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Enquadramento Legal 
Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 “ A rede social é um fórum de articulação e 

congregação de esforços e baseia-se na adesão livre por parte das autarquias e das entidades públicas 

ou privadas sem fins lucrativos que nela queiram participar”. 

Objetivo Geral 
Pretende-se com este Plano de ação definir as atividades de forma realista e exequível, identificar as 

entidades responsáveis e o envolvimento efetivo dos parceiros, tornando-se elementos ativos no 

processo de desenvolvimento local. 

Área Geográfica de 

Intervenção 
Concelho de Pinhel 

Eixos de Intervenção 

1.º Eixo- População Desfavorecida e/ou Excluída 

2.º Eixo- Habitação 

3.º Eixo- Terceira Idade 

4.º Eixo - Emprego, Empreendedorismo e Inovação 
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1.ºEixo: 

 

1.º Eixo – População Desfavorecida e/ou Excluída 

Objetivos Ações a Desenvolver Responsáveis Calendarização 

Melhorar a qualidade de vida 

da população carenciada do 

Concelho. 

-Atendimento, acompanhamento e 

encaminhamento; 

 

 

- CMP; 

- C.P.C.J. 

- Segurança Social 

- I.P.S.S 

- CLDS 3G 

- SAAS (RLIS) 

- Centro Saúde de 

Pinhel 

- Juntas de Freguesia 

- N.A.R.P. 

- Centro de Emprego 

- Agrupamento de 

Escolas de Pinhel 

- janeiro a dezembro 

Eliminar ou minorar o risco 

existente; 

- Deteção de crianças/jovens em 

risco para que se promova a sua 

integração. 

- CPCJ 

- Segurança Social 

- GNR 

- CLDS 3G 

- SAAS (RLIS) 

- Centro de Saúde de Pinhel 

- Agrupamento de Escolas de Pinhel 

- janeiro a dezembro 
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2.º Eixo: 

 

 

2.º Eixo – Habitação 

Objetivos Ações a desenvolver Responsáveis Calendarização 

Melhorar as condições habitacionais 

de indivíduos/famílias carenciadas; 

- Realização de intervenções habitacionais 

junto de famílias carenciadas; 

- Reabilitação de edifício destinado a habitação 

social; 

- Equipar o apartamento destinado a situações 

de Emergência Social. 

  - CMP; 

  - Segurança Social 

  - Juntas de Freguesia 

  - IPSS 

  - SAAS (RLIS) 

- janeiro a dezembro 

Acompanhamento às famílias a 

realojar; 

 - Organização dos realojamentos para os 

agregados contemplados com apoio 

habitacional. 

  - CMP 

  - Segurança Social 

  - Juntas de Freguesia 

  - IPSS 

  - SAAS (RLIS) 

- janeiro a dezembro 

Preservar as condições habitacionais 

da população beneficiária de 

intervenção habitacional; 

- Visitas domiciliárias para sensibilizar, acerca, 

da necessidade de preservar as habitações; 

- Vistorias. 

  - CMP 

  - Segurança Social 

  - SAAS (RLIS) 

- janeiro a dezembro 
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3.º Eixo:  

3.º Eixo – Terceira Idade 

Objetivos Ações a desenvolver Responsáveis Calendarização 

Implementar o Sistema de Gestão de 

Qualidade nas IPSS. 

- Implementação de algumas medidas 

referentes ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

- IPSS’s 

- Segurança Social 

- CMP 

- janeiro a dezembro 

Criar e consolidar projetos que visem a 

dinamização das IPSS, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida à população 

idosa. 

 

- Atividades de animação e informação; 

- Dinamização da Universidade Sénior de 

Pinhel - USP. 

 

- IPSS 

- CMP 

- Juntas de Freguesia 

- CLDS 3G 

- USP 

- janeiro a dezembro 

Eliminar ou minorar o risco existente junto 

dos idosos em situação de 

isolamento/perigo e/ou sem suporte 

familiar. 

- Implementar o Projeto de Teleassistência a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

- Visitas domiciliárias; 

- Acompanhamento e encaminhamento. 

- CMP 

- Segurança Social 

- GNR 

- IPSS 

- Juntas de Freguesia 

- Centro de Saúde  

- SAAS (RLIS) 

- janeiro a dezembro 

Dotar o Concelho de uma cobertura eficaz 

de Equipamentos Sociais, que utilizem 

racionalmente os recursos locais com vista 

ao equilíbrio social, económico e ambiental. 

- Delimitação da área de intervenção das IPSS; 

- Apoio técnico para elaboração de 

candidaturas; 

- Apoio técnico e financeiro para 

reabilitação/remodelação de equipamentos 

sociais para Centros de Convívio. 

- IPSS's 

- Segurança Social 

- CMP 

- Juntas de Freguesia 

- janeiro a dezembro 
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4.ºEixo: 

 

 

4.º Eixo – Emprego, Empreendedorismo e Inovação 

Objetivos Ações a desenvolver Responsáveis Calendarização 

Criar e consolidar projetos que visem a 

dinamização de atividades tradicionais 

e/ou inovadoras, ações que utilizem 

racionalmente os recursos locais com 

vista ao equilíbrio social, económico e 

ambiental. 

 - Informação e divulgação de candidaturas a 

fundos estruturais para os diversos setores da 

malha económica; 

 - Apoio e Encaminhamento técnico na 

elaboração de candidaturas a fundos 

comunitários; 

   - Divulgação das medidas de apoio ao 

emprego (Empresários e Desempregados) 

existentes, bem como de possíveis ofertas; 

- Informar os munícipes sobre as 

potencialidades de lógicas inovadoras e 

empreendedoras que permitam a criação de 

auto emprego que promova o desenvolvimento 

territorialista sustentável. 

- CMP 

- IPSS 

- Juntas de Freguesia 

- Centro de Emprego 

- CLDS 3G 

- Agrupamento de 

Escolas de Pinhel 

  - janeiro a dezembro 

 


