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EIXO 1: EMPREGO, QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INICIATIVA LOCAL 

Objectivos Específicos: 

1.1 Promover o espirito empreendedor, o apoio ao auto-emprego, à consolidação e recuperação empresarial tendo em conta o 

desenvolvimento local 

1.2 Promover o maior envolvimento dos parceiros na REBM e da REBM no CLASM 

1.3 Avaliar as necessidades do mercado empresarial do concelho 

1.4 Sensibilizar os empresários do concelho para a promoção da empregabilidade local, incrementando a competitividade e a inovação 

 

Objectivos Específicos: 

2.1 Desenvolver nos munícipes competências para a empregabilidade 

2.2 Facilitar a participação dos munícipes em processos de qualificação 

  

Objectivo Geral 1 

Desenvolver as condições facilitadoras da criação de emprego, combate ao desemprego e incentivo à iniciativa local 

referente ao empreendedorismo e ao tecido empresarial local, incentivando a competitividade e a inovação 

Objectivo Geral 2 

Aumentar o nível de qualificação da população 
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EIXO 2: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CIDADANIA 

Objectivos Específicos: 

1.1 Conhecer as problemáticas ligadas ao insucesso/ abandono/ absentismo escolar 

1.2 Adequar as respostas formativas aos interesses e motivações dos jovens 

1.3 Capacitar as famílias para a responsabilização e valorização da escola 

1.4 Incrementar formas de diálogo entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente 

1.5 Promover nas famílias, ao longo de várias faixas etárias, o desenvolvimento de valores sociais e ambientais e novos conhecimentos e 

aprendizagens através de uma ocupação saudável dos tempos livres 

1.6 Promover comportamentos assertivos em contexto escolar 

Objectivos Específicos: 

2.1 Aumentar as respostas educativas e formativas para a população adulta 

2.2 Promover o regresso à escola 

 

Objectivos Específicos: 

3.1 Promover a educação para a cidadania nas escolas  

Objectivo Geral 1  

Promover o sucesso escolar e diminuir o absentismo e o abandono escolar 
 

Objectivo Geral 2 

Aumentar os níveis de escolaridade da população do concelho e promover a aprendizagem ao longo da vida 

Objectivo Geral 3 

Promover o nível de participação cívica na comunidade 
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EIXO 3. RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS QUALIFICADOS 

Objectivos Específicos: 

1.1. Conhecer a rede de respostas no campo da saúde mental 

1.2 Promover a construção de um guia de recursos no âmbito da saúde mental 

1.3 Potenciar a rede de respostas no campo da saúde mental 

1.4 Promover a criação do Plano concelhio para a Saúde Mental 

1.5 Criar mais respostas sociais de creche 

1.6 Potenciar o alargamento de horários de funcionamento da resposta social de creche 

1.7 Alargar as respostas de apoio alimentar a famílias/ indivíduos em situação de carência económica 

1.8 Alargar a rede de cantinas sociais/ apoio alimentar nos territórios a descoberto, corrigindo as assimetrias territoriais 

1.9 Combater as situações de isolamento social 

1.10 Potenciar o PLSAR 

1.11 Alertar para as necessidades em termos de respostas e serviços de cuidados primários de saúde 

1.12 Implementar a rede de respostas integradas para pessoas sem-abrigo e avaliar a criação de respostas complementares 

1.13 Protocolar acordos de cooperação para atendimento a vítimas de violência doméstica 

1.14 Melhorar a informação/ divulgação sobre encaminhamento a vítimas de violência doméstica 

1.15 Conhecer as capacidades de resposta concelhia e necessidades das pessoas com deficiência e/ou incapacidade no âmbito dos CAO, Lares 

residenciais e residências autónomas 

1.16 Promover o alargamento de acordos de cooperação na resposta social de CAO 

1.17 Avaliar a criação de novas respostas 

1.18 Conhecer as capacidades de resposta concelhia e necessidades das pessoas com adições e avaliar a criação de novas respostas 

Objectivo Geral 1  

Promover o aumento da cobertura das respostas sociais, optimizando/ criando os recursos/ serviços e apoiando no 

acesso às mesmas 
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Objectivos Específicos: 

2.1 Diversificar as respostas para a 3ª idade 

2.2 Divulgar as respostas existentes na área da habitação e das suas formas de acesso 

 

Objectivos Específicos: 

3.1 Adequar as respostas institucionais às novas necessidades existentes na área do envelhecimento 

 

  

Objectivo Geral 3 

Adaptar as respostas institucionais às necessidades 

Objectivo Geral 2 

Promover a qualificação das respostas sociais e dos serviços 
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EIXO 4: INSTITUIÇÕES E PARCERIAS 

Objectivos Específicos: 

1.1 Sensibilizar as entidades para as questões da certificação e da qualidade 

1.2 Dotar as instituições de “instrumentos” e informações ao nível de candidaturas e programas 

1.3 Promover/ incentivar as instituições/ movimento associativo para o desenvolvimento de actividades nomeadamente desportivas e 

recreativas 

1.4 Apoiar o movimento associativo ao nível da formação em diversas áreas (necessidade de levantamento) 

 

Objectivos Específicos: 

2.1 Articular a cooperação entre as várias estruturas de parceria que actuam no território 

2.2 Articular políticas no sentido de atenuar a pobreza e fazer face à exclusão social 

2.3 Melhorar e adequar a intervenção do CLASM através de processos participados de construção e avaliação de documentos estruturantes 

2.4 Promover, participar e animar de parcerias saudáveis fomentadoras de percursos de inclusão e capacitação 

2.5 Promover a criação de projectos inovadores que respondam aos problemas sociais complexos 

2.6 Potenciar o princípio da subsidiariedade e o trabalho em rede em matéria de infância e juventude 

2.7 Capacitar as entidades com competência em matéria de infância e juventude 

2.8 Potenciar o princípio da subsidiariedade e o trabalho em rede em matéria de saúde 

  

Objectivo Geral 1 

Capacitar as instituições e associações 

Objectivo Geral 2 

Consolidar, optimizar e expandir a rede de partilha existente 
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EIXO 5: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GOVERNANÇA DO TERRITÓRIO 

Objectivos Específicos: 

1.1 Identificar vantagens comparativas face a outros territórios 

1.2 Criar dinâmicas de proximidade entre o rural e o urbano 

1.3 Promover a coesão e o marketing territorial 

 

Objectivos Específicos: 

2.1 Continuar a promover na comunidade a adopção de hábitos de vida saudáveis 

2.2 Melhorar a rede de transportes públicos adequados às necessidades da comunidade 

2.3 Continuar a promover a criação de vias alternativas de mobilidade 

 

Objectivos Específicos: 

3.1 Aprofundar o conhecimento das vulnerabilidades sociais existentes no território 

Objectivo Geral 1 

Promover o património (inter)cultural e natural existente no concelho 

Objectivo Geral 2 

Promover a melhoria da mobilidade e acessibilidade no concelho 

Objectivo Geral 3 

Conhecer os problemas existentes de forma a encontrar as respostas mais adequadas 


