
Plano de Desenvolvimento Social 2015/17

Nº Objetivo Geral Estratégia Ações / instrumentos Meta Indicadores 
Responsáveis / 

Intervenientes

1.1.1

Promover a divulgação de boas 

práticas na área do 

empreendedorismo

Identificação de boas práticas desenvolvidas no âmbito 

da promoção do empreendedorismo e da criação de 

emprego; Ações de divulgação das boas práticas 

sinalizadas junto da rede social

1 ação / ano

Nº de boas práticas 

identificadas;                Nº de 

ações de divulgação

CLAS

1.1.2

Promover o debate alargado em 

torno do papel da rede social na 

promoção do empreendedorismo, na 

criação de emprego e no 

desenvolvimento de sinergias com 

outros atores

Reuniões temáticas de reflexão e debate; Elaboração de 

documento síntese com conclusões e recomendações 

para PSCBA, com indicação de estratégias de 

intervenção e áreas de cooperação e de articulação

1 ação / ano
Nº de ações/ Nº de 

participantes

CLAS e outros atores 

regionais

1.1.3

Promover o conhecimento e o acesso 

aos programas e medidas de apoio ao 

empreendedorismo e à criação de 

empresas 

Ações de informação/divulgação dos programas e 

medidas existentes de apoio ao empreendedorismo e à 

criação de empresas (Micro-crédito, apoio à 

contratação, entre outros)

3 ações /ano Nº de ações realizadas

IEFP, Serviço de Emprego 

de Ourique;  CLAS e 

outras entidades gestoras 

de programas de apoio 

ao empreendedorismo e 

à criação de empresas

1.1.4
Promover a cultura empreendedora 

de jovens
Programa de Promoção do Empreendedorismo Juvenil

Programa definido e 

testado

Grau de Execução do 

Programa

 Esdime; Agrupamento 

de escolas; CLAS

1.1.5
Promoção e Valorização dos Produtos 

Locais

Ações para a valorização e promoção dos produtos 

locais
2 ações /ano Nº de ações realizadas CLAS

Eixo 1 - Qualificação, Empregabilidade e Empreendedorismo

 Contribuir para a 

criação de empresas 

e de emprego 
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Nº Objetivo Geral Estratégia Ações / instrumentos Meta Indicadores 
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Intervenientes

1.2

Promover os níveis 

de qualificação 

profissional da 

população ativa

Promover o conhecimento alargado 

da oferta formativa existente no 

concelho, incluindo a intervenção do 

Centro para a Qualificação e o Ensino 

Profissional (CQEP), nos processo de 

RVCC

Ações de informação/divulgação da oferta formativa 

existente no concelho; Ações de divulgação dos 

processo de RVCC 

2 ações / ano Nº de ações realizadas

IEFP, Serviço de Emprego 

de Ourique, 

Agrupamento de escolas 

/CQEP; outras entidades 

formadoras

1.3

Promover as 

condições de 

empregabilidade de 

públicos 

particularmente 

desfavorecidos e/ou 

em situaçao de 

exclusão

Reforçar o conhecimento  e acesso 

aos recursos, programas e medidas de 

apoio à inserção social e profissional

Ações de divulgação dos recursos, programas e medidas 

de apoio existentes neste âmbito
2 ações / ano Nº de ações realizadas

IEFP, Serviço de Emprego 

de Ourique, 

Agrupamento de escolas 

/CQEP; outras entidades 

formadoras

1.4

Contribuir para o 

combate ao tráfico 

de seres humanos

Sensbilização pública para o combate 

ao tráfico de seres humanos

Realização de sessões de esclarecimento e sensibilização 

pública para o flagelo do tráfico  de seres humanos
2 ações / ano Nº de ações realizadas CLAS

Eixo 1 - Qualificação, Empregabilidade e Empreendedorismo
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