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A REDE SOCIAL EM RIBEIRA DE PENA

“O futuro não se prevê, prepara-se.”

A implementação do Programa Rede Social no concelho de Ribeira de Pena, surgiu da necessidade e interesse de
fomentar um trabalho em parceria concertada entre o município e as diferentes entidades publicas e privadas sem fins
lucrativos, de maneira a promover novos modos de conjugação de esforços para a erradicação da pobreza e exclusão
social que vise em última instância a promoção do desenvolvimento social local.
Posto isto, o desenvolvimento social do concelho passa necessariamente pela criação de uma rede de inter-ajuda
entre os actores sociais, na identificação dos problemas e na procura de solução para os mesmos.
Tendo por base os princípios enunciados, o processo de implementação e consolidação da Rede Social implica
várias etapas interligadas entre si:


Elaboração do Pré-diagnóstico e do Diagnóstico concelhio, onde foi realizada uma caracterização exaustiva do
concelho, dos seus principais constrangimentos, a identificação das potencialidades e recursos existentes no meio
bem como a definição de prioridades de intervenção;



Elaboração e operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social, onde serão traçados os objectivos e as
estratégias de intervenção, capazes de responder às necessidades e aos problemas prioritários detectados,
individuais e colectivos;



Elaboração e concretização do Plano de Acção é elaborado a partir da relação entre os objectivos, os meios e a
estratégia de implantação da Rede Social no concelho.
Esquema das etapas do processo de implementação do Programa Rede Social .
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Divulgação de documentos de Apoio e de
Sessões de informação organizadas IPSS em
colaboração com instituições locais

Informar todos os potenciais parceiros sobre
o programa REDE SOCIAL

 Elaborar a proposta de Regulamento Interno do
Conselho de Acção Social (CLAS);
 Constituir o Núcleo Executivo pequeno grupo de
parceiros em implementar a Rede

COMBATER A POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL
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Realizar 1ª sessão plenária para a
formalização do CLAS

Aprovação Regulamento Interno
(Definição de estruturas operativas e sua composição)

Realização do Pré-Diagnóstico
Concelhio
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PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PLANO
DE
ACÇÃO

Realização do Diagnóstico
Concelhio
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Plano de Desenvolvimento Social
O Plano de Desenvolvimento Social e o Plano de Acção aqui apresentados são o resultado do trabalho realizado
pelo Conselho Local de Acção Social de Ribeira de Pena (CLASRP) nestes últimos dois anos.
Depois de realizado o Diagnóstico Social torna-se premente delinear estratégias integradas que permitam encontrar
soluções às problemáticas anteriormente identificadas.
Para encontrar soluções para estas problemáticas de maneira a colmatar situações de pobreza e exclusão Social,
promovendo o desenvolvimento social local, será necessário produzir um instrumento capaz de orientar as respostas às
necessidades individuais e colectivas.
Desta forma, o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) pretende ser documento de definição conjunta e negociada
de objectivos prioritários para a promoção de Desenvolvimento Social Local. É um processo de planeamento estratégico,
claro, objectivo e orientado cujo âmbito de actuação tem efeitos sobre o desenvolvimento social local.
Este plano pretende ser o mais operacional quanto possível. Para tal baseou-se nos eixos prioritários seleccionados
no Diagnóstico social, definindo-se para cada um dos objectivos gerais e específicos, as actividades, os recursos e os
indicadores para a sua concretização.
Assim sendo, no Plano de Desenvolvimento Social passa-se para o plano de tomada de decisões, onde são
elencadas as respostas pretendidas para as problemáticas contempladas no Diagnóstico.
Ambicionamos que o Plano de Desenvolvimento Social que aqui se apresenta vá de encontro a todos estes
princípios e que sirva como instrumento importante de correcção e prevenção de desequilíbrios que dificultam o
desenvolvimento do concelho.
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Metodologia

CAPÍTULO II
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O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento de definição de objectivos prioritários que visam a
promoção de Desenvolvimento Social Local: Este integra-se num processo de planeamento estratégico de intervenção
local capaz de criar as condições necessárias para a mudança da realidade social local. Assim o Programa Rede Social
assenta numa metodologia de Planeamento Estratégico que visa racionalizar e obter maior eficácia à intervenção dos
agentes locais, de forma a estimular a participação de todos os actores, na discussão e concretização de projectos de
mudança, ao nível local.
Esta proposta metodológica, permite criar condições para uma efectiva integração de projectos dos parceiros locais,
numa acção equilibrada e ajustada de promoção de desenvolvimento social sustentável.

O esquema seguinte sintetiza a metodologia de Planeamento Estratégico em que assenta o Programa Rede Social:
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DIAGNÓSTICO SOCIAL

Caracterização da realidade
actual do concelho

Definição de Prioridades de
intervenção

AVALIAÇÃO
Plano de Desenvolvimento
Social

Definição de objectivos e
Estratégias

Realização do Plano de Acção
(Definição de projectos
concertados e acções prioritárias

Implementação dos
projectos e programas

Fonte: Brochura da Rede Social
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Diagnóstico da Situação

CAPÍTULO III
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Diagnóstico da Situação
Temática: Acessibilidades e Rede de Transporte
Factores
Internos

Forças

Fraquezas

 Localização privilegiada;

 Rede de transporte insuficiente, principalmente no meio rural

 Construção do A7/ IC5;

 Deterioração de estradas e caminhos municipais e

 Elevado número de táxis em Cerva e Ribeira de Pena;
 Elevado número de autocarros da Câmara

caminhos rurais
 Falta de unidades hoteleiras
 Falta de Miradouros
 Falta de parque de campismo na freguesia de Cerva
 Caminhos rurais desajustados (estreitos e por arranjar)

Factores
Externos

Oportunidades

Ameaças

 A7/ IC5;

 Interioridade sofrida

 Localização geográfica

 Baixo nível de desenvolvimento Económico

 Surgimento de novos sectores de mercado;

 Baixo PIB;

 Valorização dos recursos endógenos
 Maior Fluxo de turistas

 Fluxo de pessoas estranhas ao meio com possibilidade
de progressão do crime organizado

 Desenvolvimento do sector terciário (hotelaria,
restauração, serviços e comércio).
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Temática: Análise Demográfica
Factores
Internos

Forças

Fraquezas

 Construção do A7/ IC5;

 Envelhecimento populacional

 Sossego e qualidade de vida;

 Desemprego

 Recursos naturais e hídricos;

 Desertificação

 Incentivo a valorização e recuperação do património

 Êxodo rural

arquitectónico

 Saldo fisiológico negativo
 Fracos incentivos para a fixação da população mais jovem
 Diminuição da população presente e residente;
 Inexistência de políticas sociais activas
 Isolamento da população idosa
 Baixa natalidade

Factores
Externos

Oportunidades
 Emigração (retorno)

Ameaças
 Interioridade sofrida
 Carência de incentivos para o investimento de
Jovens empresários
 Falta de apoios económicos;
 Acessibilidades;
 Atracção por zonas do litoral e centros urbanos
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Temática: Caracterização das famílias
Factores
Internos

Forças

Fraquezas



Existência de Projectos de apoio a famílias carenciadas;



Violência doméstica



Apoio e respeito pelas pessoas de idade;



Alcoolismo/Droga;

Comissão de Protecção de Crianças e jovens em risco;



Disfunção familiar;

 Santa casa de Misericórdia de Ribeira de Pena e de Cerva



Desemprego;



Insucesso Escolar/Abandono Escolar;



Pouco rendimentos por parte das famílias



Falta de motivação e envolvimento da comunidade



Desresponsabilização dos familiares face aos idosos



Falta de ocupação dos idosos



Falta de Higiene/condições da habitação;



Quebra de valores familiares



Falta de equipamentos sociais



 Mentalidade cultural
Factores
Externos

Oportunidades


Candidaturas a programas nacionais e comunitários;



Programas ocupacionais;



Rendimento Mínimo/RSI



Formação Profissional;



Abono de Família



Apoios da Segurança Social,



Bolsas escolar;



IPSS’s – Instituições particulares de Solidariedade Social

Ameaças


Falta de verbas

 Falta de metodologias organizacionais e de políticas de educação
e voluntariado

 Recursos humanos (voluntariado);
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Temática: Habitação
Factores
Internos

Forças
 Existência de Projectos a nível nacional – Programa
SOLARH, RECRIA;
 Juntas de Freguesia;
 Programa de Apoio à habitação degradada

Fraquezas
 Violência doméstica/Alcoolismo/Droga;
 Desemprego
 Disfunção familiar;
 Pouco rendimentos por parte das famílias
 Falta de Higiene/condições da habitação
 Falta de Higiene/condições da habitação;
 Quebra de valores familiares


Factores
Externos

Oportunidades·
 Candidaturas a programas nacionais e comunitários;
 Programas ocupacionais;
 Rendimento Mínimo/RSI
 Formação Profissional;
 Abono de Família
 Apoios da Segurança Social,
 Bolsas escolar;


Falta de equipamentos sociais

Ameaças
 Falta de verbas
 Desemprego
 Envelhecimento populacional
 Rendimentos baixos das famílias
 População idosa e com pensões baixas
 Acessos fracos para pessoas com pouca mobilidade
 Habitações muito degradadas

IPSS’s – Instituições particulares de Solidariedade

 Idosos com habitações sem condições

Social

 Ausência de condições de habitabilidade colocando em
Risco o desenvolvimento integral de crianças e jovens
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Temática: Educação
Factores
Internos

Forças

Fraquezas



Luta da comunidade contra as assimetrias regionais;



Trabalho em parceria realizada através dos agrupamentos
escolares



Existência

de

cursos

de

alfabetização

e

formação

profissional


Carta Educativa



Criação de uma nova infra-estrutura Biblioteca



Divisão de Sociocultural e desporto



Existência

de

uma

psicóloga

que

agrupamentos


Incentivos camarários,



Espaços Internet (Município, Junta);



Envelhecimento Populacional;



Baixa Natalidade



Elevada taxa de Analfabetismo;



Elevada taxa de Abandono escolar



Forte dispersão geográfica



Fraca Rede de transportes públicos



Inexistência de instituições para responder às necessidades
das crianças portadores de deficiência

presta

apoio

aos



Falta de recursos económicos dos pais



Falta de oferta de Ensino profissionalizante



Falta de Formação cívica

 Rede Escolar
Factores
Externos

Oportunidades·

Ameaças



Apoio de materiais às escolas



Inexistência de formação de professores para o ensino especial;



Actualização da formação de professores;



Falta de ateliers e ocupação de tempos livres para crianças e jovens



DREN

a nível nacional


Falta de expectativas dos pais face a escola



Currículos longos e pouco apelativos



Reduzida participação da escola na rede de parceria



Demissão dos pais do papel educador em relação aos filhos

 Instabilidade da adolescência

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA

14/71

Plano de Desenvolvimento Social

Temática: Emprego/Desemprego
Factores
Internos

Forças
 Localização privilegiada após a construção da A7;
 Localização geográfica privilegiada, para o turismo;
 Criação do parque industrial junto do Nó da A7;
 Tradição Gastronómica;

Fraquezas
 Êxodo Rural
 Perda da importância do sector primário;
 Pouco espírito empreendedor;
 Insuficiente capacidade de inovação empresarial

 Grande riqueza arquitectónica e paisagística

com a estagnação ou perda de sectores ligados a gastronomia

 PROBASTO;

ao artesanato;

 Centro de Emprego de Basto
 Nervir;
 Vasta área Florestal,
 Associação Florestal;
 Pecuária, vitivinicultura;
 Trabalho desenvolvido de parceria entre entidades
públicas e privadas;
 Existência de instituições de apoio IPSS e Segurança
Social;
 Agricultura como forma de subsistência de algumas
famílias
 Melhores acessibilidades;
 Parque industrial;
 Experiência dos artesãos do concelho

 Falta de produtos locais de referência;
 Inexistência de uma estrutura para valorização de
actividades económicas da região
 Envelhecimento Populacional;
 Baixa Natalidade;
 Elevada taxa de Analfabetismo;
 Elevada taxa de Abandono escolar;
 Forte dispersão geográfica;
 Rede de transporte deficitária
 Falta de apoios à criação de projectos;
 Falta de incentivos para a modernização de novas actividades
económicas;
 Pouca dinâmica empresarial;
 Desemprego;
 Envelhecimento populacional;
 Baixas qualificações profissionais da população;
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Temática: Emprego/Desemprego (continuação)
Factores
Internos

Oportunidades

Ameaças

 Aumento do número de visitantes com a A7;

 Existência de uma forte concorrência de produtos estrangeiros

 Localização geográfica favorável;

face

 Valorização dos produtos tradicionais (gastronomia,

aos produtos nacionais;

artesanato);

 Desertificação;

 Valorização dos espaços verdes;

 Interioridade;

 Formação Profissional;

 Êxodo rural;

 Apoios comunitários;

 Existência de focos de pobreza e de exclusão social;

 Experiência dos artesãos do concelho;

 Existência de mão-de-obra não qualificada;

 Apoio à criação de emprego;

 Êxodo da população para o mercado de trabalho na cidade

 UNIVA;

 Abandono das aldeias e concentração das populações na sede

 Aproveitamento

dos

recursos

turísticos);
 Mão-de-obra disponível

naturais

(projectos

do concelho;
 Insuficientes apoios aos grupos socialmente vulneráveis.
 Conjuntura económica do país;
 Vinda de outros trabalhadores (imigrantes);
 Tipo de legislação;
 Insuficiência de apoios a fixação de empresas no interior –
política local;
 Atractivo pelo litoral e dos grandes centros
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Temática: Saúde
Factores
Internos

Forças
 Existência de um Centro de Saúde e uma extensão
do mesmo;

Fraquezas
 Insuficiência de pessoal técnico e de recursos humanos;


Inexistência de um Centro de Apoio à Toxicodependência

 Unidade Móvel de Saúde;
 A totalidade da população usufrui de médico de
família;
 Centro de Cuidados continuados;
 Unidade de Fisioterapia;

 Protocolo entre o Município e a Cáritas de Vila Real
(toxicodependência e alcoolismo)
Factores
Externos

Oportunidades
 Alargamento dos cuidados domiciliários;

 Programa de alargamento de equipamentos de Redes
Sociais – PARES

Ameaças
 Alcoolismo e toxicodependência;
 Envelhecimento populacional;
 Violência doméstica
 Inexistência de formação de professores para o ensino especial;


REDE SOCIAL
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Outros tipos de comportamentos de risco dos mais jovens.
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Temática: Acção Social
Factores
Internos

Forças

Fraquezas



Segurança Social;



Instituições de Solidariedade Social



Duplicação de parcerias;



Centros de Dia



Falta de Recursos Humanos;

Centros de Convívio;



Insuficiência de Equipamentos e Serviços



Lares de Idosos



Falta de Programas de Apoio à Integração de grupos Socialmente Vulneráveis;



Creches;



Falta de resposta para a população com deficiência;



CPCJ;



Insuficiente resposta ao nível do apoio domiciliário para a 3º idade;



ATL



Falta de Centro de Apoio Temporário a crianças em risco (0 aos 12 anos).



Actuação dos Centros de Saúde



Santas Casas da Misericórdia;



Cruz Vermelha;



Criação de uma unidade de cuidados continuados na sede do



concelho


Alargamento da valência lar idosos;

 Associações existentes no concelho
Factores
Externos

Oportunidades·

Ameaças

Rendimento Social de Inserção;



Insuficiência de apoios financeiros;



Parceria com a Segurança Social;



Falta de apoio para a continuidade de actividades iniciadas



Parceria com IPSS com a Câmara;



Aumento do número de utentes e insuficiência de Equipamentos Serviços



Alargamento dos cuidados domiciliários;



Envelhecimento populacional;



Programa de alargamento de equipamentos de Redes Sociais –



Restrições orçamentais;.



PARES


Programa Saúde XXI;



PIDDAC;



POEFDS – 5.6;



Aplicação da legislação existente para famílias de acolhimento a
idosos
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Temática: Associativismo (Cultura Desporto e
Lazer)
Factores
Internos

Forças

Fraquezas

 Grupos desportivos existentes no concelho

 Falta de Apoios financeiros

 Casas de Povos;

 Falta de um parque desportivo;

 Associações existentes no concelho

 Falta de incentivos e empreendorismo

 Caça e Pesca

 Falta de voluntariado;
 Pouca diversidade de actividades (modalidades);
 Insuficiência de actividades direccionadas para população mais
envelhecida

Factores
Externos

Oportunidades
 IPJ;
 Programas comunitários e nacionais

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA
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Diagnóstico Social – Síntese
O diagnóstico social realizado, revelou-se como um instrumento fundamental na medida em que permitiu auscultar
os actores sociais locais sobre a situação social e económica do concelho de Ribeira de Pena, bem como permitiu esboçar
um retrato fiel das principais problemáticas e potencialidades existentes no concelho.
Tendo em conta que se trata de um documento que retracta a realidade social, não o podemos ver como um
documento estanque mas antes como um documento sujeito a constantes alterações sempre que surjam mudanças no
tecido social do território. Tendo por base o Diagnóstico Social importa reter sobre alguns aspectos caracterizadores do
concelho que permitirão definir as linhas orientadoras de intervenção.

 Demografia
O concelho de Ribeira de Pena, caracteriza-se pela existência de alguns estrangulamentos e fraquezas de cariz
territorial e social nem sempre de resolução simples. Em termos demográficos, é caracterizada como pouco dinâmica e
com forte estagnação populacional (decréscimo e envelhecimento de população em todas as freguesias) entre 1991 e
2001 registou um decréscimo de 1128 habitantes. A evolução da população traduziu-se numa diminuição dos efectivos
em todos os faixas etários, com excepção da faixa etária com idade igual ou superior a 65 anos que apresenta uma
variação entre 1991 e 2001 de 16,6%. Assim em 2003, por cada 100 jovens, existiam no concelho de Ribeira de Pena,
157 idosos.
Assistimos assim ao chamado fenómeno de “Duplo Envelhecimento” da estrutura etária, na medida em que
estamos perante um aumento de número de idosos, o que se traduz num envelhecimento da pirâmide etária no topo por
um lado, e por outro lado assiste-se a uma diminuição dos efectivos nas faixas etárias mais jovens o que nos remete
desde logo para um envelhecimento na base.
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 Educação
No que se refere a problemática da educação verificámos que apesar de existir, segundo os Censos de 2001, um
ligeiro aumento da alfabetização da população, o concelho continua apresentar um peso significativo de população sem
nível de instrução. Quanto mais elevado é o nível de escolaridade, menor é o número de pessoas que detém este grau de
ensino.
Posto isto, são as gerações mais idosas as que carecem de qualificações académicas. Assim temos, 1392 (18,7%)
habitantes analfabetos com idade igual 10 anos. No que se refere ao grau de instrução da população verificamos que:
cerca de 23,6% (1751 habitantes) não detém qualquer grau de ensino, com o 1º ciclo temos cerca de 42,1% (3126
habitantes), com o 2º ciclo temos 13,1% (972 habitantes); 3º Ciclo 9,85% (733 habitantes), no secundário temos cerca
de 7,5% (559 habitantes) no ensino médio 0,26% (20 habitantes), por último, no ensino superior temos 3,3% (251
habitantes).
Em termos de taxa de analfabetismo, em 2001 o concelho registava 20,7%, valor muito acima do nacional (8,9%).
Embora este valor se tenha mantido verifica-se que este valor é mais marcante após a conclusão da escolaridade
obrigatória. Por outro lado, o número de alunos nos diversos níveis de ensino tem vindo a diminuir, ao longo dos anos
lectivos, o que traduz obviamente a diminuição da população jovem e em idade escolar. A saída de alunos para os
concelhos vizinhos tem assumido alguma expressão, provocada pela inexistência de um ensino profissional e tecnológico
no concelho.
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 Emprego/Desemprego
Através do diagnóstico podemos constatar que o concelho de Ribeira de Pena apresenta grandes debilidades ao
nível da estrutura económica (pouca diversidade da oferta de emprego), como também ao nível das características sócioprofissionais da população activa (a população detêm baixos níveis de habilitações e de qualificações). Factores como a
debilidade do tecido empresarial, ausência de indústria e a regressão da actividade agrícola como principal sector
empregador, passando a desenvolver-se com o caracter de subsistência, explicam alguns problemas da estrutura
económica concelhia.
Em 2001 cerca de 43,4% da população era economicamente activa, verificando-se que é o sector terciário o que
reúne maior número de efectivos 46,1% seguindo-se o sector secundário com 29,7% e por último o sector primário com
24,1%. A taxa de desemprego de 11,5%, insere-se numa tendência nacional de crescimento do desemprego, tendência
essa mais acentuada no que se refere ao sexo feminino. Associado a isto, surgem as baixas qualificações escolares e as
insuficientes qualificações profissionais da população desempregada. Esta baixa escolarização torna-se num obstáculo à
inserção desta população no mercado de trabalho, ou se traduz-se em empregos precários o que pode desde logo
conduzir a fenómenos de pobreza e exclusão social.

 Saúde
Verificamos que o concelho ao nível dos serviços de saúde possui um centro de saúde com serviço de urgência e
internamento na sede do concelho e uma extensão do centro de saúde que funciona na freguesia de Cerva. São prestados
cuidados médicos e de enfermagem nas áreas de Saúde infantil, Saúde Materna, Planeamento familiar e cuidados
médicos de base. Um dos problemas constatados prende-se com a dificuldade de deslocação da população devido a pouca
afluência de transportes públicos o que se traduz obviamente num custo acrescido para população para poder usufruir dos
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cuidados de saúde. Verificamos também que existe pouca oferta de serviços médicos especializados e particulares, o que
de certa forma obriga os utentes a deslocarem-se a concelhos vizinhos.



Habitação
A este nível foram detectados alguns problemas, nomeadamente no que se refere à existência de um número

considerável de habitações degradadas e sem condições de habitabilidade (algumas estão desprovidas de instalações
sanitárias, água e luz) no concelho. A ausência de condições de habitabilidade pode colocar em risco o desenvolvimento
integral de crianças e jovens. Verificou-se também a existência

de habitações desocupadas, fenómeno resultante da

emigração que se faz sentir no concelho. Por outro lado, verificou-se pelo facto de existir apenas um bairro social dificulta
o alojamento das familiares mais carenciadas economicamente.
De forma a colmatar esta situação o Município de Ribeira de Pena tem desenvolvido algumas acções direccionadas
para esta temática nomeadamente através do programa SOLARH e através de projectos PLCP já realizados no concelho.
Recentemente foi aprovado pela Autarquia um regulamento que visa apoiar às habitações degradadas. Este apoio
visa apoiar a realização de obras de conservação e beneficiação em habitações degradadas, de cidadãos socialmente
desfavorecidos.

 Acção Social
No que se refere a acção social, o envelhecimento progressivo da população é uma tendência nacional e não é
excepção do nosso concelho. Fenómenos como o avanço da medicina (aumento da esperança de vida), melhoria das
condições de vida e bem-estar social, bem como a baixa natalidade e fecundidade, podem estar na origem do crescimento
desta faixa etária. Existe contudo, uma crescente preocupação em dar resposta a algumas debilidades que esta população
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apresenta, nomeadamente, problemas habitacionais, carências económicas, situações de dependência sem retaguarda
familiar e se encontrarem muitos deles em situação de isolamento dada a sua pouca mobilidade e as características
geográficas do concelho. Neste sentido a autarquia promoveu algumas medidas de maneira a promover a qualidade de
vida destas idosos, bem como colmatar alguns dos seus problemas.
Criação do cartão do idoso surge como uma das medidas implementadas pela autarquia. Esta iniciativa surgiu para
dar resposta a um dos problemas que afecta a população mais idosa que são as elevadas despesas, principalmente no
que diz respeito à aquisição de medicamentos. Este cartão permite o acesso gratuito a medicamentos comparticipados
pelos Sistema Nacional de Saúde bem como a isenção do pagamento do consumo de água para fins domésticos até 5m3,
e a isenção do pagamento das entradas em actividades culturais e recreativas, promovidas por associações e apoiadas
pela autarquia, passe gratuito para os transportes da Câmara Municipal. Outra iniciativa promovida pela autarquia para
inverter a tendência da diminuição da taxa de natalidade foi o recente regulamento criado de incentivo à natalidade. O
incentivo consiste na atribuição de uma prestação pecuniária mensal no valor de 200 euros a crianças até aos 2 anos de
idade.
Em termos de acção social por parte das instituições de Solidariedade Social temos duas Santas Casas de
Misericórdia em todo o concelho. Estes equipamentos pela escassez de vagas que apresentam e pela maior procura desta
valência dadas as características da população residente no concelho, acrescendo ainda o aumento da taxa de
dependência desta população, revelam-se insuficientes. Paralelamente, verifica-se a inexistência de equipamentos de
apoio a determinados grupos de risco (alcoólicos, deficientes, menores em risco), as dificuldades de integração
profissional da população activa e de beneficiários de Rendimento Social de Inserção.
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 Cultura, Desporto e Lazer
O concelho de Ribeira de Pena conta com 18 Associações, devidamente estatuídas, e grande parte delas de cariz
desportivo, recreativo e cultural que cobrem quase todas as freguesias do concelho. Contudo, constatamos pouco
dinamismo e vitalidade de algumas associações o que se traduz desde logo pouca diversidade no tipo de actividades que
desenvolvem. Uma das maiores dificuldades apontado por estas associações prende-se com a falta de recursos quer
humanos quer financeiros para poderem desenvolver actividades. Verificamos também que não existe no concelho
actividades que desenvolvam o voluntariado. No que diz respeito, ao turismo revela-se como uma área privilegiada de
intervenção. O turismo deve ser entendido como um instrumento para o desenvolvimento, económico-social e cultural da
região, num quadro de referência assente na coesão territorial, na qualidade na sustentabilidade.
Pelos seus efeitos directos e pelos que induz noutras actividades económicas, promoverá a criação e qualificação de
emprego e a fixação da população, particularmente dos jovens. Pelos investimentos que exige, melhorará o acesso dos
residentes a equipamentos colectivos. Finalmente, o turismo será um meio privilegiado para a defesa e valorização dos
patrimónios natural e cultural da região, o que aumentará os níveis de satisfação dos visitantes e a qualidade de vida dos
residentes. Contudo não podemos deixar de referir algumas debilidades a este nível, o concelho não possui uma
estratégia integrada de forma a dinamizar os recursos e potencialidades existentes, quer a nível do património histórico e
arquitectónico como também a nível cultural e ambiental.

Posto isto, e mediante os problemas diagnosticados no Diagnóstico Social que foram definidos os eixos prioritários
de intervenção, bem como traçadas as principais linhas orientadoras a contemplar no Plano de Desenvolvimento Social.
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Definição de Estratégicas

CAPÍTULO IV
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Depois de elaborado o Diagnóstico e hierarquizadas as necessidades de intervenção importa agora definir os
objectivos a alcançar.
Tal como foi já referenciado o Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento de decisão, onde são traçados os
objectivos e estratégias de forma a dar resposta aos problemas locais. Assim o grande propósito de Plano de
Desenvolvimento Social de Ribeira de Pena é integrar todas as intervenções para a promoção do desenvolvimento social
concelhio.
O Plano de Desenvolvimento Social vai permitir:


Um maior envolvimento das instituições locais na avaliação e na resolução dos problemas que se apresentam,
promovendo o surgimento de soluções eficientes e eficazes na resolução de alguns problemas;



A aproximação e a coordenação de acções entre as diferentes entidades sejam elas públicas ou privadas, de
nível central, regional ou local;



Uma melhoria a nível dos resultados, através nomeadamente das economias de alguns recursos e permitindo
uma resposta mais eficaz aos problemas;



Nova forma de trabalho “trabalho em Rede” promovendo a participação de todos os parceiros locais, de forma
a dinamizar a articulação e integração de projectos e medidas de carácter local, regional e nacional



A mobilização das forças locais e das comunidades, solidificando os laços de solidariedade e de união em prol
de interesses como forma de obter mais representatividade face às comunidades exteriores.



Uma maior flexibilidade, no sentido de promover uma organização de respostas ajustadas aos problemas
inerentes a essas regiões, e adequando-se às mudanças e evoluções
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Este presente Plano de Desenvolvimento Social de Ribeira de Pena terá um espaço temporal de três anos, e reúne
um conjunto de prioridades que tem em conta as seguintes linhas de orientação:
•

Melhorar as condições de vida da população do concelho nomeadamente dos grupos mais vulneráveis
(Idosos, Crianças em Risco, População Deficiente);
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•

Proporcionar condições de habitabilidade e fomentar qualidade de vida das populações;

•

Promover e dinamizar o turismo no concelho;

•

Reforçar as competências Sócio-educativas da população activa

•

Promover o bem-estar da população na área da saúde

•

Dinamizar e reforçar a articulação institucional;

•

Melhorar as condições de aprendizagem das crianças com dificuldades escolares
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Operacionalização do Plano de Desenvolvimento
Social de Ribeira de Pena

CAPÍTULO V
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Esta fase compreende a operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social para o concelho de Ribeira de Pena.
Tal como é definido pelo programa os planos de acção, devem promover a participação de todos os parceiros e coresponsabiliza-los na execução das acções. Assim para os três anos seguintes serão traçadas as estratégias de
intervenção que assentem em objectivos concretos que visem o desenvolvimento social do concelho. Posto isto, para cada
um dos eixos de intervenção apresentados serão delineadas linhas orientação concisas e claras.

A operacionalização dos eixos terá em conta os seguintes aspectos:
 Objectivo geral;
 Objectivo específico;
 Estratégia;
 Resultados;
 Indicadores;
Posto isto, numa fase da elaboração do plano de acção, as acções serão planificadas de forma mais detalhada, onde
serão definidos os recursos e a sua calendarização, bem como a definição dos métodos e das técnicas que deveram ser
utilizadas. O Plano de acção consubstancia-se na congregação de recursos disponíveis, e na delegação de competências e
responsabilidades as diferentes parceiros. Deve ser visto como um instrumento de orientação, mas não como um
documento estanque sempre que se justificar deverão ser feitas alterações.

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA

30/71

Plano de Desenvolvimento Social

Eixos de intervenção do concelho de Ribeira de Pena

CAPÍTULO VI
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O diagnóstico permitiu-nos conhecer de forma aprofundada a realidade do nosso concelho, bem como elencar todos
os problemas que o afectam e que merecem de alguma forma uma intervenção prioritária.
É com base nele que nos propomos definir quais os eixos que merecem ser contemplados no Plano de
Desenvolvimento Social:
Assim em termos de Eixos Prioritários definiram-se os seguintes:

- Eixo 1 – Promoção da Educação – relativamente a problemática da educação verificamos que apesar de existir,
segundo os censos de 2001, um ligeiro aumento da alfabetização da população, o concelho continua apresentar um
peso significativo de população sem nível de instrução. Continua a ser pautado por baixos níveis de escolaridade
visto que a maioria da população adulta detém apenas o 1º Ciclo. Verificamos também que existe um elevado
índices de insucesso e abandono escolar, bem como as baixas expectativas do pais/encarregados de educação face
a escola, são algumas problemáticas que pela sua pertinência devem ser alvo de intervenção aqui neste plano.
- Eixo de intervenção 2 – Melhoria das condições de vida dos grupos socialmente mais vulneráveis – aqui
neste eixo, foram considerados os idosos, crianças e jovens em situação de risco, população deficiente ou indivíduos
que sejam alvo de processos de pobreza e exclusão social. Constatamos existem algumas lacunas nomeadamente,
no que diz respeito a respostas sociais a determinados público alvo, necessidade de criar alguns equipamentos
sociais, bem como alargar algumas das valências das instituições a trabalhar com este grupo de população, definir e
criar estratégias de intervenção junto destas populações alvo. Neste eixo, achamos também pertinente inserir a
parte da promoção da saúde para todos através do desenvolvimento de acções que permitam melhorar as
condições de vida da população, bem como definir estratégias de combate às dependências (tabaco/álcool/
droga/violência doméstica)
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- Eixo de intervenção 3 – Melhoria das condições de habitabilidade das populações – verificamos que o
problema da habitação assume-se como um factor determinante na qualidade de vida das pessoas, quer pela
precariedade das habitações, quer pelos problemas sociais que daqui possam surgir. Daí nos acharmos pertinente
delinearmos um eixo de intervenção centrada nesta temática.
- Eixo de intervenção 4 – Dinamização das Parcerias Locais – este eixo, impõe-se pela necessidade de reforçar
as redes de parcerias locais existentes. Os objectivos deste eixo vão de encontro aos emanados pela Rede Social,
ou seja a diminuição de situações de pobreza e exclusão social, e articulação e racionalização dos recursos
existentes. Isto é criar e promover resposta para população vítima de processos de exclusão social.
- Eixo de Intervenção 5 – Promoção e dinamização do sector do turismo no concelho – com este eixo
pretende-se promover o desenvolvimento económico potencializando os pontos fortes do concelho designadamente
no turismo. A riqueza do património histórico, arquitectónico e paisagístico é um forte recurso do concelho.
Actualmente, o turismo possui alguma expressão no concelho, contudo, poderão ser desenvolvidas novas
actividades que permitam um maior fluxo de turistas.
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Promoção da Educação

EIXO 1
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Eixo 1 – Promoção da Educação
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Insucesso

Até final de 2009,

Em 2007 é criada uma equipa

Sensibilizar a população

Diminuir a taxa

Escolar e

diminuir o

multidisciplinar que promova a relação

para a importância da

de insucesso

Ribeira de Pena;

de Esclarecimento

Abandono

insucesso Escolar e

escola/família;

escolarização e formação

escolar e

- IEFP;

realizadas;

Escolar

o Abandono em

abandono

- Associações de

- Número de Cursos

Precoce

25%

Num período de 3 anos apoiar e

Apelar para a necessidade

escolar precoce

Pais;

tecnológicos e de

acompanhar o maior número de

do envolvimento dos

- Programa

formação criados;

situações com dificuldades de

encarregados de educação

Escolhas;

- Número de alunos

aprendizagem

no processo educativo do

- Candidaturas ao

integrados no

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

- Município de

- Número de Sessões

seu formando

- Programa Ser

sistema de Ensino

Em 2007 aumentar oferta de cursos

Promover candidaturas ao

Criança;

alternativo,

tecnológicos e de formação nas EB 2,3

POEFDS;

que vão de encontro às expectativas e

Divulgar os cursos de

Escolares do

aspirações dos alunos e que, ao mesmo

formação profissional

concelho

tempo, se ajustem às necessidades do

existente na área

- Rede Social

mercado de trabalho

envolvente ao concelho

Até 2008, serão realizadas sessões de

Fornecer informações e

esclarecimento sobre o abandono

esclarecimentos junto das

escolar, insucesso escolar e outros

escolas ao nível da

problemas associados a estas

prevenção

- Agrupamentos

- Número de alunos
em acompanhamento

problemáticas
Em 2007, identificar as causas do

Proporcionar resposta para

abandono escolar e insucesso escolar

alunos que apresentem

definir estratégias de intervenção

problemas ao nível do
recurso escolar

Até final de 2008, reintegrar jovens que

Candidatura ao Programa

abandonaram o sistema de ensino

Escolhas

tradicional em outro ensino alternativo
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Eixo 1 – Promoção da Educação (continuação)

Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Propósito

Recursos

Baixas

No prazo de 2 anos

Até final de 2007, informar e divulgar

Favorecer a criação de

Aumentar as

- Município de

habilitações

aumentar o nível

os cursos de educação e formação para

novas respostas de forma a

habilitações

Ribeira de Pena;

- Número de Cursos

de qualificação da

adultos (Cursos EFA).

promover a alfabetização

literárias da

- IEFP;

de educação e

desta população

população adulta

- Associações de

formação para

Informar a população sobre

no concelho

Diagnosticados

escolares

da

população
adulta

Avaliação

população adulta

Pais;

adultos EFA;

as oportunidades de

- Programa

- Numero de acções

formação no concelho

Escolhas;

de formação;

Estabelecimento de

- Candidaturas ao

- Número de alunos a

qualificação e escolaridade da

parcerias entre o Centro de

Ser Criança;

frequentar o ensino

população activa em cerca de 20%.

Emprego e o Ensino

- Agrupamentos

recorrente

Recorrente

escolares do

Reconhecimento do saber

concelho

fazer adquirido ao longo da

- Ensino

vida

Recorrente

no

concelho

Até final de 2007, aumentar a
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Num espaço de 3 anos promover a

Expandir o Ensino

frequência ao Ensino Recorrente.

Recorrente
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Melhoria das condições de vida dos Grupos
Socialmente Vulneráveis

EIXO 2
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População Idosa)

Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Insuficiente

Até ao final de 2008,

Até final de 2007 criar uma bolsa de Famílias de

- Alargar e Qualificar uma rede

Promover

- Acordos de

- Número de idosos com

resposta ao nível

aumentar e melhorar a

Acolhimento com o suporte do CDSS – Serviço

de serviços e equipamentos

apoio social

Cooperação com a

resposta;

do apoio

resposta ao nível do apoio

Local de Ribeira de Pena;

sociais dirigidos a esta

ajustado à

Segurança Social;

- Ausência de lista de

domiciliário para

domiciliário

Até final de 2007, desenvolver acções de

população

população da

- Santas Casas

espera relativamente a esta

formação para famílias de acolhimento ou famílias

- Promover parcerias entre as

3ª idade ao

existentes no

valência

candidatas a família de acolhimento

diferentes entidades no

nível do Apoio

concelho

concelho

Domiciliário

- Serviço Local da

a 3ª idade

Até final de 2007, aferir a viabilidade de

Segurança Social

alargamento da valência de Apoio Domiciliário

- Centro de Saúde de
Ribeira de Pena

Falta de

No último trimestre de 2007

Em 2007, aumentar o número de vagas na

Candidatura do Programa

Aumentar e

Santas Casas

- Número de idosos

respostas

é criada uma resposta

valência de Lar (+ 30 Vagas)

PARES

melhorar o

Unidade móvel de

inseridos na nova valência;

ajustadas à 3ª

adequada a população idosa

apoio a prestar

Saúde

- Ausência de lista de

Idade em

em situação de dependência

a 3ª idade que

Município de Ribeira

espera nesta valência

se encontrem

de Pena
Candidatura ao PARES

situação de
dependência

Em 2007, criação de uma Unidade de Cuidados

Unidade de Cuidados

Continuados

Continuados em construção

Até final de 2007, criar uma bolsa de família de

Articulação com o Serviço Local

em situação de

acolhimento como possível resposta a esta

da Segurança Social

dependência

população
Desajustada

Até final de 2008,

Em

Melhorar os serviços prestados

Melhorar e

- Candidatura ao

- Número de acções

resposta dos

aumentar/melhorar e criar

cuidados a ter com os idosos dirigidas ao pessoal

a esta população e aumentar os

ajustar as

Programa Escolhas;

criadas;

serviços às

respostas ajustadas as reais

auxiliar e familiares com idosos

conhecimentos das pessoas que

respostas

- Serviço Local da

- Número de actividades

necessidades

necessidades da população

lidam com esta população

existentes no

Segurança Social

criadas para esta faixa

gerais da

idosa

concelho

- Centro de Saúde de

etária;

população idosa

Até 2007, fomentar

Ribeira de Pena

- Número de voluntários

iniciativas sócio-culturais,
cívicas e desportivas
dirigidas a esta população

2007,

criar

acções

de

formação

Em 2007, promover acções inter-geracionais

sobre

Em 2007, criar actividades de lazer para a
população idosa
Em 2007, criar um projecto de promoção
exercício físico dirigido a terceira idade
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com dependências -Alcoolismo)

Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Existência do

Em 2007, implementar

Até ao final de 2007, realizar de acções de

Envolver as entidades as

Diminuir os

- Centro de saúde

- Número e acções de

hábito cultural

uma cultura de

sensibilização e informação para a

diferentes entidades

hábitos de

de Ribeira de

sensibilização e

quanto ao

prevenção relativamente

comunidade.

Escolas/Centro de

consumo de

Pena;

informação realizadas;

consumo de

a esta problemática

Saúde/Autarquia/Serviço

álcool

- Serviço local da

- Percentagem de

local da segurança social

Segurança social

indivíduos que

Juntas de freguesia

- Município de

participam nas sessões

Até ao final de 2007, realização de acções

Candidatura ao Programa

Ribeira de Pena;

de sensibilização e informação para os

Escolhas

- Agrupamentos

álcool

Escolares

alunos das escolas do concelho
Até ao final de 2008, desenvolver palestras

Estabelecimento de

- CRAN – Centro

sobre formas de vida saudáveis abertas a

parceria/articulação com o

Regional de

toda a comunidade

Centro Regional de

Alcoologia do Norte

- Número de
levantamentos
realizados

Alcoologia do Norte
Em 2007, ter um

Até final de 2007 realizar um

Ao proporcionar um

conhecimento dos casos

levantamento e tipificação dos consumos

conhecimento mais exacto

de bebedores excessivos

a nível concelhio;

vai permitir definir uma

no concelho e diminuir

estratégia de intervenção

em 10 % o número de

mais adaptada ás pessoas

casos

com esta situaçãoproblema

Até final de 2007 criar

Até final de 2007, criar uma equipa

Acompanhamento

uma Recursos humanos

multidisciplinar de intervenção e

sistemático das situações-

para acompanhamento e

acompanhamento ao doente recuperado

problema

tratamento de situações

ou em fase de recuperação e a familiares

ligadas ao alcoolismo
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com deficiência)
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Falta de resposta

No final de 2007 criar

No Final de 2008, criar um Centro de

Programas nacionais dirigidos à

Criar e adequar

- Rede Social;

- Funcionamento do

para a população

resposta ajustada para

Acolhimento para pessoas com

população com deficiência

respostas para a

- Algumas escolas do

centro;

Deficiente/

pessoas portadoras de

deficiência que desenvolva terapias de

(CAO’S)

população deficiente e

1º Ciclo desactivadas

- Número de deficientes

Dependente

deficiência/dependente

reabilitação ajustadas a esta população

Acordos de Cooperação entre a

dependente

no concelho que

a frequentar o centro

Segurança Social e os

podem funcionarem

Ministérios de Educação e

como equipamento de

Saúde

resposta a esta
população.
- Município de Ribeira
de Pena
- Centro Distrital da
Segurança Social

Inexistência de

Até final de 2007 fazer a

No Primeiro semestre de 2007, criar

Promover a articulação com os

Conhecer a população

- Rede Social

um levantamento/

levantamento socioeconómico

uma equipa multidisciplinar para

diferentes técnicos que

deficiente no concelho

- Centro de Saúde de

Diagnóstico

da população deficiente no

realizar o diagnóstico da população

trabalham com esta população

Ribeira de Pena

actualizado da

concelho

deficiente/dependente

no concelho

- Serviço Local da

população com

Segurança Social de

Deficiência/

Ribeira de Pena

- Número de deficientes

Dependente
Existência de

Até 2007, eliminar em 20%

No primeiro semestre de 2007, fazer

Articulação entre os técnicos da

Eliminar as barreiras

- Município de Ribeira

- Número de barreiras

barreiras

as barreiras arquitectónicas

um diagnóstico das acessibilidades

divisão de obras do município e

arquitectónicas

de Pena

arquitectónicas

arquitectónicas

existentes nos edifícios e

existentes em todos os edifícios e

os técnicos que trabalham na

existentes nos

- Entidades existentes

eliminadas

espaços públicos

espaços públicos

área da acção social no

espaços edifícios

no concelho

concelho.

públicos

No segundo semestre de 2007 realizar

Rede Social como instrumento a

- Rede Social

- Número de acções

acções de sensibilização e informação

utilizar para dinamização estas

- Entidades existentes

realizadas sobre a

com o objectivo de apelar para a

sessões

no concelho

temática

eliminação das barreiras
arquitectónicas
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: Menores em Risco)
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Falta de Centro de

No final de 2007 criar

No final de 2007, criar um Centro de

Acordos de Cooperação entre a

Criar um equipamento

- Município de Ribeira

- Número de crianças

Apoio Temporário

resposta para as crianças em

Acolhimento para crianças em risco dos

Segurança Social e os

capaz de dar resposta

de Pena

inseridos no Centro de

a crianças em

risco com idades 0 aos 12

0 aos 12 anos

Ministérios de Educação e

a crianças e jovens

- Centro Distrital da

Apoio

risco (0 aos 12

anos

Saúde

em risco dos 0 aos 12

Segurança Social

anos

- Comissão Nacional

anos).

de Crianças e Jovens
em Risco

Existência de

Em 2007, melhorar o

Em 2007, criar um gabinete de apoio

Melhorar as condições de

Diminuir factores que

- Programa Escolhas

factores que

funcionamento da CPCJ

psicossocial e de orientação vocacional

aplicabilidade e de eficácia das

gerem situações de

- CPCJ de Ribeira de

jovens em

geram situações

conferindo-lhe os meios

para as crianças da CPCJ

medidas de Promoção e

Risco.

Pena;

acompanhamento no

de risco

técnico e materiais

Protecção

Criar melhores

- Centro de Saúde de

gabinete criado

necessários ao bom

Reforçar as parcerias a este

condições de

Ribeira de Pena

- Banco de ajudas

nível

funcionamento a CPCJ

- Serviço Local da

técnicas

funcionamento da mesma

Em 2007, criar um banco de ajudas
técnicas para as famílias mais
carenciadas

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA

Fortalecer os recursos humanos

Segurança Social de

e a interdisciplinaridade da CPCJ

Ribeira de Pena

Programa Escolhas

- Agrupamento
Escolares

- Número de crianças e

No primeiro semestre e 2007

Em 2007 realizar acções de Educação

Fomentar o aumento e reforço

promover desenvolvimento

parental dirigidas a pais e encarregados

das competências e do papel

- Número de acções
desenvolvidas

das competências parentais

de educação de crianças e jovens em

dos pais no sistema de

- Número de

risco

eliminação/diminuição dos

participantes nessas

factores de risco

acções

No segundo semestre de

Em 2007 realizar acções de

Permite informar a comunidade

- Número de acções

2007, promover a

sensibilização/ informação para a

acerca dos direitos das crianças

desenvolvidas

participação da comunidade

comunidade sobre as problemáticas da

- Número de entidades

em acções de promoção e na

CPCJ e apelar para o papel da

envolvidas

defesa dos direitos das

comunidade no combate de situações

crianças e jovens em perigo

de perigo
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Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com dependências - Droga)
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Existência de

Em 2007, desenvolver

No primeiro semestre de 2007,

Articulação com as

Encaminhar o maior

- Centro de Saúde

Número de

consumos

acções que motivem o

facultar aos interessados informação

diferentes entidades no

número de pessoas

de Ribeira de Pena

encaminhamentos

ilícitos no

toxicodependente para

concreta sobre as várias

concelho

para unidades de

- Rede Social

concelho

o tratamento

possibilidades de tratamento e das

tratamento

- Serviço Local da

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

unidades de tratamento

Segurança Social

No segundo semestre de 2007, 10 %

de Ribeira de Pena

da população com este problema

- Município de

encontra-se em tratamento

Ribeira de Pena
- IDT
- Programa
Escolhas

Em 2007, implementar

No primeiro semestre de 2007,

Reforçar e melhorar a

Esclarecer o maior

- Centro de Saúde

- Número de acções

acções de prevenção

organizar wrokhops sobre a temática

eficácia de prevenção

número de pessoas

de Ribeira de Pena

de Prevenção

relativamente a esta

da toxicodependência para jovens e

primária em meio escolar

relativamente a esta

- Rede Social

realizadas

problemática

comunidade em geral

e na comunidade em

temática

- Serviço Local da

- Levantamento

geral

Segurança Social

efectuado

Inexistência de

Até final de 2007 fazer

No Primeiro semestre de 2007, criar

Permitir um conhecimento

de Ribeira de Pena

- Criação de uma

um

a levantamento

uma equipa multidisciplinar para

mais exacto o que vai

- Município de

equipa

levantamento/

exaustivo da população

realizar o diagnóstico da população

proporcionar definir uma

Ribeira de Pena

Diagnóstico

com este problema

com este problema

estratégia de intervenção

- IDT

da

mais adequada as

- Agrupamentos

com

pessoas com este

Escolares

situação-problema

- Associações de

actualizado
população

este problema

Pais
- Programa
Escolhas
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Melhoria das condições de habitabilidade
Das populações

EIXO 3
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 3 - Melhoria das condições de habitabilidade das populações
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Finalidade

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Existência de

Ate final de 2009,

Até ao final de 2007 encaminhar

Criar uma politica social

Melhorar as

- Instituto Nacional

- Número de casas

habitação

melhorar em 40% as

20%das famílias para mecanismos

integrada para as famílias

condições de

de Habitação

que sofreram

degradada no

condições habitacionais

de apoio à habitação degradada

mais carenciadas

habitabilidade no

(SOLARH, RECRIA,

intervenção;

concelho

das famílias carenciadas

Até final de 2007, criar uma

concelho

Arrendamento

Número de casos

no concelho

equipa composta por técnicos da

Jovem)

encaminhados para o

autarquia que dêem apoio a estes

- Município de

INH

processos

Ribeira de Pena

Inexistência de

Até final de 2007, fazer a

Até final do primeiro semestre

Accionar os mecanismos

- Serviço Local da

um

levantamento das

definir os casos que merecem

que a autarquia dispõem de

Segurança Social

levantamento/

condições habitacionais

uma intervenção prioritária

apoio financeiro à

de Ribeira de Pena

Diagnóstico

por freguesias.

recuperação de habitação

- Rede Social

actualizado

da

habitação
degradada
concelho

no

Em 2007, divulgar junto dos

Candidaturas aos

proprietários de habitação

Programas Nacionais

degradada a existência de

SOLARH e RECRIA

projectos de apoio a recuperação
de habitação degradada
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Dinamização das Parcerias Locais

EIXO 4
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Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 4 – Dinamização das Parcerias Locais
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Propósito

Recursos

Diagnosticados

Avaliação

Inexistência

de

Consolidar a Rede

Em 2009, existência de uma

Reforçar as relações

Promover o

uma

de

politíca

Indicadores de

- Rede Social

- Número de sessões

Social como um fórum

parceria concertada capaz de

interinstitucionais de

envolvimento da

- Parcerias já

realizadas

desenvolvimento

inter-institucional na

articular as ideias dos diferentes

maneira a promover a co-

população e dos

estabelecidas

- Número de

integrada

obtenção de respostas

agentes visando em último lugar

responsabilização e adesão

responsáveis das

participantes nessas

uma intervenção adaptada ao

ao trabalho em rede

entidades locais

sessões

concelho

Dar continuidade ao

nos projectos de

Em 2009, desenvolver um

trabalho da Rede Social e

desenvolvimento

planeamento participado e

de Planeamento estratégico

do concelho

soluções conjuntas que se ajustem
as necessidades da população
residente no concelho
Em 2008, criar o Sistema de
Informação Social e um Guião de
Recursos do concelho
Maior articulação das

Até final do primeiro semestre

Permitir uma representação

respostas existentes e

2007, realizar sessões temáticas

de vários consensos e

dinamizar

sobre a importância do trabalho

respectivos objectivos,

em rede

assim como agir nas várias

o trabalho

realizado no âmbito do
programa Rede Social

No Final de 2007, envolver cerca
de 20% dos cidadãos residentes

necessidades e problemas
existentes no concelho

nos processos e iniciativas de
desenvolvimento
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Promoção e dinamização do sector do
Turismo no concelho

EIXO 5
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 5 - Promoção e dinamização do sector do turismo no concelho
Problemas

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Estratégias

Propósito

Recursos

Diagnosticados

Indicadores de
Avaliação

Mau

Até ao final de 2007,

Realização de 2 ou 3 eventos

Promover e rentabilizar as

Preservar, valorizar

-Município de

- Número de

aproveitamento

desenvolver actividades

culturais anuais com amplitude

actividades existentes no

e promover o

Ribeira de Pena

actividades culturais

dos recursos

culturais periódicas,

regional e nacional

concelho

património

- Probasto

realizadas

turísticos do

que permita um maior

Até 2007, criação e divulgação de

arquitectónico,

- Feira do Linho

- Agenda cultural do

concelho

fluxo e maior

um agenda cultural do concelho de

Promoção de novas

histórico e

- Rede Social

concelho

permanência de

Ribeira de Pena

actividades que promovam

paisagístico

- Juntas de

- Guião de recursos

o conhecimento, a cultura e

Valorizar os

Freguesias

- Material de

o lazer no concelho

saberes e fazeres

divulgação produzido

locais

- Associações

visitantes turistas no

Até final de 2007, organizar

concelho

roteiros turísticos integrados
(percursos pedestres, BTT’s entre
outros)

Inexistência
oferta hoteleira

de

Até ao final de 2007,

Criação de uma unidade hoteleira

Divulgar o concelho de

capaz de dar resposta a um maior

Ribeira de Pena num

fluxo de turistas

plano
nacional

regional

e

Desenvolver uma politica

Culturais e

cultural e turística integrada

recreativas do

para o concelho

concelho

Até final de 2007, criar material
de divulgação e promoção do
concelho de Ribeira de Pena
(desdobráveis, roteiros, panfletos)
Até final de 2008, criar um guião
de recursos

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA

48/71

Plano de Desenvolvimento Social

Plano de Acção

CAPÍTULO VII
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Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 1 – Promoção da Educação
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Janeiro de 2007

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

-Técnicos da

- Comunidade escolar;

Programa Escolhas

Público-alvo

Humanos/Materiais
Criação de

um

grupo

de

trabalho

multidisciplinar para a elaboração de

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

Equipa do

- Professores;

um diagnóstico e de um plano de

- Juntas de Freguesia;

Programa

- Encarregados de

intervenção sobre o insucesso escolar

- CPCJ;

Escolhas;

Educação

e o abandono escolar precoce.

- IPSS’S

1 – Sala de
Reuniões

No âmbito do Programa Escolhas criar

Durante

um gabinete de apoio para crianças e

anos do projecto

jovens

com

dificuldades

os

3

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

1 – Psicopedagoga

- Crianças e jovens com

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

1 – Sala disponível

dificuldades de

- Juntas de Freguesia,

em cada

aprendizagem

de

aprendizagem

- IPSS’S

agrupamento
escolar

Realização

de

campanhas

de

divulgação sobre o ensino profissional

Maio de 2007

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

-Técnicos da

- Comunidade escolar;

Maio de 2008

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

Equipa do

- Professores;

- Juntas de Freguesia,

Programa

- Encarregados de

Escolhas;

Educação

- IPSS’S
- IEFP

1 – Sala de
Reuniões

Realização

de

sessões

de

Ano

lectivo

esclarecimento sobre a temática do

2007/2008

abandono escolar e insucesso escolar e

Ano

outros problemas associados a estas

2008/2009

lectivo

de

- Equipa técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicos da

- Comunidade escolar;

Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

Equipa do

- Professores;

- Juntas de Freguesia;

Programa

- Encarregados de

- CPCJ;

Escolhas;

Educação

de

problemáticas para pais, professores e

- IPSS’S

alunos

Realização
averiguar

1- Sala de
Reuniões

de
as

um
causas

estudo
do

para

insucesso

escolar e abandono escolar precoce

Ano

lectivo

2007/2008

de

- Equipa técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicos da

Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

Equipa do

- Juntas de Freguesia;

Programa Escolhas

- Comunidade escolar

- CPCJ;
- IPSS’S
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Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 1 – Promoção da Educação (Continuação)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Ano lectivo de

- Equipa técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

Técnicos da Equipa

- Comunidade escolar;

2007/2008

Escolhas

Público-alvo

Humanos/Materiais
Realizar

um

fórum

para

analisar

os

resultados

expor

e

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

do Programa

- Professores;

realizado sobre as causas do insucesso

- Juntas de Freguesia;

Escolhas

- Encarregados de

escolar e abandono escolar precoce

- CPCJ;

Educação

- IPSS’S

- Comunidade em gera

do

estudo

No âmbito do Programa Escolhas criar

Durante

um gabinete de Orientação Vocacional

anos do projecto

os

3

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

- 1 – Sala em cada

1 – Psicopedagoga

- Juntas de Freguesia;

Agrupamento do

- CPCJ;

concelho

- Comunidade escolar

- IPSS’S
- Escolas profissionais
- IEFP
Dinamização

de

um

centro

de

actividades de Tempos Livres

Durante

os

3

anos do projecto

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

- 1 Professora

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

- 1 – sala

- Comunidade escolar

- Juntas de Freguesia;
- CPCJ;
- IPSS’S
Criação

de

uma

sala

de

estudo

acompanhado

Durante

os

3

anos do projecto

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

- 1 Professora

- Comunidade escolar

- 1 Sala

- Juntas de Freguesia;
- CPCJ;
- IPSS’S
Dinamização

de

actividades

desportivas (torneio inter-freguesias)

Durante o ano de

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

- Equipas;

Jovens dos 10 – 12

2007, 2008,

Programa Escolhas

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

- Treinadores

anos das setes

- Juntas de Freguesia;

- Árbitros

freguesias do concelho

2009

- CPCJ;
- IPSS’S
- Grupo Desportivo de Ribeira de Pena
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Eixo 1 – Promoção da Educação (Continuação)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

- IEFP

- Município de Ribeira de Pena;

Financiamento no

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

âmbito do POEFDS

Público-alvo

Humanos/Materiais
Realização de cursos EFA no concelho

Durante o ano de
2007 e 2008

- Comunidade em geral

- Juntas de Freguesia;
- CPCJ;
- IPSS’S
- IEFP
Criação de um curso de 1º Ciclo
recorrente

Ano lectivo de
2007/2008

- Ensino Recorrente

- Município de Ribeira de Pena

- Ensino

- Coordenação concelhia do Ensino

Recorrente

- Comunidade em geral

Recorrente
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos grupos Socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População Idosa)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Criação de uma bolsa de famílias de

Janeiro de 2007 a

- Centro Distrital da

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicas das

acolhimento com suporte da CDSS

Março de 2007

Segurança Social;

- Agrupamentos Escolares do Concelho;

instituições

- Serviço Local da

- Juntas de Freguesia;

parceiras

Segurança Social de

- IPSS’S;

Ribeira de Pena

- Rede Social

- Centro Distrital da

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicas das

- Famílias de

famílias de acolhimento ou candidatas

Segurança Social;

- Centro distrital da Segurança Social;

instituições

acolhimento ou

a famílias de acolhimento

- Serviço Local da

- Serviço Local da Segurança Social de

parceiras

candidatas a famílias de

Segurança Social de

Ribeira de Pena

Ribeira de Pena

- IPSS’S;

- Centro de Saúde

- Rede Social

Durante o ano de

- IPSS’s do concelho

- Centro Distrital da Segurança Social

- Técnicas das

- População idosa que

2007

de Ribeira de Pena

de Vila Real;

instituições

necessita de serviço de

- Serviço Local da Segurança Social de

parceiras

apoio domiciliário

- População Idosa

Realização de acções de formação para

Ver

a

possibilidade

de

realizar

candidatura para o alargamento da

Maio de 2007

valência de Apoio Domiciliário

- Comunidade em geral

acolhimento

Ribeira de Pena
- IPSS´s
Realização

e

dinamização

da

candidatura ao programa PARES para o
alargamento da valência de Lar

Durante o ano

- Irmandade Nossa

- Irmandade Nossa Senhora da

- Técnicos afectos

2007

Senhora da

Misericórdia de Cerva

a candidatura

Misericórdia de Cerva

- Centro Distrital da Segurança Social;

realizada pela

- Centro Distrital da

Irmandade Nossa

Segurança Social de

Senhora da

Vila Real;

Misericórdia de
Cerva
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Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos grupos Socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População Idosa – Continuação)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Criação de uma Unidade de Cuidados

Durante o ano de

- Santa Casa de

- Santa casa de Misericórdia de Ribeira

- Construção de

Continuados

2007

Misericórdia de

de Pena

edifício;

Ribeira de Pena

- Centro de saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos afectos

- ARS – Norte

a Unidade de

Público-alvo

Humanos/Materiais
- Comunidade em Geral

Cuidados
Continuados
Realização

de

acções

de

formação

sobre cuidados a ter com os idosos
dirigidas

ao

pessoal

auxiliar

Durante o ano de

- Santa Casa de

- Santa casa de Misericórdia de Ribeira

- Técnicos da

- Familiares da

2007

Misericórdia de

de Pena

Santa Casa de

população idosa

Ribeira de Pena

- Centro de saúde de Ribeira de Pena

Misericórdia de

- Pessoal Auxiliar

e

familiares com idosos
Realização acções inter-geracionais

Ribeira de Pena
Maio de 2007

- Equipa do programa

- Santa Casa de Misericórdia de Ribeira

-Técnicos afectos

- População Idosa que

Maio de 2008

Escolhas

de Pena

ao Programa

se encontram no lares

- Irmandade Nossa Senhora da

Escolhas

no concelho de Ribeira

Maio de 2009

Misericórdia de Cerva

de Pena

- Agrupamentos Escolares

- Comunidade Escolar

Criação de um plano de actividades de

Durante o ano

- Equipa do programa

- Santa Casa de Misericórdia de Ribeira

-Técnicos afectos

- População Idosa que

lazer

2007

Escolhas

de Pena

ao Programa

se encontram no lares

- Irmandade Nossa Senhora da

Escolhas

no concelho de Ribeira

Misericórdia de Cerva

de Pena

Criação de um plano de actividades

Durante o ano

Professores de

- Santa Casa de Misericórdia de Ribeira

Professores de

- População Idosa que

desportivas

2007

educação física

de Pena

educação física

se encontram no lares

- Irmandade Nossa Senhora da

no concelho de Ribeira

Misericórdia de Cerva

de Pena

- Município de Ribeira de Pena
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos grupos Socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com dependências – Alcoolismo)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Solicitar ao Centro de Saúde de Ribeira

Segundo semestre

- Técnicos do Centro

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

de Pena a realização de sessões de

de 2007

de Saúde de Ribeira

- Município de Ribeira de Pena

Centro de saúde de

informação sobre a problemática da

de Pena

- Agrupamentos Escolares

Ribeira de Pena

dependência do álcool.

- ARS Norte

- Juntas de Freguesia

Realização de acções de sensibilização

Durante o ano de

- Equipa do Programa

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

e

2007/2008/2009

Escolhas;

- Serviço Local da segurança Social de

Centro de saúde de

- Técnicos do Centro

Ribeira de Pena

Ribeira de Pena

de saúde de Ribeira

- Município de Ribeira de Pena

- Equipa Técnica do

de Pena

- Agrupamento escolares

Programa Escolhas

informação

para

os

alunos

das

escolas do concelho

Realizar uma Palestra sobre formas de

Durante o ano de

- Equipa do Programa

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

vida

2007/2008/2009

Escolhas;

- Serviço Local da segurança Social de

Centro de saúde de

- Técnicos do Centro

Ribeira de Pena

Ribeira de Pena

de saúde de Ribeira

- Município de Ribeira de Pena

- Equipa Técnica do

de Pena

- Agrupamento escolares

Programa Escolhas

saudáveis

comunidade

abertas

a

toda

a

- Comunidade em Geral

- Comunidade escolar

- Comunidade em Geral

- Juntas de Freguesias
- IPSS’S
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos grupos Socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com dependências – Alcoolismo) Continuação
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Constituição

de

uma

equipa

multidisciplinar de intervenção junto

Primeiro Semestre

- Técnicos do Centro

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

de 2007

de Saúde;

- Município de Ribeira de Pena

Centro de Saúde

- Técnicos do

- Serviço Local da segurança Social de

- Técnicos do

Município de Ribeira

Ribeira de Pena

Centro de saúde de

de Pena

- Agrupamentos Escolares

Ribeira de Pena

- Técnicos do serviço

- Juntas de Freguesia

Local da Segurança

- Rede Social

desta população

- Comunidade em Geral

Social
Técnica da Rede
Social
Realização

dos

- Actividade

- Equipa de

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

doentes alcoólicos e tipificação dos

do

Levantamento

permanente

Intervenção

- Município de Ribeira de Pena

Centro de saúde de

- Serviço Local da Segurança Social de

Ribeira de Pena

consumos existente no concelho

- Comunidade em
Geral

Ribeira de Pena
– Juntas de Freguesia
- Rede Social
Realização

de

acompanhamento
pessoa
familiares

em

e

acções

de

- Actividade

- Equipa de

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

orientação

as

permanente

Intervenção

- Serviço Local da segurança Social de

Centro de saúde de

Ribeira de Pena

Ribeira de Pena

recuperação

e

seus

-População sinalizada
com este problema

- Município de Ribeira de Pena
- Rede Social
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com deficiência)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Criar uma equipa multidisciplinar para

Primeiro semestre

realizar o diagnóstico da população

de 2007

- Município de
Ribeira de Pena

deficiente/dependente

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

- População portadora

- Município de Ribeira de Pena

Centro de saúde de

de deficiência e

- Serviço Local da segurança Social de

Ribeira de Pena

dependente

Ribeira de Pena
- Agrupamentos Escolares
- Juntas de Freguesia
- Rede Social
Realização

de

actualizado

e

um
o

levantamento

diagnóstico

das

Primeiro Semestre

- Técnicos do Centro

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

- População portadora

de 2007

de saúde;

- Município de Ribeira de Pena

Centro de saúde de

de deficiência e

- Técnicos do

- Serviço Local da segurança Social de

Ribeira de Pena

dependente

Município de Ribeira

Ribeira de Pena

de Pena

- Agrupamentos Escolares

- Técnicos do Serviço

- Juntas de Freguesia

Local da Segurança

- Rede Social

necessidades desta população

Social
- Técnica da Rede
Social
Criação de um Centro de Acolhimento

Segundo

- Pessoal afecto ao

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

-Programas

para

Semestre de 2007

Centro de

- Município de Ribeira de Pena

nacionais dirigidos

de deficiência e

Acolhimento

- Serviço Local da segurança Social de

à população com

dependente

Ribeira de Pena

deficiência (CAO’S)

- Juntas de Freguesia

- Acordos de

- Rede Social

Cooperação entre a

pessoas

desenvolva

com

terapias

deficiência
de

ajustadas a esta população

que

reabilitação

- População portadora

Segurança Social e
os Ministérios de
Educação e Saúde
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com deficiência) Continuação

Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Primeiro Semestre

- Técnicos do

Arquitectos, Engenheiros e fiscal do

- Técnicos do

População portadora de

de 2007

Município de Ribeira

Município de Ribeira de Pena

Município de

Deficiência motora

Humanos/Materiais
Realização

de

um

levantamento

exaustivo das acessibilidades de todos
os edifícios e espaços públicos

de Pena

Elaboração de um plano de intervenção
para

a

eliminação

das

barreiras

Semestre de
2007

arquitectónicas

Ribeira de Pena

- Técnicos do

Arquitectos, Engenheiros e Fiscal do

- Técnicos do

- População portadora

Município de Ribeira

Município de Ribeira de Pena

Município de

de deficiência motora

de Pena

Ribeira de Pena

Realização de Acções de Sensibilização

Segundo

- Técnicos do

com o objectivo de apelar para esta

Semestre de 2007

Município de Ribeira

- Município de Ribeira de Pena

Município de

problemática

Segundo

de Pena

- Serviço Local da segurança Social de

Ribeira de Pena

Semestre de 2008

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do

- Comunidade em geral

Ribeira de Pena
- Agrupamentos Escolares
- Juntas de Freguesia
- Rede Social;
- IPSS’S
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Plano de Desenvolvimento Social

Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: Menores em Risco)

Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Criação de um Centro de acolhimento

Segundo

- CPCJ de Ribeira de

- CPCJ de Ribeira de Pena;

- Acordos de

- População dos 0 aos

para Crianças dos 0 – 12 anos

Semestre de 2007

Pena;

- Comissão Nacional de Protecção de

Cooperação entre a

12 anos de idade

Município de Ribeira

Crianças e Jovens em Risco

Segurança Social e

de Pena;

- Município de Ribeira de Pena;

os Ministérios de

- Centro Distrital da

- Centro Distrital da Segurança Social

Educação e saúde

Segurança Social

- APAV

Durante os 3 anos

- Equipa do Programa

- CPCJ de Ribeira de Pena

- Financiamento

- Crianças e jovens que

do projecto

Escolhas

- Todos os parceiros do Programa

através

estejam a ser

Escolhas

Candidatura ao

acompanhados pela

Programa Escolhas

CPCJ de Ribeira de

Público-alvo

Humanos/Materiais

Criação

de

um

gabinete

de

apoio

psicossocial e de orientação vocacional
para as crianças da CPCJ

Pena
Criar um banco de ajudas técnicas

Segundo

- Técnicos do

para as famílias mais carenciadas

Semestre de 2007

Município de Ribeira

- Município de Ribeira de Pena

- Centro de Saúde de Ribeira de Pena

- Técnicos do
Município de

de Pena,

- Serviço Local da segurança Social de

Ribeira de Pena,

- Rede Social

Ribeira de Pena

Rede Social;

- Serviço Local da

- Agrupamentos Escolares

- Donativos feitos

Segurança Social de

- Juntas de Freguesia

pela comunidade

Ribeira de Pena

- Rede Social;

- Famílias carenciadas

- IPSS’S
Realizar acções de Educação parental

Primeiro Semestre

- Equipa Técnica do

- CPCJ de Ribeira de Pena

- Financiamento

- Crianças e jovens que

dirigidas a pais e encarregados de

do 2007

Programa Escolhas

- Todos os parceiros do Programa

através

estejam a ser

educação de crianças e jovens em risco

Primeiro Semestre

Escolhas

Candidatura ao

acompanhados pela

Programa Escolhas

CPCJ de Ribeira de

do 2008
Primeiro Semestre

Pena

do 2009
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: Menores em Risco) Continuação

Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Realizar

acções

de

sensibilização/

informação para a comunidade sobre

Segundo

- CPCJ de Ribeira de

- CPCJ de Ribeira de Pena;

- Técnicos do

Semestre de 2007

Pena;

- Comissão Nacional de Protecção de

Município

as problemáticas da CPCJ e apelar para

Município de Ribeira

Crianças e Jovens em Risco

- Técnicos do

o papel da comunidade no combate de

de Pena;

- Município de Ribeira de Pena;

Centro de saúde

situações de perigo

- Centro Distrital da

- Serviço Local da Segurança Social

Segurança Social

- Centro de Saúde
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Eixo 2 – Melhoria das condições de vida dos Grupos socialmente vulneráveis (Grupo Vulnerável: População com dependências – Droga)
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais
Divulgar aos interessados informação

Primeiro Semestre

- Centro de Saúde

- Município de Ribeira de Pena;

- IDT

concreta sobre as várias possibilidades

de 2007

- Centro Distrital da

- Centro Distrital da Segurança Social

- Rede Social

Segurança Social;

- Centro de Saúde

de

tratamento

e

das

unidades

de

tratamento

- Comunidade em Geral

- Serviço Loca da
Segurança Social

Realizar Wrokhops sobre a temática da

Durante o ano de

- Equipa Técnica do

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicos do

toxicodependência

2007/2008/2009

Escolhas

- Centro Distrital da Segurança Social

Município de

- Centro de Saúde

Ribeira de Pena;

- Serviço Local da Segurança Social

- Técnicos Centro

para

jovens

e

comunidade em geral

- Comunidade Em Geral

de Saúde
- Técnica Serviço
Local da Segurança
Social
Realizar

um

levantamento

população com este problema

sobre

a

Segundo semestre
de 2007

- Rede Social

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicos do

- População com este

- Centro Distrital da Segurança Social

Município de

problema

- Centro de Saúde

Ribeira de Pena;
- Técnicos Centro
de Saúde
- Técnica Serviço
Local da Segurança
Social
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Eixo 3 – Melhoria das condições de habitabilidade das populações
Actividades

Cronograma

Fazer a levantamento das condições

Primeiro semestre

habitacionais por freguesias.

do 2007

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Público-alvo

Humanos/Materiais

Criar

uma

equipa

composta

por

técnicos da autarquia que dêem apoio

- Rede social

- Município de Ribeira de Pena

- Técnica da Rede

- Juntas de Freguesias

Social

- Comunidade em Geral

Primeiro semestre

- Técnicos do

- Município de Ribeira de Pena;

- Candidatura ao

- População do

de 2007

Município de Ribeira

- Instituto Nacional de Habitação

SOLARH, RECRIA

concelho com habitação

- Incentivo a

degradada

aos processos de apoio a habitação

de Pena

degradada

habitação Degrada

Divulgar e informar as populações com

Actividade

- Técnicos do

- Município de Ribeira de Pena;

atribuída pelo

habitação

permanente

Município de Ribeira

- Instituto Nacional de Habitação

Município

degradada

das

medidas

existentes de apoio

de Pena

Priorização dos casos que merecem

Actividade

Técnicos do Município

- - Município de Ribeira de Pena;

- Candidatura ao

- População do

uma intervenção mais premente.

permanente

de Ribeira de Pena

- Instituto Nacional de Habitação

SOLARH, RECRIA

concelho com habitação

- Incentivo a

degradada

habitação
Degradada
atribuída pelo
Município

REDE SOCIAL
RIBEIRA DE PENA

62/71

Plano de Desenvolvimento Social
Eixo 4 – Dinamização das Parcerias Locais
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Realização de Sessões temáticas sobre

Durante o ano de

- Núcleo Executivo da

- Todos os parceiros que fazem parte da

- Técnica da Rede

a importância do trabalho em Rede

2008

Rede Social

Rede Social

Social

Criação de um Sistema de Informação

Durante o ano de

- Núcleo Executivo da

- Todos os parceiros que fazem parte da

- Técnica da Rede

Social

2007/2008/2009

Rede Social

Rede Social

Social

Criação de um Guião de Recursos do

Durante o ano de

- Núcleo Executivo da

- Todos os parceiros que fazem parte da

- Técnica da Rede

concelho

2007

Rede Social

Rede Social

Social

Público-alvo

Humanos/Materiais
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Eixo 5 – Promoção e dinamização do sector do turismo no concelho
Actividades

Cronograma

Responsáveis

Parcerias

Recursos

Criação de uma agenda cultura

Durante o ano

- Município de

- Município de Ribeira de Pena;

- Técnicos do Município

do concelho

2007/2008/2009

Ribeira de Pena

- Todas as entidades do concelho

de Ribeira de Pena

Público-alvo

Humanos/Materiais
- Toda a comunidade

de Ribeira de Pena
Criação e Dinamização de um

Durante o ano

- Município de

- Município de Ribeira de Pena;

Técnicos do Município de

plano de intervenção no sector

2007/2008/2009

Ribeira de Pena

- Todas as entidades do concelho

Ribeira de Pena

turismo

- Toda a comunidade

de Ribeira de Pena

Dinamização

dos

turísticos

e

roteiros

Actividade permanente

culturais

nomeadamente,

- Município de

- Município de Ribeira de Pena;

- Recursos do Município

Ribeira de Pena

- Todas as entidades do concelho

de Ribeira de Pena;

de Ribeira de Pena

- Possíveis candidaturas

- Região de Turismo do Ato

a PROBASTO

percursos

pedestres, BTT’s

Toda a comunidade

Tâmega
- PROBASTO
Construção

de

uma

Unidade

Durante o ano de 2007

Hoteleira

- Município de

- Município de Ribeira de Pena

Ribeira de Pena

- Privados

Toda a comunidade

- Privados
Criar material de divulgação e

Durante o ano

- Município de

- Município de Ribeira de Pena;

- Recursos do Município

promoção do concelho de Ribeira

2007/2008/2009

Ribeira de Pena

- Todas as entidades do concelho

de Ribeira de Pena;

de Pena (desdobráveis, roteiros,

de Ribeira de Pena

- Possíveis candidaturas

panfletos)

- Região de Turismo do Ato

a PROBASTO

Toda a comunidade

Tâmega
- PROBASTO
Realizar o organizar a Feira do
Linho

Actividade Anual

- Município de

- Município de Ribeira de Pena;

- Município de Ribeira de

Ribeira de Pena

- Algumas entidades do concelho

Pena;

de Ribeira de Pena

- Algumas entidades do

- PROBASTO

concelho de Ribeira de

Toda a comunidade

Pena que patrocinam o
evento
- PROBASTO
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Anexos

CAPÍTULO VIII
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Anexo I – Apresentação Sumária do Programas Escolhas

Projecto “DEBAIXO D’OLHO”

O Município de Ribeira de Pena, em parceria com 7 entidades do concelho, esta a realizar uma candidatura ao
programa Escolhas (Outubro de 2006), qual se for aprovado terá a duração de três anos.
Para tal contou com a colaboração das seguintes instituições a saber:
 Agrupamento de Escolas de Cerva;
 Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena;
 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Ribeira de Pena;
 Irmandade Nossa Senhora da Misericórdia de Cerva;
 Grupo Desportivo de Ribeira de Pena;


Junta de Freguesia de Ribeira de Pena – Salvador;

 Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena.
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O PE visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos sócio-económicos mais
vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Os destinatários do Projecto são
Crianças e jovens provindos de contextos sócio-económicos mais vulneráveis com idades compreendidas 6 aos 24 anos.
Este projecto centra os seus principais objectivos:
1 – Diminuir o insucesso escolar no concelho de Ribeira de Pena;
2 - Colmatar o abandono escolar e a saída precoce do sistema de ensino sem qualquer qualificação profissional;
3 – Promover uma participação activa e um maior relacionamento entre escola/família/Comunidade;
4 - Atribuir competências sociais e pessoais ao público-alvo deste projecto;
5 – Criar e dinamizar espaços de Ocupação de Tempos Livres – Extra curriculares de âmbito lúdico/pedagógico.

As estratégias de intervenção do programa Escolhas assentam essencialmente em 4 áreas:
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Inclusão escolar e educação não formal;



Formação Profissional e empregabilidade;



Participação cívica e comunitária;



Inclusão digital;

67/71

Plano de Desenvolvimento Social
Medidas e Acções do Programa Escolhas:

Medida I – Visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal;
a) Desenvolvimento de actividades de combate a abandono escolar e de promoção do sucesso escolar, através da
concepção, implementação, financiamento e desenvolvimento de projectos de apoio aos estudantes e de planos
individuais de educação, envolvendo escolas e outras instituições relevantes na área da educação;
b) Implementação de medidas de educação que facilitem a reintegração escolar de crianças e jovens que tenham
abandonado a escola ou dela estejam ausentes a partir dos 12 anos, concretizadas dentro ou fora do espaço
escolar;
c) Concepção e desenvolvimento de acções que, através da educação não formal, favoreçam a aquisição de
competências pessoais e sociais, promovendo o sucesso educativo e maior co-reponsabilização num cidadania
mais participativa;
d) Promoção da co-reponsabilização dos familiares no processo de desenvolvimento pessoal e social das crianças e
dos jovens, nomeadamente através da mediação familiar e formação parental;

Medida II – Visa contribuir para a formação profissional e empregabilidade, com participação prioritárias das instituições
relevantes nesse domínio;
a) Desenvolvimento de actividades que favoreçam o acesso á formação profissional e/ou emprego;
b) Capitação das crianças e jovens com competências e saberes que constituam vantagens competitivas para a sua
integração social e profissional;
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c) Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades, mobilizando oportunidades para a inserção
na vida activa, designadamente através de estágios profissionais e promoção de primeiros empregos para jovens
abrangidos por este programa;

Medida III – Visa contribuir para a participação cívica e comunitária;
a) Desenvolvimento de espaços criativos e inovadores onde seja possível dinamizar actividades ocupacionais que
promovam a integração comunitária e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
b) Promoção da participação social, através das dinâmicas associativas formais ou informais, que levem as crianças
e jovens a perceber e a valorizar a sua presença, na sociedade como uma mais-valia para todos;
c) Desenvolvimento de um espírito de cidadania activa que os conduza, no futuro, a uma atitude, simultaneamente,
crítica e construtiva, que justifique o seu envolvimento em projectos colectivos de vida em sociedade;
d) Descoberta, de uma forma lúdica, da língua, valores tradições, cultura e história de Portugal, bem como dos
países de origem das comunidades imigrantes, no quadro de uma sociedade aberta, plural e intercultural;
e) Aproximação às instituições do Estado, pela compreensão do seu papel e pela percepção de que salvaguardam
os direitos e deveres de todos os cidadãos residentes em Portugal;
f) Promoção da co-reponsabilização dos familiares no processo de desenvolvimento pessoal, social, escolar e
profissional das crianças e dos jovens, nomeadamente através da mediação familiar e formação parental;
g) Desenvolvimento de iniciativas de serviço á comunidade;
h) Promoção de espaços de informação e aconselhamento especialmente destinados à divulgação de informação e
serviços do Estado dirigidos aos jovens;
i) Promoção da mobilidade juvenil dentro e fora do território nacional;
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Medida IV – consubstancia uma medida de carácter transversal e cumulativa a uma ou mais medidas enunciadas nos
números anteriores, potenciando-as, visa apoiar a inclusão digital;
a) Lúdico-pedagógicas;
b) Especificas de âmbito formativo em tecnologias de informação e da comunidade;
c) De apoio à inclusão escolar

A Candidatura Debaixo d’olho apresentou candidatura à medida I, III e IV.
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