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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: INDIVÍDUOS | FAMÍLIAS 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Proporcionar 
estratégias 

articuladas e 
concertadas com 

cidadãos e 
famílias, de forma 

a promover a 
coesão social e 

territorial, através 
do seu 

empoderamento 
 

 
Capacitar os 

indivíduos/famílias 
para um processo de 

mudança e de (re) 
integração social, 

promovendo 
competências pessoais, 

sociais e parentais 

Acompanhamento de 
famílias e crianças em 

situação de risco/perigo 

50 pais/encarregados de 
educação frequentaram 

formação parental 

N.º de pais 
 

NLI 
CLAS 
CPCJ 

Agrupamento 
de Escolas 

Desenvolvimento de Ateliers 
informativos e formativos 

para aquisição de 
competências pessoais, 

sociais e parentais 

100% das famílias com 
crianças referenciadas por 

situação de risco/perigo são 
acompanhadas  

Nº de famílias das 
crianças referenciadas 

% de famílias 
acompanhadas 

CPCJ 

75% das famílias 
referenciadas frequentaram 

ateliers informativos e 
formativos para aquisição de 

competências pessoais, 
sociais e parentais 

Nº de famílias das 
crianças referenciadas 

CPCJ 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Promover respostas de 
incentivo à natalidade 

Desenvolvimento de 
medidas de incentivo à 
natalidade – Nascer+ 

80% das famílias 
referenciadas obtiveram 

apoio do projeto 

% de apoios 
atribuídos 
N.º de pais 

N.º de crianças 

CM 

Apoio para o incentivo da 
natalidade e 

acompanhamento dos 
recém-nascidos no 1º ano 

de vida 

100% das mães e respetivos 
agregados, durante o 1.º ano 
de vida, tiveram o necessário 

acompanhamento 

% de mães 
acompanhadas 

CM 
UCSP Por 
Poiares 
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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: INDIVÍDUOS | FAMÍLIAS 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 3 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Fomentar 
estratégias 

articuladas e 
concertadas com 

cidadãos e 
famílias, para a 
promoção da 

coesão social e 
territorial, através 

do seu 
empoderamento 

 

Potenciar a 
solidariedade social e a 

interajuda social 

Realização da iniciativa 
Poiares Solidário e Amigo 

Aumento de 20% a 
participação nas atividades 

propostas 

N.º de 
participantes 

NLI 
CLAS 
CM 

Realização de campanhas de 
angariação de alimentos para 

atribuição de Cabazes a 
Famílias com comprovada 

carência económica 

Aumento de 10% o apoio 
prestado para a constituição 

dos Cabazes Alimentares 
destinados a famílias com 

comprovada carência 
económica 

% de apoios 
atribuídos 

CLAS 
CM 

Conferência São 
Vicente de Paulo 

Juntas de Freguesia 
Tecido comercial 

Implementação da Loja Social 
de Vila Nova de Poiares 

A Loja Social de Vila Nova de 
Poiares está a funcionar em 

pleno até ao final do ano 
Dia de abertura 

CLAS 
CM 

Conferência São 
Vicente de Paulo 

Juntas de Freguesia 
Tecido comercial 

Objetivo Estratégico 4 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Promover o 
Voluntariado 

Realização de uma campanha 
de sensibilização às pessoas 

para desenvolverem 
atividades em projetos e 

parcerias locais através da 
prática do voluntariado 

Realizada uma campanha de 
sensibilização para o 

voluntariado 

Nº ações 
realizadas 

CM 
CNV 

Conferência São 
Vicente de Paulo 

Juntas de Freguesia 
CLAS 

Inscrição de 20 voluntários 
N.º de 

voluntários 
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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: SAÚDE 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Proporcionar 
estratégias 

articuladas e 
concertadas com 

cidadãos e 
famílias, para a 
promoção da 

coesão social e 
territorial, através 

do seu 
empoderamento 

 

Estimular o 
envolvimento coletivo 
na promoção da saúde 

Realização de ações de 
sensibilização sobre os 

problemas ligados ao álcool e 
drogas (lícitas e ilícitas); 

alimentação saudável, 
sexualidade e higiene oral 

Realizadas 6 sessões de 
sensibilização nas escolas do 

concelho 
Nº ações 

UCSP Por Poiares 
Agrupamento de 

Escolas 
CLAS 
GNR 

Continuação do projeto 
Leves.Com 

100% das crianças 
frequentaram ações de 

sensibilização 

Nº ações 
% de 

crianças/jovens 

UCSP Por Poiares 
Agrupamento de 

Escolas 
CLAS 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Fomentar o bem-estar 
da população em geral, 

sobretudo a mais 
isolada 

geograficamente 

Continuação da realização de 
circuito de transporte dirigido 

aos munícipes oriundos de 
lugares mais distantes da sede 

do concelho/isolamento 
geográfico 

Monitorização dos circuitos 
efetuados no território 

concelhio  

% de circuitos 
monitorizados 

 

CM 
CNV 

Conferência São 
Vicente de Paulo 

Juntas de Freguesia 
CLAS 

Abrangidas cerca de 1500 
utilizações dos circuitos 

Nº de 
utilizações 

Continuidade do Programa 
Censos Sénior 

100% das pessoas 
referenciadas obtiveram o 
devido acompanhamento 

% de pessoas 
acompanhadas 

GNR 
CLAS 

Desenvolver o Projeto Saúde + 
Perto 

100% das pessoas 
referenciadas obtiveram o 
devido acompanhamento 

% de pessoas 
acompanhadas 

UCSP Por Poiares 
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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: CRIANÇAS E JOVENS 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Implementar 
estratégias para a 

proteção dos 
direitos das 

crianças e jovens, 
o seu bem-estar e 
desenvolvimento 

integral 

Fomentar o bem-estar 
das crianças e jovens 
em acompanhamento 

pela CPCJ 

Execução das ações 
preconizadas no Plano de 

Atividades da CPCJ 

Execução de 100% das ações 
inscritas no Plano de 
Atividades da CPCJ  

Nº de ações 
propostas 

N.º de ações 
realizadas 

CPCJ 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Dotar a população em 
geral, de 

conhecimentos e 
consciencializar para 

os direitos das crianças 

Execução das ações de 
sensibilização para a 

consciencialização e promoção 
dos direitos das crianças 

Realizadas pelo menos 4 ações 
de sensibilização com 40 

participantes no total 

Nº ações 
N.º de 

participantes  
CPCJ 

Objetivo Estratégico 3 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Dinamizar respostas 
diferenciadas para as 
crianças e jovens em 

situação de 
vulnerabilidade social 

Programação e 
acompanhamento das 

atividades  de Campo de 
Férias para as crianças e 

jovens que se encontrem em 
situação de maior 
vulnerabilidade 

90% das crianças sinalizadas 
usufruíram de campo de férias 
e atividades de tempos livres 

% de  
participantes 

CPCJ 
CM 
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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: HABITAÇÃO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Criar estratégias 
para a qualidade, 

bem-estar e 
conforto 

habitacional dos 
grupos de 

cidadãos mais 
vulneráveis 

 
Melhorar a adaptação 

das condições 
habitacionais de 

grupos de cidadãos 
mais vulneráveis 

 

Desenvolvimento do 
Programa Municipal APOIAR + 

100% dos pedidos obtiveram 
resposta 

N.º de pedidos 
% de respostas 

CM 
Conferência São 
Vicente de Paulo 

Juntas de Freguesia 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Promover a realização 
de um estudo sobre as 

barreiras 
arquitetónicas em 
edifícios e espaços 

públicos 

 
Realização de um 

levantamento de necessidades 
prioritárias de intervenção 

 

Até final de setembro de 2017 
é apresentado o estudo 

efetuado 

Data de 
apresentação 

do estudo  

CM 
DUECEIRA 

 
Realização de proposta de 

intervenção para a 
requalificação dos espaços 

 

Até final de dezembro de 2017 
é apresentado uma proposta 

de intervenção 

Data de 
apresentação 
da proposta 

CM 
DUECEIRA 
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Eixo de Intervenção | Família e Comunidade 
Área de Intervenção: IGUALDADE DE GÉNERO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

 Desenvolver 
estratégias para a 

abordagem da 
Igualdade de 
Género e de 
Proteção de 
Vítimas de 

Violência de 
Género e 

Doméstica 

Elaborar um Plano 
Municipal para a 

Igualdade 

Elaboração de um diagnóstico 

Até maio de 2017, o 
diagnóstico para o Plano 

Municipal para a Igualdade 
está realizado 

Data de 
apresentação 

do diagnóstico 

CM 
CIG 

 
Definição dos eixos 

estratégicos, metas e 
indicadores do Plano 

Municipal para a Igualdade 
 

Até setembro de 2017, os 
eixos de intervenção para o 

Plano Municipal para a 
Igualdade estão definidos 

Data de 
apresentação 
do documento 

CM 
CIG 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Desenvolver ações de 
formação no âmbito da 

temática dirigida a 
diversos grupos-alvo, 
cujo objetivo será o de 
capacitar na promoção 
da igualdade de género 

e oportunidades  
 

Ações de formação no âmbito 
da temática dirigida a diversos 

grupos-alvo, para a 
capacitação da promoção da 

igualdade de género e 
oportunidades 

Realizadas pelo menos 2 ações N.º de ações 
CM 

ADIP 

Realização de ações para 
adolescentes sobre Violência 

no Namoro e Violência 
Doméstica 

Realizadas pelo menos 3 ações N.º de ações 

 
UCC Por Poiares 
Agrupamento de 

Escolas 
GNR 
CM 
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Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
Área de Intervenção: EMPREGO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Integrar os 
desempregados, 
bem como os de 
longa duração e 
beneficiários de 

prestações sociais 

 
Incrementar o 

desenvolvimento de 
competências 

pessoais, sociais e 
profissionais aos 
desempregados, 

desempregados de 
longa duração e 
beneficiários de 

prestações sociais 
 

Integração em ações de 
formação de públicos mais 

desfavorecidos – capacitação 
para a inclusão 

30% do público-alvo é 
abrangido pelas ações de 

formação  

N.º de 
beneficiários 

% de integrações 

IEFP 
GIP 

QUALIFICA 
(CQEP)/ADIP 

Integração de beneficiários 
de Rendimento Social de 
Inserção em Atividades 

Socialmente Uteis 

Integrados 5% dos 
beneficiários em ASU  

% de integrações 
N.º de 

beneficiários 

NLI 
CM 

CLAS 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Integrar no mercado 
de trabalho os 

desempregados, 
desempregados de 

longa duração e 
beneficiários de 

prestações sociais 

 
Inserção de desempregados, 

desempregados de longa 
duração e beneficiários de 

prestações sociais em 
medidas de emprego (CEI; 

CEI+) 

Integrados 10% dos 
desempregados (com o 

necessário enquadramento) 
em medidas de emprego  

 
Nº de pessoas 

abrangidas 
N.º de 

programas/medidas 
de emprego 
realizados 

N.º de acordos de 
inserção e Planos 

Pessoais de 
Emprego 

% de integrações 
 

IEFP 
GIP 
NLI 

CLAS 
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Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
Área de Intervenção: EMPREGO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

 
 

Integração de 
desempregados, 

desempregados de 
longa duração e 
beneficiários de 

prestações sociais 
 
 

 
Qualificação 
Profissional 

 
Informação e 

encaminhamento para 
ofertas formativas de jovens 

e adultos através do 
QUALIFICA (CQEP) 

 

Encaminhados 50% dos 
inscritos no QUALIFICA 

(CQEP) para ofertas 
formativas 

N.º de inscritos 
% dos 

encaminhamentos 

QUALIFICA (CQEP) 
/ADIP 
IEFP 
GIP 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Promoção do 
empreendedorismo, 

da economia e do 
emprego local 

Promover estratégias 
conducentes ao apoio 

de projetos de auto 
emprego e de 

empreendedorismo 

Realização da Semana do 
Empreendedorismo, 
incluindo a Feira do 

Emprego e da Formação 

Realizadas 2 sessões de 
sensibilização 

N.º de ações 

CM 
IEFP 
GIP 
GAE 

Agrupamento de 
Escolas 

 Outros Parceiros 
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Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
Área de Intervenção: POPULAÇÃO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

 
 

Proporcionar 
estratégias para a 
inclusão ativa da 

população 
portadora de 
deficiência e 
pessoas com 
necessidades 

educativas 
especiais 

potenciando a 
igualdade de 

oportunidades 
 

 
 

Promover estratégias 
de sensibilização e 
envolvimento de 
todos os agentes 

locais para a igualdade 
de oportunidades 

 
 

Dinamização do Projeto 
Letras P’rá Vida 

50% das pessoas inscritas 
encontram-se a frequentar o 

projeto 

% dos formandos 
N.º de pessoas 

Icreate 
CM 

Juntas de Freguesia 
ESEC 

 
Realização de ações de 

capacitação vocacionadas 
para o desenvolvimento de 
aquisição de competências 

profissionais  
 

Realizadas 2 sessões de 
sensibilização dirigidas aos 

empresários, comerciantes e 
Instituições 

N.º de ações 
N.º de participantes 

APPACDM 
AEDP 
IEFP 
GIP 

Outros Parceiros 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

 
Implementar de 

medidas de apoio, 
reforço e estímulo às 

aprendizagens aos 
alunos que 

evidenciem insucesso 
escolar 

 

Desenvolvimento do Projeto 
EPIS 

100% das situações 
sinalizadas, obtiveram 
intervenção do projeto 

 
Nº de crianças 

abrangidas 
% de crianças 

abrangidas 

CM 
Agrupamento de 

Escolas 
Associação de Pais 
 Outros Parceiros 

 

 

Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
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Área de Intervenção: EDUCAÇÃO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Promover 
estratégias 

preventivas, 
diferentes e 

diferenciadoras 
tendentes ao 

desenvolvimento 
integral das 

crianças e jovens 
e suas famílias 

 
Dinamizar projetos 

que potenciem a 
educação para a saúde 

e promovam a 
consciência cívica, 

ambiental dirigido aos 
alunos e envolvendo 

os pais e encarregados 
de educação 

 

Dinamização dos projetos 
“Estímulos”; “Mãos na Terra” 

e “Eu Curto a Cortiça” 

Realizadas pelo menos 4 
ações no âmbito dos projetos 

envolvendo os pais e 
encarregados de educação 

N.º de ações 
N.º de participantes 

CM 
Agrupamento de 

Escolas 

Dinamização de atividades 
no âmbito das respostas 

prestadas pelas IPSS’s 

Realizadas pelo menos 4 
ações no âmbito das 

respostas envolvendo os pais 
e encarregados de educação 

N.º de ações 
N.º de participantes 

ADIP 
CJSFA 

CBEISA 

 

Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
Área de Intervenção: CULTURA | DESPORTO | LAZER 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Dinamização de 
ações culturais, 

lúdicas e 
recreativas 

 

 
Realizar eventos, 

workshops, ateliers 
para a comunidade em 
geral, de forma a dar a 

conhecer as 
potencialidades locais 

e impulsionando, o 
desporto, a cultura e a 

identidade local 
 

Dinamização de ações de 
animação comunitária, 

cultural e artística 

Dinamizadas pelo menos 3 
ações no âmbito 

comunitário, cultural e/ou 
artístico 

N.º de ações 
N.º de participantes 

CM 
CLAS 

Outros Parceiros 

Dinamização de atividades 
desportivas que potenciem o 

turismo e os recursos 
endógenos 

Dinamizadas pelo menos 2 
ações com impacto nacional 

N.º de ações 
N.º de participantes 

CM 
CLAS 

Outros Parceiros  
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Eixo de Intervenção | Inclusão Ativa e Empregabilidade 
Área de Intervenção: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Objetivo Geral Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Realizar 
estratégias 

sustentáveis com 
viabilidade 

económica que 
sejam benéficos 

para o concelho e 
para a região 

 

Dinamizar eventos que 
promovam os recursos 
endógenos do concelho, 

designadamente a 
gastronomia, o artesanato, 

a caprinicultura, o comércio 
e a indústria 

Realização do evento 
POIARTES 

Aumento em 20% o apoio 
prestado para a realização do 

evento 

% de apoios 
N.º de apoios 

CM 
AEDP 

Outros Parceiros 

Realização do evento 
Recriação do Mercado 

Antigo 

 
A participação no evento foi 

aumentada em 5%  
 

% de 
participantes 

CM 
Associações e 

Coletividades Locais 
Outros Parceiros  
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Eixo de Intervenção | Envelhecimento Ativo 
Área de Intervenção: POPULAÇÃO IDOSA 

Objetivo 
Geral 

Objetivo Estratégico 1 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Implementar 
estratégias 

para o 
combate ao 
isolamento 

social da 
população 
idosa do 
concelho 

 

Combater ao isolamento e/ou 
situações de risco da população 

idosa através da devida 
referenciação das situações 

Dinamização do Programa 
RLIS 

100% das pessoas 
referenciadas estão 

devidamente acompanhadas 
e encaminhadas 

% de pessoas 
acompanhadas 

e 
encaminhadas 

RLIS/ADIP 

Objetivo Estratégico 2 Descrição da Ação Metas 
Indicadores de 

Avaliação 
Promotores 

Dinamizar um conjunto de 
atividades/ações dirigidas aos 
idosos, sempre numa lógica de 

proximidade  
 

Dinamização do Projeto 
Clube Velhos Amigos 

90% das pessoas 
referenciadas frequentaram 

respostas diferenciadoras 

N.º de pessoas 
% de pessoas 

Icreate 
CM 

Juntas de Freguesia 
Dinamização de ações de 

(in)formação sobre a 
utilização das TIC’s – Projeto 

Informática para Tod@s 

90% das pessoas inscritas 
foram certificadas 

N.º de pessoas 
% de pessoas 

CM 
Juntas de Freguesia 

Dinamização de ações 
lúdicas e recreativas com os 
seniores – Projeto Talentos 

da Maturidade 

Realizadas 4 atuações do 
grupo  

N.º de atuações CM 

Dinamização da 
Universidade Sénior de Vila 

Nova de Poiares 

Frequência de 90% das 
pessoas inscritas  

% de pessoas 
N.º de pessoas 

US/ADIP 

Dinamização de Atividades 
no âmbito das respostas 

sociais para idosos 

80% das pessoas que 
frequentam respostas sociais 
participaram em atividades 

promovidas 

N.º de pessoas 
N.º de ações 

% de pessoas 

ADIP 
Irmandade de Nossa 

Senhora das 
Necessidades 

 


