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1. Introdução 
 

Após a elaboração da atualização do Diagnóstico Social de Carrazeda de Ansiães, foi 

possível identificar as necessidades, as problemáticas prioritárias, bem como os 

recursos e as potencialidades locais, que constituem oportunidades de 

desenvolvimento.  

Esta visão das condições socioeconómicas do território, originou a elaboração do 

documento subsequente, o Plano de Desenvolvimento Social de Carrazeda de 

Ansiães (PDS), que convenciona uma estratégia a cinco anos (2019 – 2024), nas quais 

estão definidas as ações a desenvolver, com vista à prossecução dos objetivos 

estabelecidos. 

Este documento está estruturado de forma simples, inicialmente é efetuado um breve 

enquadramento à metodologia adotada na elaboração do PDS de Carrazeda de 

Ansiães.  

Seguidamente é apresentada a estratégia concelhia do Plano de Desenvolvimento 

Social, onde estão identificados os eixos prioritários de intervenção, os objetivos, as 

estratégias de intervenção, os resultados esperados, o público-alvo e os indicadores de 

resultado, numa perspetiva que pretende atenuar / suprimir as necessidades e os 

problemas identificados, utilizando os recursos e potencialidades locais de forma 

articulada e planeada. 

O presente PDS não pretende ser apenas um documento, mas um instrumento de 

planeamento estratégico decisivo e orientador de políticas e medidas que conduza às 

mudanças pretendidas e apontadas como prioritárias. 
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 2. Metodologia  
 

A Metodologia apresentada assenta num planeamento estratégico, tendo em vista a 

racionalização / eficácia da intervenção dos agentes locais, ao mesmo tempo que 

ambiciona a participação de todos os atores na discussão e concretização dos projetos 

de mudança a nível local.  

O Plano de Desenvolvimento Social 2019-2024 elege como eixos estratégicos: EIXO 1 - 

Economia, Empreendedorismo e Turismo; EIXO 2 - Grupos Sociais Desfavorecidos / 

Ação Social e EIXO 3 - Educação e Formação. 

 

Este Plano de Desenvolvimento Social 2019-2024 define as estratégias que consagram 

as políticas de desenvolvimento económico, social e territorial. 
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 3. EIXOS DE INTERVENÇÃO 

Objetivos Gerais 
 

O Concelho de Carrazeda de Ansiães é um concelho que tem sofrido alterações 

demográficas, principalmente no que se refere ao envelhecimento populacional e à 

baixa taxa de natalidade. Este fenómeno acelerado de desertificação do território 

exige um olhar estratégico, não só ancorado nas políticas locais de desenvolvimento, 

mas sobretudo numa reflexão de políticas de âmbito nacional direcionadas para estes 

territórios. Neste sentido, foram definidos os seguintes objetivos gerais: 

 

EIXO I 
Economia, 

Empreendedorismo e Turismo 

 EIXO II 
Grupos Sociais 

Desfavorecidos / Ação Social 

 
EIXO III 

Educação e Formação 

• Manter a permanência da 

população no concelho; 

• Envolver os agentes com 

responsabilidades nas 

áreas: empresarial, cultura 

e do turismo com o objetivo 

de atrair / fixar população / 

turistas; 

• Desenvolver projetos de 

desenvolvimento local, 

ancorados no quadro de 

medidas do Portugal 2020;  

• Atrair investidores para o 

concelho, através da 

ampliação da Zona 

Industrial; 

• Estimular o 

desenvolvimento de 

projetos empreendedores 

através dos incentivos do 

CAECA. 

 

 • Desenvolver respostas 
específicas ao nível das 
demências; 

• Desenvolver serviços 
especializados de 
proximidade; 

• Melhorar a qualidade de 
vida dos grupos sociais 
desfavorecidos; 

• Combater a solidão e o 
isolamento dos idosos, 
preservando a sua 
autonomia e ligação a 
espaços que lhes são 
familiares; 

• Articular as respostas entre 
instituições procurando 
otimizar os equipamentos e 
serviços; 

• Aumentar a capacidade de 
respostas ao nível da 
habitação social. 

 • Aumentar a qualificação 

profissional e escolar da 

população 

• Combater o Analfabetismo e 

abandono Escolar 
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EIXO 1 - Economia, Empreendedorismo e Turismo 

 

OBJETIVO GERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PARCEIROS PÚBLICO - ALVO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

1.  
Combater a 

desertificação e 
promover a fixação 

da População 
 

 
1.1. 

Promover o 
Turismo, com 
o objetivo de 
atrair turistas 

para o 
Concelho 

 

1.1.1. Aumentar a 
divulgação turística, a 
presença em eventos e 
feiras nacionais e 
internacionais 

Aumentar do nº de 
Turistas 
 CMCA 

 
Promotores turísticos  

Turistas 
 Nº de Turistas 

registados nos 
museus 

1.1.2. Envolver os 
agentes com 
responsabilidade na área 
da cultura e turismo 

1.1.3. Promover o 
Turismo de Natureza e 
respetiva divulgação 

Divulgar as rotas / 
percursos pedestres 

1.2 
Incentivar a 
fixação de 
Empresas 

1.2.1. Atrair novos 
investidores através da 
ampliação da zona 
industrial e apoios do 
CAECA 

Criar novos empregos 
e fixação de 
população / empresas 
no concelho 
Aumento da 
População ativa 
residente 

CMCA 
 

Santa Casa da 
Misericórdia através 

do CLDS 4G 

Empresários 
 Nº de empresas 

fixadas 

2. 
Melhorar a 

qualidade de vida  

2.1. 
Melhorar os 

serviços 
existentes no 

concelho 

2.1.1. Manutenção / 
Requalificação das 
infraestruturas 
existentes    

Melhorar as ofertas 
de lazer aos 
Munícipes e outros 

CMCA Comunidade 
 Nº de utilizadores das 

mesmas 
2.1.2. Requalificar as 
piscinas descobertas 
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 2.1.3. Prestar serviços 
de proximidades às 
populações, através da 
Carrinha do cidadão 

Facilitar o acesso 
a serviços públicos de 
utilidade pública, 
reduzindo o 
isolamento e a 
exclusão social 

CMCA 
Comunidade 

 
 Nº de utilizadores das 

mesmas 

2.2. 
Promover 
atividades 

para crianças 
e jovens 

2.2.1. Proporcionar 
atividades lúdico 
culturais   

Promover a 
socialização  

CMCA Crianças e jovens 
 Nº de crianças que 

frequentam as 
atividades 

2.3. 
Contribuir 

para a 
Preservação 
da Natureza 

2.3.1. Sensibilizar para a 
economia circular 
 

Aumentar o nº de lixo 
Reciclado 

CMCA 
 

Juntas de Freguesia 
do concelho 

 
Resíduos do Nordeste 

 
Agrupamento de 

Escolas de Carrazeda 
de Ansiães 

Comunidade 
 Nº de ações 

desenvolvidas 
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 EIXO 2 - Grupos Sociais Desfavorecidos / Ação Social 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATÉGIAS DE 
INTERVENÇÃO 

RESULTADOS ESPERADOS PARCEIROS 
PÚBLICO - 

ALVO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

1.  
Desenvolver 

competências 
pessoais e 

sociais 

1.1. 
Sensibilizar para a 

prevenção da 
violência doméstica 

e incentivar à 
denúncia deste 

crime 

1.1.1.  
Realizar ações de 
sensibilização 

Aumentar a informação e 
sensibilização para esta 
problemática 
 

 
Núcleo 

Executivo da 
Rede Social 

(grupo de apoio 
aos Idosos) 

 
Núcleo de 

Atendimento às 
Vítimas de 
Violência 

Doméstica do 
Distrito de 
Bragança 

 
Gabinete de 

Inserção e Apoio 
à Vítima (GIAV) 

 
Santa Casa da 
Misericórdia 

através do CLDS 
4G  

Idosos 
 Comunidade 

em geral 

 Nº de participantes  
 

 Nº de ações de 
formação/sensibilizaçã
o realizada 

1.2. 
Diagnosticar os 

casos de 
deficiência 

existentes no 

1.2.1.  
Efetuar um 
levantamento da 
tipologia de deficiências 
existentes no concelho 

Adequar os serviços às 
patologias identificadas 

CMCA 
 

Centro de 
saúde/UCC 

 

Pessoas com 
deficiência 

 Nº de pessoas com 
deficiência no concelho  

 Nº de apoios/respostas 
cridas para esta 
população 
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 concelho e do número de pessoas 
com as respetivas 
deficiências 

ISS 
 

Juntas de 
Freguesia do 

concelho 
 

Santa Casa da 
Misericórdia 

através do CLDS 
4G 

2.  
Promover a 

Saúde da 
Comunidade1 

2.1. 
Desenvolver 
programas / 

projetos 
enquadrados no 

programa Nacional 
de Saúde Escolar 

(PNSE) 

2.1.1. Desenvolver o 
programa de 
alimentação saudável e 
saúde escolar 

Sensibilizar a comunidade 
escolar para a adoção de estilos 
de vida saudáveis 

Centro de Saúde 
de Carrazeda de 

Ansiães 
 

Agrupamento de 
Escolas de 

Carrazeda de 
Ansiães 

 
GNR 

Comunidade 

 Nº de crianças e jovens 
por nível de ensino, que 
foram alvo de 
intervenção do PNSE 

2.1.2. Programa de 
Prevenção de consumos 
 
Sensibilizar/ informar 
sobre os malefícios das 
substâncias 

                                                           
1
 Plano de Atividades Unidade Móvel de Saúde de Carrazeda de Ansiães, ano de vigência – 2019/2021 



  

8 

  
 

 
 

Rede Social de 
Carrazeda  
de Ansiães 

  

 

2.2. 
Promover a saúde 
oral na escola 

2.2.1. Programa 
Nacional de Promoção 
de saúde Oral: 

 Escovagem dos 
dentes na escola; 

 Execução do 
Bochecho 
fluoretado; 

 Rastreio Oral; 

 Projeto Cheque- 
dentista 

 Nº de alunos 
abrangidos 

3. 
Rede Nacional 
de Cuidados 
Continuados 

3.1. 
Referenciar utentes 
para a ECCI e UCC 

3.1.1. Diminuir / 
minimizar a 
problemática de 
cuidadores em situação 
de esgotamento familiar 

Melhorar a qualidade de vida 
dos cuidadores e dos utentes 
dependentes  

 
Centro de Saúde 
de Carrazeda de 

Ansiães 

Comunidade 

 Nº de utentes 
referenciados para ECCI 

 Nº de utentes 
referenciados para UCC 
 
 

4. 
Promover a 

saúde e estilos 
de vida 

saudáveis  

4.1. 
Efetuar sessões de 
educação para a 

saúde face às 
necessidades 

identificadas por 
todos os parceiros 

 

Sempre que necessário, 
face às necessidades 
identificadas  
Unidade de Cuidados na 
Comunidade  
Utentes do projeto: 
Comunidade mais 
saudável em 
movimento 

Melhorar a qualidade de vida 
da população 

Centro de Saúde 
de Carrazeda de 

Ansiães 
 

Comunidade 
 

 
 

 Nº de Sessões de 
educação para a saúde 
realizadas 

 

4.2. 
Promover a 

vacinação contra a 
gripe e o tétano 

Sempre que necessário, 
face às necessidades 
identificadas  

 Nº de utentes 
vacinados com a vacina 
da gripe 
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 4.3. 
Comemoração de 

efemeridades 
nacionais / ou 

mundiais 

 Nº de comemorações 
de efemeridades  

   

5.  
Dinamizar a 
Rede Social  

5.1. 
Atualização dos 
instrumentos de 

planeamento 
estratégicos 

5.1.1. Atualização e 
aprovação do 
Diagnóstico Social, 
Plano de 
Desenvolvimento Social 
e Plano de Ação 

Aprovação e implementação 
das medidas definidas 

Rede Social 
 

Juntas de 
Freguesia 

 

Comunidade 

 Nº de dados produzidos 

5.2  
Definir as 
prioridades de 
intervenção tendo 
consideração as 
necessidades e os 
recursos locais 
existentes 

5.2.1. Identificar por 
ordem de prioridade as 
necessidades 

Recolha de dados 
(quantitativos e qualitativos) 

 Nº de reuniões de 
trabalho realizadas 
 
 

6.  
Diminuir os 
índices de 

Pobreza no 
concelho e 
promover a 

inclusão social  
 

6.1. 
Dinamizar e 
divulgar a Loja 
Social 

6.1.1. Receção e 
triagem de Bens 
Atendimento e 
atribuição de bens  

Aumento do Nº de dádivas e 
divulgação da Loja Social 

Rede Social 

Indivíduos/ 
agregados 
familiares 

carenciados 

 

 Nº de atendimentos 
 

 

6.2. 
Campanha de 

recolha de 
alimentos 

6.2.1. Sensibilizar 
comunidade e 
estabelecimentos 
comerciais a participar 
nesta Causa 

Famílias têm acesso a bens 
alimentares 

Rede Social 
Santa Casa da 
Misericórdia 

através do CLDS 
4G  

Indivíduos/ 
agregados 
familiares 

carenciados 

 

 Nº de famílias 
beneficiadas 

 
 
 

6.3. 6.3.1. Candidaturas: Melhorar as condições de vida CMCA Indivíduos/  Nº de pessoas que 
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 Assegurar o Apoio 
aos Estratos Socias 

Desfavorecidos 

 Apoio à Habitação 

 Apoio à Natalidade 

 Cartão Sénior 

 Cartão Jovem 

 Cartão ABEM 

 Oficina domiciliária 

das famílias carenciadas agregados 
familiares 

carenciados 

beneficiaram do apoio 

6.4. 
Assegurar o 

transporte de 
doentes 

oncológicos a 
consultas da 

especialidade 

6.4.1. Disponibilizar 
transporte gratuito para 
consultas de oncologia 

Garantir a ida às consultas de 
oncologia aos indivíduos que 
delas necessitem 

CMCA 
Pessoas com 

doença 
oncológica 

 Nº de pessoas apoiadas 

6.5. 
Promover, divulgar 
e dinamizar as 
medidas de 
combate à pobreza  

 
 

 

 
6.5.1 Informar / 
encaminhar as famílias 
relativamente às 
prestações sociais 
existentes 

Reduzir o nº de pessoas que 
vivem em risco de pobreza e 
exclusão social 
  

Rede Social 

População em 
geral e 

Indivíduos / 
agregados 
familiares 

carenciados 

 Nº de agregados / 
beneficiários a receber 
prestações sociais 

6.5.2. Referenciação das 
situações identificadas 
para as respostas: 

 Cantina social 

 FEAC 
 

Diminuição das situações de 
carência alimentar 

ISS 
 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Carrazeda de 
Ansiães 

Indivíduos/ 
agregados 
familiares 

carenciados 

 Nº de famílias a 
beneficiar da resposta 
“cantina Social” e 
“FEAC” 

 6.6. 
Promover a 
melhoria da 
qualidade de vida 

6.6.1. Ampliar o nº de 
respostas ao nível da 
habitação social 

Promover a melhoria da 
qualidade de vida das famílias 
em situação de carência 
económica, permitindo o 

CMCA 
 

Portugal 2020 

Indivíduos/ 
agregados 
familiares 

carenciados 

 Efetivação do projeto 



  

11 

  
 

 
 

Rede Social de 
Carrazeda  
de Ansiães 

  

 através do acesso a 
uma habitação  

acesso a uma habitação 
adequada 

 
 

7. 
Melhorar a 

qualidade de 
vida dos idosos 

 
 
 
 
 

7.1. 
Promover / 
reforçar a 
Intergeracionalidad
e e o 
Envelhecimento 
ativo 

7.1.1. Criar ateliers de 
artes e ofícios para 
crianças e idosos, 
promovendo a partilha 
e transmissão de 
conhecimentos 

 
 
 
 
 
Estimular o Envelhecimento 
ativo e o relacionamento 
intergeracional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IPSS´s 
 

Santa Casa da 
Misericórdia 

através do CLDS 
4G  

Comunidade 

 Nº de idosos e crianças 
que participam nas 
ações /atividades 

7.1.2. Promover/ 
dinamizar programas 
lúdico culturais para 
idosos, tais como o 
“Encontro de Idosos”, o 
“Natal dos Idosos”, o 
“Passeio Anual de 
Idosos”, mobilidade das 
pessoas idosas 

CMCA 
 

IPSS´s 
Idosos 

7.1.3. Articular 
encontros entre 
associações 
socioculturais e IPSS’s, 
intra e inter-concelhias 

Fomentar a adoção de hábitos 
de vida saudáveis, de 
comportamentos de segurança 
e participação ativa na 
comunidade 

IPSS´s Comunidade 

7.1.4. Mobilizar a 
participação dos idosos 
nas atividades 
desenvolvidas pelo 
Município, GNR, Centro 
de Saúde 

CMCA 
 

IPSS´s 
 

GNR 
 

Centro de Saúde 

Idosos 
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 de Carrazeda de 
Ansiães 

7.1.5. Criação e 
divulgação da 
Universidade Sénior 

Idosos envolvidos 

CMCA 
 

IPSS´s 
 

Juntas de 
Freguesia do 

concelho 

Idosos  Nº de alunos inscritos 

7.2. 
Capacitar as 
instituições de 
apoio a idosos ao 
nível da 
Intervenção nas 
demências 

7.2.1. Criar meios de 
controlo e 
georreferenciação dos 
idosos com demências  

Aumentar a capacidade de dar 
respostas adequadas a idosos 
demênciados 

IPSS´s 
 

CMCA 
 

GNR 

Idosos 

 N.º de Idosos 
demênciados 
abrangidos 

7.3. 
Combater a solidão 
e isolamento 

7.3.1. Assegurar 
Ginástica Sénior nas 
freguesias 

Combater a solidão 

CMCA 
 

Juntas de 
Freguesia 

 
IPSS´s 

Idosos 

 Nº de participantes 

7.4.  
Promover juntos 
dos idosos o 
incentivo para a 
utilização de 
infraestruturas 
municipais  

7.4.1. Criar condições 
para atrair a prática de 
atividades   

 Nº de participantes 

9. 
Promover a 

segurança das 
pessoas 

9.1. 
Promover a 
segurança dos 
idosos, através dos 

9.1.1. Sinalizar os/as 
idosos/as que vivam 
sozinhos/as ou em 
locais mais isolados, 

Informar os idosos quanto aos 
crimes praticados contra os 
mesmos, e as medidas de 
segurança a adotar  

CMCA 
 

GNR 
 

Idosos 

 

 Número de Idosos 
Sinalizados  
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 isoladas 
 

Programas 
Nacionais da GNR 
 

através de ações de 
sensibilização da 
prevenção de burlas 
e/ou assaltos 

 Juntas de 
Freguesia do 

Concelho 

 Número de ações 
desenvolvidas 

 Número de 
participantes  

10. 
Reestruturar as 
infraestruturas 

das ERPIS 

10.1. 
Aumentar a 
cobertura de 
respostas sociais 
para idosos 

10.1.1. 
Efetuar candidaturas 
com o objetivo de 
melhorar as 
infraestruturas 
existentes e potenciar 
as respostas existentes 

Melhorar as respostas e as 
condições de vida dos utentes 

Rede Social Comunidade 
 Número de 

candidaturas efetuadas  

 
11. 

Promover a 
igualdade de 

Género 

11.1.  
Contribuir para o 
compromisso 
estratégico para a 
igualdade de 
género e não 
discriminação 

11.1.1. 
Elaborar o plano de 
ação para a igualdade 
entre mulheres e 
homens 

Elaboração do Plano 

CMCA 
 

Rede Social 
 

Santa Casa da 
Misericórdia 
através do 
CLDS 4G 

Comunidade  Nº de participantes 
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 EIXO 3 – Educação e Formação 
 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 
ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PARCEIROS 
PÚBLICO - 

ALVO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

1.  
Promover a 
qualificação 
profissional  

1.1. 
Aumentar a qualificação 
profissional e escolar 

1.1.1. Incentivar a 
uma participação ativa 
na concretização de 
medidas ativas de 
emprego  Diminuir o nº de 

desempregados  
 
Aumentar a 
qualificação e 
formação 
profissional  

IEFP 
 

GIP Desempregados 

 Nº de desempregados 
que integram medidas 
ativas 

 Nº de formandos 

1.1.2. Desenvolver 
formações em função 
do território e das 
necessidades  

IEFP 
 

GIP 
 

Agrupamento de 
Escolas de 

Carrazeda de 
Ansiães 

 
IPB 

 
Comunidade 

1.2. 
Proporcionar alternativas 
que possibilitem aos jovens 
concluir a escolaridade 
obrigatória/ ingressar no 
Ensino Superior ou adquirir 
formação profissional com 
vista à inserção no mercado 
de trabalho 

1.2.1. Garantir a 
continuidade de 
respostas alternativas, 
como os Cursos 
Vocacionais e os Cursos 
Técnicos Superiores 
Profissionais 

Aumentar a 
qualificação da 
população jovem 
 
 
 
 

Agrupamento de 
Escolas de 

Carrazeda de 
Ansiães 

 
IPB 

Jovens que 
abandonaram o 

sistema de 
ensino; 

 
Jovens que 

tenham 
dificuldades em 

concluir o 
Ensino Básico/ 

Secundário 
 
 

 Nº de alunos a 
frequentar os cursos 

 



  

15 
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Carrazeda  
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 1.2.2. Apoiar no 
combate ao insucesso 
escolar  
 

Prevenir situações 
de alunos em risco 
de exclusão social e 
escolar 

 
Agrupamento de 
Escolas  
 

CMCA 
Através do Plano 

Integrado e 
Inovador de 
Combate ao 

Insucesso 
Escolar 
PIICIE 

 
Santa Casa da 
Misericórdia 
através do  
CLDS 4G 

Alunos 
 

Famílias 
 
 

 N.º de Alunos 
Abrangidos 

 



  

16 
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AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 2019 - 2024 

 

A monitorização e avaliação do presente PDS 2019/2024 permite acompanhar e avaliar 

a eficiência e eficácia do mesmo. A monitorização dos seus resultados será realizada 

em dois momentos, semestralmente e no final da vigência. 

 

Considera-se de extrema importância a utilização destes dois tipos de avaliação:  

 Avaliação de Acompanhamento (semestralmente), que tem como objetivo 

acompanha todo o processo de execução/implementação do PDS, permitindo 

avaliar o seu grau de execução, e a eventual necessidade de reforço de 

recursos;  

 Avaliação final, realizada após a conclusão do PDS, permite obter informação 

sobre os resultados e efeitos gerados pela intervenção. 

 

Os relatórios incluirão os seguintes elementos: objetivos, indicadores de execução; 

calendário de execução e os responsáveis pelo mesmo. 

 

A equipa responsável pela monitorização e avaliação deste PDS será o Núcleo 

Executivo do CLASCA, sendo que o contributo de todos os parceiros do CLASCA se 

torna fundamental para o sucesso da concretização das medidas propostas no PDS.  

 

 

 

 

 


