e 

Almodôvar

2009 2010

1.22.

4.1.
Rede Social

Garantir a presença de todos os 

representantes com poder de decisão em 90% 

das reuniões de CLAS realizadas anualmente

% de reuniões de CLAS realizadas 

com a presença dos 

representantes com poder de 

decisão

90%

N.º reuniões realizadas com os 

representantes com poder de decisão/ 

total de reuniões realizadas

CMA CLAS 2009 2011

Promover 

iniciativas de 

enfoque 

territorial 

dirigidas a 

grupos e 

territórios em 

risco e/ou 

situação de 

exclusão

Definir uma 

estrtégia de 

intervenção ao 

nivel do 

questão 

habitacional das 

Familias 

Carenciadas

2011100%

Existência de uma estratégia municipal 

de  intervenção ao nivel da habitação 

(Sim/Não)

Autarquias

Fazer um diagnóstico s/ a situação habitacional 

das famílias carenciadas em cada municipio 

(2009/2010)

Definir ao nível de cada municipio uma 

estratégia de intervenção no âmbito das 

questões habitacionais das familias 

carenciadas (2010/2011)

Nº Municípios c/ estratégia 

definida

Seg. Social e 

IHRU
2010

1.23.

1.1.

Familias Carenciadas - 

questão habitacional

Rede de Voluntariado
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