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Observações a considerar
1) Para uma consulta mais aprofundada da definição de conceitos, foi criado em 2011 um documento único que serve a todos
os instrumentos de trabalho do CLASCA: GUIA DE ORIENTAÇÃO 2011…CONCEITOS, DEFINIÇÕES E NOMENCLATURAS
http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/uploads/Diagnostico_Social_Conceitos.pdf
2) É possível fazer a ligação direta à internet nos links identificados http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/accao-social/redesocial.html / http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/destaques/------.html

1) INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Com a criação da 3.ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, adiante designado por
Programa CLDS -3G, abriu-se uma janela de oportunidade para a criação de estratégias de desenvolvimento social
de Carrazeda de Ansiães. Sobretudo, mas não apenas no sentido de agarrar essa oportunidade, surge este Plano
de Desenvolvimento Social, que já estava a ser trabalhado pelo Núcleo Executivo do CLASCA.
Com uma vigência de 3 anos (Julho de 2015 a Dezembro de 2018), o PDS ambiciona ser uma ferramenta holística,
que facilite a convergência de vontades reais e adaptadas, espelhando um entendimento concertado dos diversos
atores: institui um instrumento de trabalho, no qual os parceiros assumem o compromisso de se reverem,
utilizando-o como quadro de referência para intervenções particulares, numa estratégia de desenvolvimento
local cimentado em dinâmicas de articulação e de parceria.
Pretende a promoção de estratégias e medidas concertadas, tendo em conta a otimização dos recursos
endógenos e o fomento da atuação em rede, obviando os efeitos da descoordenação entre necessidades e
respostas na oferta de equipamentos e da desarticulação entre práticas de diversas instituições locais, constituem
as finalidades gerais deste instrumento.
O atual PDS é um roteiro para equilibrar, se não inverter as tendências negativas identificadas no Diagnóstico
Social (DS). Parte do reconhecimento da evidência de que hoje o crescimento das capacidades técnicas e
produtivas não induz forçosamente ao desenvolvimento social das comunidades. O processo de desenvolvimento /
crescimento é mais complexo obrigando ao planeamento integrado entre a perspetiva local, regional e nacional,
tendo como pano de fundo o empowerment ou empoderamento 1, configurando a importância da participação
decisória dos grupos a quem se dirigem as ações.
Os pilares do desenvolvimento são de componente económica, de ordem social e ordem cultural. Crescimento
económico é diferente de desenvolvimento económico: enquanto o primeiro se refere ao PIB, o desenvolvimento
económico é um conceito que envolve outros aspetos relacionados com o bem-estar de uma nação, como os
níveis de Educação, Saúde, entre outros indicadores de bem-estar. Esta componente é analisada no capítulo
1 Empowerment – Empoderamento - potenciação. «Obtenção, alargamento ou reforço do poder». Ocorre a partir da identificação de
objetivos comuns e/ou complementares cuja realização se assegurará com a participação de todos os envolvidos no processo,
possibilitando uma maior coerência entre o discurso e a prática. «O empoderamento é um dos fatores-chave para a saída da teia da
pobreza onde os grupos vulneráveis se encontram presos. Na verdade, só devolvendo o poder de decisão sobre o uso dos recursos,
sobre a vida, sobre a governação, entre outros aspetos, se pode permitir que os indivíduos e comunidades pobres libertem as suas
potenciais capacidades recalcadas e as coloquem ao serviço dos esforços de combate à pobreza.»
http://www.inas.gov.mz/index.php?id=5&option=com_content&task=view Instituto nacional de ação social (INAS): instituição pública,
subordinada ao Ministério da Mulher e da Ação Social (MMAS), criado pelo Decreto-Lei 28/97.
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“Análise Estratégica” do Diagnóstico Social (vd. pág. 229 – 231). As alíneas 2) Reflexão sobre o fenómeno da
pobreza e exclusão social e 2.2) Indicadores de desenvolvimento social: gestão para a sustentabilidade do mesmo
documento, (vd. pág.225 e seguintes do DS), são ilustrativas dos indicadores sociais sobre a pobreza e a exclusão
social.

Inicialmente serão expostas as possibilidades de desenvolvimento via programas estratégicos.

A POLÍTICA DE COESÃO NO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 20142020: NOVO CICLO DE PROGRAMAÇÃO DOS FUNDOS DO QEC
(QUADRO ESTRATÉGICO COMUM)
2) FUNDOS COMUNITÁRIOS 2014-2020

Regras gerais dos programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos
FEEI, para o período de 2014 -2020
NOTA DE RELEVO: PORTAL PORTUGAL 2020 E BALCÃO 2020 – como aceder aos novos fundos comunitários
https://www.portugal2020.pt/portal2020

Enquadramento dos objetivos e estratégias de intervenção no planeamento local, regional, nacional e europeu: a
transição para um novo modelo
Se existiu inflação de Medidas, é contudo um facto que não desapareceu a inflação dos Problemas. Aumentaram
as preocupações de resolução porque a sociedade, ser vivo, gera novas preocupações, num período de mudanças
de 2005 a 2015: a vinda de imigrantes e a efetivação da sociedade informatizada o que gera a info-exclusão são
disso um exemplo.
Por outro lado, se algumas medidas solucionaram um problema (por exemplo, o CSI Complemento Solidário para o
Idoso veio atenuar a questão económica), urge incrementar o progresso de medidas de bem-estar geral.
As

regras

gerais

dos

PO

estão

definidas

no

Decreto-Lei

n.º

159/2014,

de

27

de

outubro.

https://dre.pt/application/conteudo/58605739
A intervenção dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em Portugal) é subordinada às prioridades
de promoção da competitividade e internacionalização da economia, de educação e formação de capital humano,
de promoção da inclusão social, emprego, coesão social e territorial e da reforma do Estado, no quadro do
desenvolvimento sustentável e das exigências do processo de consolidação orçamental. “A Política de Coesão,
criada em 1988, foi-se desenvolvendo por ciclos plurianuais: 1989-1993; 1994-1999; 2000-2006; 2007-2013.
O Tratado de Lisboa2, em vigor desde 1 de Dezembro de 2009, consagrou a Promoção da Coesão Económica, Social
e Territorial e da Solidariedade entre os Estados-Membros como um dos objetivos da União Europeia, reafirmando
a importância da coesão no âmbito do processo de construção Europeia.

2 Assinado em 13 de Dezembro de 2007, pelos dirigentes da União Europeia, altera, sem os substituir, os tratados da União Europeia e
da Comunidade Europeia; dotará a União do quadro jurídico e dos instrumentos necessários para fazer face a desafios futuros e
responder às expectativas dos cidadãos. [Em linha < http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm>]
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A Política Comunitária para o próximo período de programação 2014-2020 pretende continuar a apoiar e a
promover a Coesão Económica e Social em Portugal, evidenciando um forte alinhamento com a Estratégia Europa
2020, cujas prioridades estratégicas definidas são Crescimento, Crescimento Sustentável e Crescimento Inclusivo.”
[Em linha < http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm>]

2.1) NÍVEL EUROPEU/NACIONAL – PORTUGAL 2020
[Em linha <http://www.qren.pt/np4/2014_2020>]

A Europa 2020 é a estratégia de crescimento da UE para a próxima década, que pretende acompanhar a mudança,
reforçando na UE uma economia inteligente, sustentável e inclusiva. São três prioridades, que se reforçam, com a
função de apoiar a UE e os Estados-Membros a alcançar níveis elevados de emprego, de produtividade e de coesão
social.
A UE definiu cinco objetivos em matéria de emprego, inovação, educação, inclusão social e clima/energia, que
deverão ser alcançados até 2020. Cada Estado-Membro adotou os seus próprios objetivos nacionais em cada uma
dessas áreas. O apoio da estratégia baseia-se em ações concretas a nível nacional e da UE.
“Trata-se do ACORDO DE PARCERIA adotado entre Portugal e a Comissão Europeia (ver DECISÃO), que reúne a
atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 3 – FEDERA (Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional), Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que
consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e
2020.”

4

Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo,
prosseguindo a ESTRATÉGIA EUROPA 2020.
Tem como principais objetivos:
1. Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis;
2. Incremento das exportações; transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo;
cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos;
3. Redução dos níveis de abandono escolar precoce;
4. Integração das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social;
5. Promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no uso dos recursos;
6. Reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade; racionalização,
modernização e capacitação da administração pública.

3 Os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão são os instrumentos financeiros da política regional da União Europeia, que têm por
objetivo reduzir as diferenças de desenvolvimento entre as regiões e os Estados-Membros, participando, assim, plenamente, no
objetivo de coesão económica, social e territorial. Existem dois Fundos Estruturais: O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) que apoia, desde 1975, a realização de infraestruturas e investimentos produtivos geradores de emprego, nomeadamente
destinados às empresas, e o Fundo Social Europeu (FSE), instituído em 1957, que apoia a inserção profissional dos desempregados e das
categorias da população desfavorecidas, financiando, nomeadamente, ações de formação.
[Em linha < http://www.igfse.pt/st_glossario.asp?startAt=2&categoryID=305&newsID=1842&offset=0>]
4 [Em linha < https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020>]
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No período compreendido entre os dois PDS’s do CLASCA, o Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006 (QCAIII) deu
lugar

ao

QREN

2014-2020,

com

base

no

Acordo

de

Parceira

(Julho

de

2014)

[Em

linha

<http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=4209&fileName=ACORDO_DE_PARCERIA.pdf>]

“O Acordo de Parceria que Portugal propõe à Comissão Europeia, denominado Portugal 2020, adota os princípios
de programação da Estratégia Europa 2020

[Em linha <http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm>]

e consagra a política de

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego
nos próximos anos em Portugal. Portugal 2020 define as intervenções, os investimentos e as prioridades de
financiamento necessárias para promover no nosso país o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e o
cumprimento das metas da Europa 2020. (…)

2.2) PO QREN 2014-2020: CINCO FUNDOS DO QUADRO ESTRATÉGICO COMUM
1) FEDER: apoia investimentos em infraestruturas, ações de desenvolvimento do potencial endógeno e do
desenvolvimento local;
2) FSE: apoia as políticas de educação, de formação profissional, visa a promoção do emprego e a integração no
mercado de trabalho;
3) Fundo de Coesão: B Reforça a coesão económica, social e territorial da União com o intuito de promover o
desenvolvimento sustentável de projetos nos seguintes domínios: o ambiente, incluindo domínios
relacionados com o desenvolvimento e a energia sustentáveis que apresentem benefícios para o ambiente; as
redes transeuropeias em matéria de infraestruturas de transportes, a eficiência energética e as energias
renováveis e, no domínio dos transportes que não façam parte das redes transeuropeias, os transportes
ferroviários, fluviais e marítimos, os sistemas de transporte intermodais e sua interoperabilidade, a gestão do
tráfego rodoviário, marítimo e aéreo, o transporte urbano limpo e os transportes públicos. A partir de 2014, o
Fundo de Coesão apoia igualmente projetos de infraestruturas dos transportes no âmbito do novo Mecanismo
Interligar a Europa.
4) FEADER: Fundo europeu agrícola e de desenvolvimento rural, que surge na sequência da Portaria nº50/2015
https://dre.pt/application/conteudo/66591872

do Ministério da Agricultura à qual sucede-se a publicação de portarias

relativas ao Programa de Desenvolvimento Rural – 2020 (PDR 2020)
programa-de-desenvolvimento-rural-2020/

5) FEMP:

Fundo

http://economiafinancas.com/2015/portaria-n-o-502015-

inserido nos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI).

Europeu

para

os

Assuntos

Marítimos

e

as

Pescas.
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QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL – QREN / 2014-2020 – ESTRATÉGIA 2020
2.3) QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL – QREN / 2014-2020 – ESTRATÉGIA 2020
EUROPA 2020, lançada em 2010 para os dez anos seguintes, é a estratégia da União Europeia que visa uma política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial que
estimulará o crescimento e a criação de emprego, a saída da crise, da qual as nossas economias estão a recuperar gradualmente, colmatar as deficiências do nosso modelo de
crescimento e criar condições para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Objetivos comuns, que devem ser atingidos até ao final de 2020




1. Emprego
2. I&D C
3. Alterações climáticas e sustentabilidade energética

Metas







4. Educação




5. Luta contra a pobreza e a exclusão social

1. Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos
2. Aumentar para 3% do PIB o investimento da UE na I&D
3. Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (ou em 30%, se forem reunidas
as condições necessárias) relativamente aos níveis registados em 1990
Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis
Aumentar em 20% a eficiência energética
4. Reduzir a taxa do abandono escolar precoce para menos de 10%
Aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa etária dos 30-34 anos
que possui um diploma do ensino superior
5. Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de
pobreza ou de exclusão social

Os objetivos estão interligados, reforçando-se mutuamente:
 A melhoria da educação contribuirá para o aumento do emprego e para a redução da pobreza;
 Uma economia baseada em mais I&D e inovação, bem como em recursos mais eficazes, torna a Europa mais competitiva e cria postos de trabalho;
 O investimento em tecnologias mais limpas contribui para a luta contra as alterações climáticas e cria novas oportunidades comerciais e de emprego.

Carrazeda de Ansiães
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2.4) PROGRAMAS OPERACIONAIS PORTUGAL 2020

O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais que mobilizam os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020 em domínios
diversos, a que acrescem os Programas de Cooperação Territorial:
A programação e implementação do Portugal 2020 organizam-se em quatro domínios temáticos – competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano,
sustentabilidade e eficiência no uso de recursos – considerando também os domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização das
intervenções.” Importa referir o destaque dado às estratégias de desenvolvimento territorial que asseguram que as especificidades e os diferentes graus de desenvolvimento das
sub-regiões são considerados, garantindo o envolvimento das entidades sub-regionais e das autoridades regionais e locais no planeamento e na execução dos respetivos programas
e projetos.

Importa a cada um de nós analisar a [Em linha <Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2013. D.R. n.º 113, Série I de 2013-06-14] que estabelece um novo modelo institucional
de governação dos fundos europeus.
O Governo Português determinou na Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012, de 26 de novembro, as prioridades estratégicas e os princípios orientadores para a
aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, bem como o modelo de coordenação interministerial para a elaboração e negociação dos instrumentos de
programação

do

ciclo

2014

-2020.

Mais

<http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=3014&fileName=file931.pdf>]

recentemente,

através

da

Resolução

do

Conselho

de

Ministros

n.º

33/2013,

de

20

de

maio,

[Em

linha

foram aprovados os pressupostos do Acordo de Parceria e aprovada a estrutura operacional dos fundos do Quadro Estratégico

Comum (QEC). A referida resolução sublinhou a importância de uma gestão sólida e eficiente dos instrumentos estruturais e a necessidade de articulação entre os fundos
estruturais e o Orçamento do Estado. Visou a concretização dos princípios gerais estabelecidos:


Racionalidade económica,



Concentração,
Disciplina financeira,



Segregação de funções de gestão,



Prevenção de conflitos de interesse,



Transparência e prestação de contas

Carrazeda de Ansiães
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Ao novo modelo associa-se uma melhor coordenação política do conjunto dos fundos comunitários, bem como a concentração das funções de programação, coordenação,
certificação e de pagamento, tal como estão previstas nos regulamentos comunitários, numa instituição única a criar, com base nos serviços atualmente existentes: o Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P. (IGFSE, I. P.), e a estrutura de missão designada por Observatório
do QREN.

A estruturação operacional dos fundos da política de coesão (FEDER), (FC) e (FSE), é a seguinte:


Quatro PO temáticos no Continente:

1) Competitividade e internacionalização;
2) Inclusão social e emprego;
3) Capital humano;
4) Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos;



Cinco PO Regionais no Continente, correspondentes ao território de cada NUTS II: i) Norte; ii) Centro; iii) Lisboa; iv) Alentejo; v) Algarve; (…)



A estruturação operacional do Fundo da Política de Desenvolvimento Rural – Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural (FEADER) – é a seguinte:
- Um PO para o Continente; b) Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas. (…)
- Os PO Regionais do Continente devem conjugar o financiamento plurifundos (FEDER e, sempre que pertinente, FSE), sendo estruturados de forma a prosseguir, à escala
regional e de acordo com as especificidades e potencialidades de cada região, os quatro PO domínios temáticos;



A definição de conteúdos e fronteiras entre PO Nacionais e PO Regionais do Continente deve ser estabelecida tendo em conta os princípios de racionalidade económica e
coerência das intervenções conjugados com a otimização da escala territorial de intervenção; (…)

O QREN 2014-2020 divide-se em Programas Operacionais que nas diferentes regiões do país são responsáveis pelas decisões e pela execução dos investimentos.
A Autoridade de Gestão do POPH é uma estrutura de missão criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2007, composta pelos seguintes órgãos, de acordo com o
previsto no Artigo 50º do Decreto-Lei n.º 312/2007 de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 74/2008 de 22 de Abril.

Carrazeda de Ansiães
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A) PO NORTE
Sectores a intervir:


PO Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS);



PO Educação (PRODEP III);



PO Agricultura e Desenvolvimento Rural (AGRO);



PO Economia (PRIME);



PO Saúde (Saúde XXI), etc.

B) PDR 2020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL – 2020
Objetivos:
 Atuar diretamente em sistemas produtivos reconhecidos pelos beneficiários, de modo a atingir resultados ao nível do recurso solo, através da adoção de práticas benéficas para a sua
conservação, permitindo reduzir fenómenos de erosão e melhorar a sua estrutura e composição;
 Assegurar a manutenção de sistemas tradicionais de culturas permanentes em áreas geográficas delimitadas, permitindo preservar os benefícios ambientais e de biodiversidade
associados a estes sistemas sensíveis de produção;
 Promover a manutenção de sistemas agropecuários extensivos que utilizam modos de produção assentes em práticas agrícolas tradicionais, compatíveis com a preservação dos
recursos solo, água e biodiversidade;
 Manter, ao nível das zonas onde a floresta assume um predomínio em termos de ocupação do solo, mosaicos agroflorestais que ao criarem descontinuidades na ocupação do solo,
contribuem para contrariar a propagação de incêndios florestais, tendo ainda o benefício da abertura da paisagem e da ocupação humana em territórios de muito baixa densidade;
 Contrariar o declínio do efeito polinizador das abelhas com efeito redutor da biodiversidade de áreas importantes dos territórios rurais.

Carrazeda de Ansiães
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C) COMPETE 2020
D

(Programa Operacional Competitividade e Internacionalização) - O COMPETE 2020 mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020 no âmbito do
domínio “Competitividade e Internacionalização” do Portugal 2020. Tem como finalidade contribuir para a criação de uma economia mais competitiva, baseada em atividades intensivas
em conhecimento, na aposta de bens e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis e no reforço da qualificação e da orientação exportadora das empresas portuguesas,
promovendo igualmente a redução de custos associada a uma maior eficiência dos serviços públicos e à melhoria dos transportes.
As empresas, em particular as PME, são destinatários preferenciais, procurando o Programa estimular o empreendedorismo, a capacidade inovadora e o desenvolvimento de estratégias
mais avançadas, baseadas em recursos humanos qualificados e com um forte enfoque na cooperação e noutras formas de parceria, como redes e clustersE (Plataformas de inovação
aberta, catalisadoras do acesso e partilha de conhecimento e do fomento de práticas colaborativas).
Na Administração Pública, o objetivo é melhorar o serviço prestado aos cidadãos e empresas, em especial com recurso às tecnologias de informação e comunicação. Nos Transportes
importa promover a intermodalidade e a conetividade com a Europa e com o resto do mundo, apostando num sistema mais eficiente e sustentável. Visando a temática da
competitividade, estando orientado sobretudo para as regiões menos desenvolvidas do Continente – Norte, Centro e Alentejo (é de abrangência nacional nos projetos do Fundo de
Coesão), é complementado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente, com os quais forma uma rede através da qual são colocados no terreno um conjunto diversificado de
instrumentos de política pública com regras e objetivos comuns. Tem como objetivos estratégicos
1.

Aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia;

2.

Aumentar o peso de atividades produtoras de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora das empresas portuguesas;

3.

Capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas;

4.

Melhorar as condições de transporte e mercadorias entre Portugal e o exterior, com repercussão na redução dos custos e tempos de operação para as empresas;

5.

Melhorar a capacitação, a eficiência e a integração dos serviços públicos, reduzindo custos de contexto.

O COMPETE 2020 foi estruturado em 6 Eixos prioritários, tendo por base os Objetivos Temáticos (OT) estabelecidos no quadro regulamentar dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), devidamente alinhados com a Estratégia Europa 2020:
Eixo I: Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação (OT1)
Eixo II: Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto (OT3 e OT2)
Eixo III: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores (OT8)
Eixo IV: Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas (OT7)
Eixo V: Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência da administração pública (OT11)
Eixo VI: Assistência Técnica.
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D) PO ISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
http://www.apoios2020.pt/POISE.html
Visa o "reforço da integração das pessoas em risco de pobreza e o combate à exclusão social, assegurando a dinamização de medidas inovadoras de intervenção social e os apoios diretos
aos grupos populacionais mais desfavorecidos, as políticas ativas de emprego e outros instrumentos de salvaguarda da coesão social".
Prossegue dois dos objetivos temáticos dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI):


Objetivo Temático 8 (OT8), "Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores";



Objetivo Temático 9 (OT 9), "Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação.

Eixos que estruturam a intervenção do PO ISE:


Eixo I Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego;



Eixo II Iniciativa Emprego Jovem;



Eixo III Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação;



Eixo IV Assistência Técnica

Abrange, sobretudo:


Desemprego de longa duração,



Incidência territorialmente diferenciada do desemprego



Baixas qualificações da maioria dos desempregados



Elevado peso de trabalhadores com baixas qualificações, particularmente em pequenas e micro empresas e de empregados com "vínculos instáveis"

Prioridades de intervenção:


Desemprego jovem através da Iniciativa Emprego Jovem, que constitui o Eixo 2 do POISE



Elevada desigualdade, designadamente entre homens e mulheres e entre os mais e os menos qualificados,



Constrangimentos à conciliação da atividade profissional com a vida privada e familiar



Acesso limitado dos empregados menos qualificados a oportunidades de formação e de aprendizagem ao longo da vida serão.
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E) TERCEIRO SETOR - PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL
PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL [Em linha < https://dre.pt/application/conteudo/65908878 >] (Res. Conselho de Ministros n.º 73-A/2014)
Fundos comunitários para o terceiro setor: Portugal Inovação Social
http://economiafinancas.com/2014/fundos-comunitarios-para-o-terceiro-setor-portugal-inovacao-social/#ixzz3fEv86BwO
Destinatários: entidades de direito público e privado, e entidades da economia social, que desenvolvam projetos de inovação e empreendedorismo social, concretizando-se com
recurso aos seguintes instrumentos:
a) Fundo para a Inovação Social: financiamento de natureza grossista com fundos participados, para apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social em
fase de consolidação ou disseminação, através da concessão de empréstimos, bonificação de juros, prestação de garantias ou quase-capital;
b) Títulos de impacto social: apoios reembolsáveis contratualizados em parceria, para financiamento de soluções inovadoras na prestação de serviços públicos, orientadas para a
obtenção de resultados e redução de custos;
c) Programa de Parcerias para o Impacto: apoios não reembolsáveis a entidades da economia social, nomeadamente fundações e misericórdias, para suporte a iniciativas de inovação
e empreendedorismo social de elevado impacto que se encontrem em fase embrionária ou exploratória;
d) Programa de Capacitação para o Investimento Social: vales de capacitação atribuídos aos destinatários, para reforço das suas competências no desenho e implementação de
projetos de inovação e empreendedorismo social.
3 — Estabelecer que a iniciativa Portugal Inovação Social é concretizada pela mobilização de recursos financeiros dos seguintes programas operacionais do Portugal 2020:
a) Programa Operacional Inclusão Social e Emprego;
b) Programa Operacional Capital Humano;
c) Programas operacionais regionais do continente.
4 — Criar uma estrutura de missão, na dependência direta da Presidência do Conselho de Ministros, designada por Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, que tem por missão
assegurar a gestão técnica e a coordenação da execução da iniciativa Portugal Inovação Social
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F) FEADER

Medida n.º 7, do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente [programa de desenvolvimento rural 2020]
«Agricultura e recursos naturais»
Apoios n.ºs
7.4, «Conservação do solo»
7.5, «Uso eficiente da água»
7.6, «Culturas permanentes tradicionais»
7.7, «Pastoreio extensivo»
7.9, «Mosaico agroflorestal»
7.12, «Apoio agroambiental à apicultura»

PRIORIDADES FEDER 2014-2020
Define três categorias de regiões:
1.

Regiões menos desenvolvidas (PIB per capita <75% média UE)  Norte, Centro, Alentejo e Açores

2.

Regiões em transição (PIB per capita entre 75% e 90%)  Algarve

3.

Regiões mais desenvolvidas (PIB per capita > 90%) Lisboa e Madeira

Fonte:
https://www.google.pt/search?q=TR%C3%8AS+CATEGORIAS+DE+REGI%C3%95ES&safe=active&biw=1280&bih=554&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ei=1VuUVYCKYPkUqmjgZAO&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1.5#safe=active&tbm=isch&q=Portugal+2020+TR%C3%8AS+CATEGORIAS+DE+REGI%C3%95E
S&imgrc=FGj0Dz86diaoeM%3A
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G) CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3ª GERAÇÃO (CLDS 3G)

[Em linha <https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria179B_2015.pdf>]

A candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego que decorre das 00:00h do dia 1 de julho de
2015 até às 18:00h do dia 23 de julho de 2015:
Objetivo Temático 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação
Eixo Prioritário 3 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Prioridade de Investimento 9.i - Inclusão ativa, com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da
participação ativa e a melhoria da empregabilidade
Tipologia de Intervenção 32 - Intervenções integradas em territórios vulneráveis
Tipologia de Operação 3.10 - Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) Contratos Locais de
Desenvolvimento Social (CLDS)

O Programa para a Inclusão e Desenvolvimento, criado pela Portaria n.º 730/2004, está direcionado para a
promoção e desenvolvimento de projetos que, assentes em intervenções integradas e sustentadas em parceria,
pretendem contribuir para reduzir ou eliminar assimetrias e fatores de exclusão e promover a coesão social. São
projetos que irão atuar em territórios considerados prioritários, onde o fenómeno da pobreza e exclusão social é
mais gravoso e persistente (o concelho de Carrazeda de Ansiães foi considerado um território prioritário) e
sobre grupos específicos em especial situação de vulnerabilidade.
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G.1) TEMPORALIDADE DO CLDS 3G
Anos
CLDS 3G

2015
8O

N

OBJETIVO PRINCIPAL

Promover a inclusão social dos
cidadãos, através de ações a
executar em parceria, por
forma a combater a pobreza
persistente e a exclusão social.

2016
D

J

F

M

A

M

JN

JL

2017
A

S

O

N

D

J

F

M

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e
comercialização de produtos locais e ou regionais de modo
a potenciar o território e a empregabilidade;
 Promover o desenvolvimento de instrumentos facilitadores
tendo em vista a mobilidade de pessoas a serviços de
utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a
exclusão social;
 Promover o desenvolvimento de instrumentos
capacitadores das instituições da economia social
promovendo a implementação de serviços partilhados, que
permitam uma maior racionalidade de recursos e a eficácia
de gestão;
 Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma
multissectorial e integrada, através de ações, a executar em
parceria, que permitam contribuir para o aumento da
empregabilidade, para o combate a situações críticas de
pobreza, particularmente infantil, da exclusão social de
territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente
atingidos por calamidades;
 Promover a concretização de medidas que promovam a
inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade,
bem como a capacitação das instituições.

A

M

JN

JL

2018
A

S

O

N

D

J

AÇÕES ELEGÍVEIS

As ações enquadradas nos CLDS3G
previstas nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º do
Regulamento do Programa de CLDS3G,
publicado em anexo à Portaria n.º 179B/2015, de 17 de junho, integradas nos
seguintes eixos:
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação
Eixo 2: Intervenção familiar e parental,
preventiva da pobreza infantil
Eixo 3: Capacitação da comunidade e das
instituições
Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial
às populações inseridas em territórios
afetados por calamidades.

F

M

A

M

JH

JL

A

S

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS

Entidades de direito privado sem fins
lucrativos, que atuem na área do
desenvolvimento social, designadamente,
instituições particulares de solidariedade
social (IPSS) e equiparadas, misericórdias,
associações de desenvolvimento local (ADL),
organizações não-governamentais (ONG) e
cooperativas de solidariedade social, na
qualidade de Entidade Coordenadora Local
da Parceria (ECLP) e designada em sede do
Conselho Local Ação Social (CLAS).
Podem ainda candidatar-se, em parceria
com a ECLP, entidades sem fins lucrativos,
associações empresariais, comerciais e
industriais e entidades privadas com fins
lucrativos, que integrem o CLAS do concelho
a que pertence o território a intervencionar,
na qualidade de entidades locais executoras
das ações.

Observações
As candidaturas são apresentadas em parceria, entre a Entidade Coordenadora Local da Parceria
(ECLP) designada pelo núcleo executivo do CLAS e Entidades locais executoras das ações, até ao limite de 3 entidades executoras, devendo a parceria ser aprovada em reunião do CLAS.
Nos termos do artigo 7º da Portaria 60-A/2015, de 2 de março, a Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP) assume o papel de coordenação da parceria, titulando a candidatura ao
PO ISE.
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Documentos a apresentar com a candidatura
Ao formulário eletrónico de candidatura tem obrigatoriamente de ser anexados, através de upload, os seguintes documentos:
- Diagnóstico social
- Plano de desenvolvimento social
- Ata da reunião do CLAS que aprova a parceria e o coordenador do projeto
- Ata do CLAS a aprovar o plano de ação
- Curriculum vitae do Coordenador
- Declaração de afetação a tempo completo do coordenador
Requisitos de acesso:
Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP) submete a candidatura apresentando para o efeito:
a) Ata do CLAS onde consta a decisão da escolha e fundamentação da ECLP e do coordenador técnico;
b) Apresentação do Plano de Ação aprovado pelo CLAS, no qual conste:
• Os objetivos a atingir;
• Os eixos de intervenção; as ações obrigatórias e as não obrigatórias, quando existentes; a caracterização dos destinatários; os indicadores de execução e de resultados esperados; o
orçamento desagregado;
• As entidades locais executoras das ações.
Indicadores contratualizados:
Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, o grau de cumprimento e de incumprimento dos resultados acordados no âmbito de uma candidatura
releva como critério de determinação do montante de apoio financeiro a conceder na candidatura em causa e no momento do pagamento do saldo final, bem como fator de ponderação
no procedimento de seleção de candidaturas subsequentes dos mesmos beneficiários, independentemente dos fundos e das tipologias das operações.
Nos termos do artigo 7º do Regulamento Especifico são contratualizados com as entidades beneficiárias, em sede de decisão de aprovação da candidatura, os resultados a atingir no
âmbito da operação apoiada.
Na candidatura são propostas as metas a contratualizar com a Autoridade de Gestão para os indicadores de realização e de resultado, que servem de ponderadores na aferição da
relevância da operação.
O indicador de realização do presente concurso consiste no número de participantes nas ações do CLDS face ao número de participantes aprovados em candidatura. O indicador de
resultado decorre diretamente do próprio indicador de resultado do PO ISE, no âmbito do objetivo específico em que se enquadra esta tipologia de operação.
Duração de 36 meses
Carrazeda de Ansiães – Território CLDS <12 000 Habitantes
Território especialmente afetado por desemprego; Território com situações críticas de pobreza, particularmente a infantil; Território envelhecidos

Carrazeda de Ansiães

19

Plano de Desenvolvimento Social  9 Julho 2015 a 31 Dezembro 2018

3) NÍVEL REGIONAL / LOCAL – DESTAQUES

3.1) DOURO E ALTO TRÁS-OS-MONTES – OPÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
Objetivos:


Já concluída neste território nas grandes redes de transportes internacionais a A4;



Desenvolver o turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes: patrimónios mundiais (Douro
Vinhateiro), rio Douro, quintas, solares, paisagens, identidade cultural das aldeias, termalismo, produtos de
qualidade;



Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar projetos de
valorização do território transfronteiriço e de exploração dos mercados de proximidade;



Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quadro ambiental da sua
produção, nomeadamente o Vinho do Porto, como produto único com marca de prestígio mundial;



Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade do ambiente e do
património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela sustentabilidade de práticas de produção
e pelo nível dos serviços acessíveis à população;



Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em elementos estratégicos de
desenvolvimento territorial;



Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de equidade social e de
combate ao despovoamento, reforçando a dimensão funcional dos principais aglomerados, numa
perspetiva de especialização, complementaridade e cooperação.

Uma Visão para a Região: No contexto estratégico do PNPOT e tendo como referência o todo nacional nos seus
aspetos de diferenciação inter-regional, ressaltam do diagnóstico elaborado no âmbito do presente plano, sem
prejuízo de outras singularidades, os seguintes aspetos fundamentais ilustrativos da especificidade territorial da
Região:
Na perspetiva Geográfica:


Dimensão territorial e populacional



Diversidade geográfica (padrões físicos, demográficos e de povoamento, socioeconómicos e culturais

Na perspetiva do Suporte Territorial:


Potencial Hídrico



Alto Douro Vinhateiro



Restantes valores classificados como Património da Humanidade pela UNESCO



As áreas protegidas Parque do Douro Internacional.

Na perspetiva da Apropriação do Território


A fragilidade (em termos de dimensão e de diferenciação de funções) dos escalões intermédios dos centros
urbanos da Região. É também clara uma divisão geográfica da Região entre um espaço litoral, desde a
fronteira do rio Minho até à bacia do Vouga, que podemos designar como Litoral Norte, e a sub-região de
Trás-os-Montes e Alto Douro (TMAD), separados por uma sucessão de cadeias montanhosas, com
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orientação aproximada Norte/Sul – Peneda, Gerês, Alvão, Marão, Montemuro e Arada – praticamente
apenas atravessada pelo vale encaixado do Douro e, em menor grau, pelo vale do Tâmega.

3.2) COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO (CIMDOURO)

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) com sede na cidade de Vila Real, é uma associação de
municípios de fins múltiplos, pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial
abrangendo dezanove municípios da NUT III Douro (Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à
Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira,
Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e
Vila Real), que veio substituir, em definitivo, a Comunidade Urbana do Douro, criada em julho de 2004.
Para além do conselho intermunicipal, que será liderado nos próximos quatro anos por Francisco Lopes, são
órgãos da comunidade intermunicipal a assembleia intermunicipal, o secretariado executivo intermunicipal e o
conselho estratégico para o desenvolvimento intermunicipal.
Entre outras competências, cabe ao conselho intermunicipal definir as opções políticas e estratégicas da CIM
Douro e submeter à assembleia municipal a proposta do seu plano de ação e orçamento, bem como aprovar os
planos, os programas e os projetos de investimento e desenvolvimento de interesse intermunicipal e
posteriormente propô-los ao Governo.
Em concreto, destaca-se a gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional e a preparação do
próximo Quadro Comunitário de Apoio, programado para o período 2014-2020. Cabe igualmente às
comunidades intermunicipais assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da
administração central, nas áreas do ordenamento do território e conservação da natureza, mobilidade e
transportes, segurança e proteção civil, redes de equipamentos públicos e promoção do desenvolvimento
económico, social e cultural.
http://www.cimdouro.pt/rdd.pdf - Reorganização da Região Demarcada do Douro - Proposta de Trabalho Vila
Real, Julho de 2012

3.3) REGIÃO DEMARCADA DO DOURO, PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DESDE DEZEMBRO DE 2001

Concelhos que integram a região:
Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, Boticas, Bragança, Carrazeda de Ansiães http://concelhos.dodouro.com/jornal/carrazeda.asp,
Chaves, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Macedo de Cavaleiro, Mesão Frio,
Miranda do Douro, Mogadouro, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São
João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Pouca de Aguiar, Vila Nova de Foz Côa ,Vila Real,
Vimioso e Vinhais
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4) GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE CARRAZEDA PARA 2015 - DESTAQUES
Valorização e Recuperação Urbana da
Vila / Valorização ambiental

Ação Social
Turismo de saúde e bem-estar

 Oficina Domiciliária;

Ordenamento do território / Reabilitação

 Regeneração urbana da Zona Poente

urbana e rural / valorização do património

 Urbanização da zona entre piscina

 Complexo Termal das Caldas de São

edificado

municipal coberta e estrada da

Lourenço: aquisição de terrenos.

em Assembleia municipal de 29 junho 2015

 Planos Municipais de Ordenamento;
 Reabilitação urbana e rural;
 Qualificação do Largo de Santa Eufémia em

 Arranjo urbanístico entre a Escola
Profissional e o recinto da feira

de Carrazeda de Ansiães
 Requalificação do Mercado Municipal de
Carrazeda de Ansiães

 Restauro do antigo Lagar de Azeite em

Foz-Tua

Lavandeira;


 Loja Social;

 Regulamento de Apoio aos estratos sociais, do

Desporto, recreio e lazer

 Requalificação do campo de futebol de

ambiental)

 Habitação;

Carrazeda de Ansiães e em fase final

 Saúde;

(Candidatura aprovada - ON2 –

 Deficiência e doenças crónicas;

Programa Operacional Regional Norte).

 Subsistência;

 Férias desportivas (Ocupação dos
Tempos Livres)

Requalificação da margem direita do

rio Douro em Foz-Tua (Valorização

cartão jovem e do cartão sénior: apoio nas
seguintes áreas:

 Construção da Estação de camionagem

Lavandeira;

 Bolsas de Estudo; (Educação/Ação Social)

 Aquisição à “Carrinha do Cidadão”;

Samorinha

 Aprovação do PDM (Plano Diretor Municipal)

 Rede Social;

 Situações de emergência não enquadráveis em
outras áreas de atuação;
 Apoio à natalidade.

Turismo Sénior

Associações e coletividades

Ação Social Escolar

 Incentivos financeiros e outro tipo de apoios.

Carrazeda de Ansiães


Beneficiação de pavimentos e passeios,

 Passeio dos Idosos;

 Aquisição de manuais escolares

 Transporte gratuito para as Caldas de

 Bolsas de estudo

São Lourenço

onde se destacam: PISCINA
 Bairro Sá Carneiro - Intervenção ao
nível de pavimentos, arborização,
iluminação e mobiliário urbano
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5) PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Cumprindo os objetivos do CLASCA em conformidade com as estratégias e programas nacionais e europeus, o
presente instrumento de trabalho obedecerá ao cumprimento dos princípios da parceria, da acessibilidade, da
F

igualdade entre homens e mulheres e da não discriminação, inscritos da Constituição da República Portuguesa ,
do planeamento contínuo (face à atualização do diagnóstico social, das variações de prioridades e do surgimento
de opções favoráveis centradas nas necessidades das pessoas, e das instituições que integram (ou não) a Rede
Social), da garantia do aproveitamento de recursos, sempre no intuito de melhorar o conhecimento das
possibilidades de resoluções otimizando as estratégias de desenvolvimento social local: desenho das tarefas e
afetação dos respetivos recursos por meio do faseamento organizado do projeto, o que promove a eficiência e a
eficácia: cumprimento dos prazos e incremento da qualidade dos resultados obtidos.
Caracterizado pelo princípio de decisão, serão feitas opções e orientações em cenários de transformação da
realidade social, partindo dos problemas e prioridades (as questões prioritárias em termos de intervenção) já
identificadas no Diagnóstico Social.

OBJETIVOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PDS indica as prioridades de atuação e as grandes metas que se pretendem atingir em prol do desenvolvimento
e coesão social concelhio: tentamos neste documento sintetizar as estratégias conducentes assumidamente ao
desenvolvimento local, mantendo sempre em aberto o espaço para a inclusão de outros contributos, de novas
oportunidades.

Regras Comuns A Todas as Ações

 A questão social na forma da pobreza e desigualdade manifesta grande complexidade, logo, exige um
tratamento multidisciplinar.
 O Planeamento visa orientar ações futuras, logo, obriga ao exercício intelectual permanente, lidando
com a imprevisibilidade, ponderando os desvios, lacunas e sucessos para reajustamento, através da
descentralização da informação. Obriga também, ao reconhecimento das desconformidades,
Permitindo a Reelaboração de Novas Versões (Complementos), negociadas entre os diferentes
atores da intervenção e os seus beneficiários.
 A Participação/Responsabilização da sociedade civil deve integrar quaisquer atividades.
 O Planeamento e o Reajustamento das Ações deve acompanhar o Processo Europeu para a Inclusão.

6) RELAÇÃO ENTRE O DIAGNÓSTICO SOCIAL E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Estes dois instrumentos de consulta e trabalho são complementares na medida em que, para se alcançar soluções
e prioridades (PDS), é fundamental conhecer a realidade: identificar e interpretar os problemas presentes, saber
quais os grupos mais vulneráveis, quais as causas dos problemas, as potencialidades e os recursos existentes para
a sua resolução (DS).
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1: DIAGNÓSTICO SOCIAL

2: PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O DS é descrição analítica do ambiente e dos factos
relativos a uma realidade.

O PDS é o instrumento que sintetiza os principais

É construído para ser suporte da ação e tem duas

problemas identificados na etapa de construção do

vertentes: o saber estatístico e o prognóstico inferido

Diagnóstico, priorizando os Eixos Estratégicos para a

pela análise empírica com base nos dados obtidos por

Intervenção, e fazendo corresponder a cada um

meio da experiência e da sua observação. Assim,

objetivos gerais e específicos, com a sequente

compreende dois tipos de abordagem: Quantitativa,

programação do cumprimento de atividades face aos

por meio da recolha e análise de dados estatísticos e

resultados esperados, assim como os indicadores de

qualitativa, como produto dos resultados emanados de

avaliação de controlo dessas atividades.

inquéritos, grupos de discussão e grupos de trabalho,

Objetivo:

reflexão e análise dos documentos pré-existentes, das

desenvolvimento sustentado.

problemáticas

(re)

identificadas,

suas

Mobilizar

recursos

potenciando

o

causas,

consequências e recursos existentes ou criados para a
sua resolução.
O DS reconhece os problemas, contém informações
sobre

as

suas

causas

prováveis

através

do

conhecimento dos seus efeitos. Deve identificar os

O PDS, como complemento do DS, é um documento

problemas sobre os quais se pretende intervir e facilitar

prognóstico na

o entendimento das suas causalidades; definir as

conhecimento identificado no DS e/ou reconhecido por

prioridades, documentando o estado do sistema de

experiência,

ação face aos problemas; definir os principais

acontecimento (s): a uma causa, um efeito.

responsáveis, as partes interessadas e os intervenientes

Assim, consagra tanto a produção de efeitos corretivos

(stakeholders). Tem que ter um caracter sistémico,

como de efeitos preventivos visando a melhoria das

interpretativo,

condições de vida dos grupos mais fragilizados.

multidisciplinar.

prospetivo,

participativo

e

medida

permite

a

em

que,

a

partir do

previsibilidade

do

(s)

G

É uma análise descritiva da realidade conhecida.

Com o DS identifica-se com base em informações

Com o PDS procede-se ao planeamento, à gestão e

quantitativas e qualitativas, os problemas e as suas

racionalização de recursos, de forma a combater as

manifestações,

dos

causas dos problemas identificados no DS, intentado

problemas e a forma como se relacionam, identificando

efeitos correlacionados, corretivos e preventivos, face

as oportunidades e ameaças e determinando as

às prioridades de intervenção. Define-se as Soluções e

prioridades.

mobiliza-se os recursos para a prevenção.

O atual DS abrangeu os dados até à divulgação dos

O atual Plano de Desenvolvimento Social resultou do

resultados definitivos em 20 de dezembro de 2012,

trabalho realizado de atualização/adaptação do 1º PDS

tendo alguns aspetos sido reconfirmados até 17 de

pelo Núcleo Executivo do CLASCA.

refletindo

sobre

as

causas
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janeiro de 2014. Com a divulgação de dados mais

Considerou,

sobretudo

o

Diagnóstico

Social,

o

recentes, o DS será parcialmente atualizado sendo esse

envolvimento das instituições locais e nacionais, e os

o sustentáculo para o futuro deste Plano de

apoios internos e exógenos (nacional e europeus).

Desenvolvimento Social.

O capítulo “ANÁLISE ESTRATÉGICA” do Diagnóstico Social reconheceu graus de prioridades de intervenção que
serviram de base à construção do Plano de Desenvolvimento Social transversal à análise de tendências e barreiras
eficazes contra o risco de pobreza, feita numa perspetiva analítica para o estabelecimento de prioridades.
Assim, aproveitando como recurso o DS atualizado, este Plano de Desenvolvimento Social sujeito às
alterações/adaptações que o CLASCA entender por necessárias, mantendo sempre em aberto o espaço para a
inclusão de outros contributos e novas oportunidades. Este PDS é um documento aberto e atualizável até ao seu
término.

7) METODOLOGIA - EIXOS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS E TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

Na construção do 1º Plano de Desenvolvimento Social, a opção metodológica assumida pela equipa de trabalho
assentou numa estratégia de mobilização das parcerias, quer na definição das prioridades, na realização do DS,
quer na definição das linhas orientadoras do Desenvolvimento Social.
Utilizando metodologias participativas na construção do PDS, foram promovidos pequenos fóruns, de acordo com
os eixos prioritários, onde se procedia à construção de uma grelha. A construção dos Planos assentou, assim, na
discussão e reflexão conjunta, feita no âmbito de grupos de trabalho temáticos, para os quais foram convidados
todos os parceiros com competências nas matérias em discussão, bem como outras personalidades ou entidades
que se entenderam importantes pelo contributo que podiam dar ao debate.
O 2º Plano de Desenvolvimento Social de Carrazeda de Ansiães (PDS 2015 / 2018) é um documento que resulta
da avaliação do último Plano de Desenvolvimento Social, da discussão e da experiência acumulada particularmente
pelo Núcleo Executivo, também pelos diversos parceiros do Conselho Local de Ação Social (CLASCA) e do recurso a
instrumentos diversos no conhecimento da realidade social, com o objetivo de vincular as iniciativas de todos os
agentes cujo âmbito de atuação tem repercussões no desenvolvimento social do concelho: uma ferramenta de
referência para a orientação e assunção de compromissos onde estão inscritas ações e estratégias a adotar,
sintetizando algumas estratégias conducentes ao desenvolvimento local. Compromisso para a mudança, visa a
melhoria da qualidade de vida das pessoas residente em Carrazeda de Ansiães, trabalhando a inclusão social e a
erradicação da pobreza do concelho. Paralelamente induz a um caminho de patamares evolutivos do
aproveitamento e/ou desenvolvimento de potencialidades.
Neste sentido, o PDS revela-se de extrema importância, que se traduz em:
Encontrar soluções criativas e inovadoras com os diferentes atores locais;
Articular iniciativas em curso na comunidade, com vista à racionalização/rentabilização dos recursos;
Integrar no local as medidas e políticas definidas aos vários níveis da Administração, local, regional, nacional e ao
nível da União Europeia e das políticas de nível sectorial;
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Promover e potenciar os “saberes” e o conhecimento de “terreno” para a identificação das soluções e estratégias
na resolução dos problemas;
Valorizar as potencialidades, patrimónios e saberes específicos das pessoas e comunidades sobre as quais se
intervém, baseando as intervenções em elementos qualificantes;
Incentivar e gerar intervenções continuadas e sustentáveis.

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

A Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica,
subdivide os municípios em 3 níveis: Carrazeda de Ansiães insere-se no Nível 3: Municípios com densidade
populacional entre 100 e 1000 habitantes por km2 e com população inferior a 25 000 habitantes, bem como
municípios com densidade populacional inferior a 100 habitantes por km 2, que é caso de Carrazeda de Ansiães.
O Decreto n.º 110/2012 deu cumprimento à obrigação de reorganização administrativa do território das freguesias
constante da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que em Carrazeda de Ansiães foi “estabelecida através da criação de
freguesias por agregação”… A partir o dia 29 de Janeiro de 2013, das 19 sedes de freguesia, Carrazeda de Ansiães
passa a ter 14, tal como descrito no quadro infra:
Quadro 1 - Freguesia e respetivas localidades anexas de Carrazeda de Ansiães desde o dia 29 de janeiro de 2013

Freguesias
Carrazeda de Ansiães
Fonte Longa
Linhares
Marzagão
Parambos
Pereiros
Pinhal do Norte
Pombal
União das freguesias de Amedo e Zedes
União das freguesias de Belver e Mogo de Malta
União das freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga
União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores
Seixo de Ansiães
Vilarinho da Castanheira
14
Total

Localidades Anexas
Samorinha
Penafria
Besteiros
Arnal
Campelos
Carrapatosa
Luzelos
Misquel
Venda Nova
S. Pedro
Codeçais
Brunheda
Felgueira
Sentrilha
Paradela
S. Lourenço
Areias
Mogo de Ansiães
Fiolhal
Foz-Tua
Tralhariz
Alganhafres
Coleja
Sr.ª da Ribeira
Pinhal do Douro
28
42

Referenciais CLASCA estratégicos definidos: O processo de construção do presente PDS teve como base os
seguintes referenciais estratégicos: - Regulamento Interno do CLASCA e Guia de orientação 2011… conceitos,
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definições e nomenclaturas; - Pré-diagnóstico Social aprovado em janeiro de 2005 e Diagnóstico Social aprovado
em janeiro de 2005; - Plano de trabalho 2011/2012 - Plano de Ação julho de 2005 a julho de 2006 - Plano de Ação
1 janeiro 2012 / 31 janeiro 2013 - Plano de Ação 01 junho 2014 a 31 julho 2016 - Plano de Desenvolvimento Social
2005-2008 e Diagnóstico Social aprovado em 14 de maio de 2014. A construção do DS teve por base metodologias
participativas para a Identificação de Problemas / Recursos, nos seguintes procedimentos:
a)

Questionário CLASCA: Identificação de Problemas / Recursos – Construção do Diagnóstico Social do Plano de
Desenvolvimento Social e do Plano de Ação. O questionário foi enviado aos parceiros que o preencheram e
entregaram no Plenário 26 Maio 2011.

b) Oficina FOFA (Forças/Oportunidades/Fraquezas/Ameaças - grelha de analise SWOT) Identificação de
Problemas: causas e consequências, e de Recursos: possíveis soluções: reunião de trabalho realizada com os
Parceiros do CLASCA e o Núcleo Executivo em 16 Junho 2011, recorrendo-se à técnica Tempestade de Ideias e
sequente construção da Nuvem de Problemas.
No mesmo dia, foi apresentada uma síntese dos anteriores documentos do CLASCA:
Diagnóstico Social 2004 e Plano de Desenvolvimento Social 2005-2008
Principais problemas/necessidades
Demografia

Educação

Duplo envelhecimento da população:

Abandono escolar precoce

Envelhecimento dos/das residentes e

Absentismo

Diminuição da população jovem e dos/das ativos/as

Insucesso escolar elevado



Desmotivação e dificuldades de inserção dos jovens e das

Elevado esvaziamento demográfico

jovens na vida ativa

População Idosa

Alcoolismo

Desajustamento entre as respostas oferecidas e as

Elevados padrões de consumo.

procuradas pela população

Absentismo e abandono escolar

Falta de redes primárias e retaguarda familiar

Negligência

População de Etnia Cigana

Maus-tratos físicos e psicológicos

Inadequação do sistema de ensino

Menores em Risco

Absentismo escolar e Abandono escolar

Negligência

Inadequação do sistema de saúde

Maus-tratos físicos e psicológicos

Inadequação do sistema de habitação e ausência de

Desenvolvimento Socioeconómico

infraestruturas básicas

Falta de associativismo

Inadequação do modo de produção

Perificidade do Concelho

Fraca atitude perante o emprego e Dependência pública

Envelhecimento da população  Despovoamento
Falta de informação e apoio ao nível da iniciativa
Falta de promoção turística

Da análise e tratamento dos dados recolhidos junto dos Parceiros do CLASCA, debatidos entre os elementos do
Núcleo Executivo resultaram as seguintes áreas a serem trabalhadas no âmbito do CLASCA, para o ano 2012 e
seguintes, que consideramos ainda atuais e verificáveis:
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Problemáticas Identificadas:
1.

Desertificação / Envelhecimento

2.

Agricultura: Pequenos agricultores / Jovens agricultores / Formação específica

3.

Economia Local: Turismo / Artesanato / Vinho / Azeite / Maçã / Floresta

4.

Dependências: comportamentos de consumo: Comportamentos de risco a nível da saúde / Alcoolismo /
Drogas Ilícitas / Tabagismo / Jogo

Grupos Fragilizados:
1.

Crianças e Jovens

2.

População Idosa

3.

População Dependente

4.

Minorias étnicas

5.

Saúde Mental

6.

Habitação

7.

Desemprego

8.

Educação e Formação

Ora, importava sintetizar toda a informação, agrupando os temas por grandes áreas passíveis de serem
transformadas em Eixos Estratégicos para a Intervenção, do que resultaram os seguintes Eixos Estratégicos
Prioritários para a intervenção, aprovados em 14º Plenário do CLASCA 21 Dezembro 2011:

EIXO 1: RISCOS: INTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Finalidade: Promover a inclusão através da dinamização e coordenação de medidas e equipamentos sociais que
assegurem o direito básico de cidadania.
Âmbito de Intervenção:
1) Crianças e Jovens
2) Idosos e Dependentes Isolados
Prioridade: Violência doméstica e Comportamentos negligentes
3) Pessoas com Deficiência ou Incapacidade Permanente
Prioridade: Doença do Foro Mental ou Psiquiátrico
4) Grupos de Exclusão
Prioridade: Minoria Étnica Cigana
5) Pessoas com Dependências ou Abuso de Substâncias
Prioridade: Alcoolismo
EIXO 2: VALORIZAR E QUALIFICAR A REGIÃO
Finalidade: Uniformizar e difundir informações específicas de cada área, fomentando o reconhecimento de
recursos e de instrumentos de política passíveis de contribuir para o desenvolvimento económico e social do
concelho.
Âmbito de Intervenção:
1) Serviços Respostas e Equipamentos Sociais
Prioridade: Envolver os agentes sociais na identificação das necessidades e na partilha das soluções
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2) Educação/ Formação/ Emprego
Prioridade: Participação e cidadania
3) Economia Local, Ruralidade e Demografia
Prioridade: Envelhecimento da população e Redes de vizinhança
EIXO 3: CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL E DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Construir Guias de Trabalho que reforcem o Planeamento Integrado e a participação das organizações
Âmbito de Intervenção: Informação: Construção / atualização dos Diagnósticos Sectoriais e dos Planos de
Desenvolvimento Social
Os Eixos Estratégicos de Intervenção Prioritária para o triénio 2011 – 2013, foram redefinidos em resposta a novas
Políticas Sociais, a reforçadas (mas não diferentes) problemáticas e, sobretudo, na identificação realizada pelos
parceiros do CLASCA, quer nos seus primórdios quer presente.
De acordo com as necessidades identificadas no último Diagnóstico Social aprovado, tendo por base os Eixos
Prioritários de Intervenção votados em sede de Plenário de 21 de Dezembro de 2011 e as alterações propostas
pelo Núcleo Executivo aprovadas pelas parcerias do CLASCA em Plenário de 14 de maio de 2014 são os seguintes
os Eixos Prioritários de Intervenção da Rede Social local:

EIXO 1: REQUALIFICAR A REDE SOCIAL EM CARRAZEDA DE ANSIÃES
Meta: Atualizar as Ferramentas do CLASCA até 31 Julho 2016
Finalidade: Construir e manter atualizados os Guias de Trabalho que reforcem o planeamento integrado e a
participação das organizações
Âmbito de Intervenção: Informação: Construção / atualização do Diagnóstico Social, do Plano de
Desenvolvimento Social, e de outros documentos.
EIXO 2: RISCOS: INTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Meta: Identificar, minorar e prevenir situações de risco de grupos fragilizados até 31 Julho 2016
Finalidade: Promover a inclusão através da dinamização e coordenação de medidas e equipamentos sociais que
assegurem o direito básico de cidadania.
Âmbito de Intervenção:
1) Crianças e Jovens
2) Idosos/Idosas e Dependentes Isolados/as
3) Pessoas com Deficiência ou Incapacidade Permanente
4) Grupos de Exclusão
5) Pessoas com Dependências e Abuso de Substâncias
6) Igualdade de Género: Objetivo geral: Promover a igualdade de género em todos os grupos
populacionais e temas abordados
EIXO 3: VALORIZAR E QUALIFICAR AS FAMÍLIAS E A REGIÃO
Meta: Divulgar recursos e potencialidades do Concelho de Carrazeda de Ansiães até 31 Julho 2016
Finalidade: Uniformizar e difundir informações específicas de cada área, fomentando o reconhecimento de
recursos e de instrumentos de política passíveis de contribuir para o desenvolvimento económico e social do
concelho.
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Âmbito de Intervenção:
1) Serviços, Respostas e Equipamentos Sociais
Prioridade: Envolver os/as agentes sociais na identificação das necessidades e na partilha das soluções
2) Educação/ Formação/ Emprego
Prioridade: Participação e cidadania
3) Economia Local, Ruralidade e Demografia
Prioridade: Envelhecimento da população e Redes de vizinhança
Acrescentou-se a cada quadro base do PDS precedente duas variáveis que caracterizam outra técnica de
planeamento – a Matriz de Enquadramento Lógico ou Matriz do Quadro Lógico (MEL), porque:

Indicadores (de Verificação)

Meios de Verificação ou Valores de Referência

Facilita a avaliação: foi ou não realizado? Porquê?

Mede o grau de realização / participação

Obrigam à definição mais precisa e mensurável dos

Definem as fontes de informação, ou seja, indicam

objetivos, resultados e atividades, facilitando a

onde obter as informações que permitem verificar se

avaliação. São expressos em termos de quantidade /

os Indicadores foram realizados

qualidade / prazos

8) PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PDS
No processo de construção do primeiro PDS, os objetivos de trabalho convergiram, para o conhecimento entre os
agentes sociais, para a dinamização da comunicação ao nível das realidades, para a perceção do conceito de Rede
Social e para priorização das intervenções. A não aprovação à candidatura ao PROGRIDE, por inexistência de
verbas, inviabilizou a concretização de grande parte das ações propostas.
O 2º PDS vem finalizar o ciclo de consolidação da Rede Social no concelho de Carrazeda de Ansiães, sendo
atualizado para o período 2014‐2018, aproveitando um novo recurso: o programa CLDS 3G.
A avaliação será feita no final de cada período de 12 meses, e sempre que necessária, com recurso à seguinte

Ações

Indicadores
Transitam *

Objetivos Específicos

Realizadas *

Eixos de Desenvolvimento

Não realizadas *

grelha:

Justificação

* Assinalar com “X”e justificar
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O processo de definição das linhas orientadoras do Plano de Desenvolvimento Social 2014/ 2018 tem por base a grelha infra, produzida com o suporte informativo do Diagnóstico
Social, e subdivide-se nos seguintes níveis:
Fraquezas
Problema
identificado

Finalidades

Objetivos Gerais

Orientações ou Linhas Orientadoras

Aquilo que
se quer
minorar,
modificar ou
erradicar

A definição das finalidades
do Plano indica o sentido
geral dos grandes domínios
de intervenção.
Indicam a razão de ser do
Plano, as principais
motivações que o atravessam
e o sentido geral da
intervenção. Referem-se aos
grandes domínios de
intervenção. É importante
que as finalidades não sejam
descritas de forma ambígua,
sendo preferível restringi-las
em termos do seu número.

Os objetivos gerais são,
tal como as finalidades,
englobantes, mas têm
um estatuto subordinado
face às finalidades
definidas;
Indicam linhas de
trabalho que concorrem
para as finalidades
Trata-se, normalmente,
de especificar as grandes
intenções expressas
através das finalidades.
Esta especificação não é
ainda operacional e não
situa temporal ou
espacialmente esses
objetivos.

Objetivos Específicos

Indicadores de
verificação

Resultados

Definição
mensurável dos
pontos anteriores

Referem-se já a resultados a
obter, e não apenas a
orientações como nas etapas
anteriores; quantificam o que
se pretende obter, bem como
o período temporal a que se
referem. A partir destas
especificações podem ser
formulados os indicadores

Facilita a
avaliação: foi ou
não realizado,
porquê?

Neste nível, pretende-se
operacionalizar os objetivos
gerais, passando para um
nível mais concreto de
planificação da ação. Por essa
razão os objetivos específicos
são mais descritivos,
quantificando e/ou
qualificando o que se
pretende atingir.
Devem ser precisos e claros,
quantificados ou no caso de
não ser possível, devem ser
formulados de modo a
apurar se os objetivos foram
ou não atingidos.

Obrigam à
definição mais
precisa e
mensurável dos
objetivos,
resultados e
atividades,
facilitando a
avaliação.
Os Indicadores
são expressos em
termos de
quantidade /
qualidade /
prazos

Fontes de Verificação

Mede o grau de
realização /
participação.
Definem as fontes
de informação, ou
seja, indicam onde
obter as
informações que
permitem verificar
se os Indicadores
foram realizados

Estratégias
(Potencialidades e Recursos)

Fatores Externos
Exequibilidade

Eficiência e eficácia

Ameaças

Síntese entre orientações e os
recursos existentes, escolhidas
pelos seus efeitos
multiplicadores.

Fatores que não
podem ser
controlados e podem
vir a obstaculizar o
Plano.

Formas de atingir objetivos e
resultam da articulação entre
os objetivos definidos e os
recursos identificados.
Será este o momento de
refletir sobre as possíveis
fontes de financiamento, os
recursos dos parceiros e os
outros instrumentos existentes
(p.e. Programas Nacionais ou
Comunitários) que devam ser
articulados com o Plano.
As estratégias devem ser
racionais, mobilizadoras e
inovadoras, respondendo
preferencialmente a mais do
que um problema.

O Plano de uma forma
geral e as ações em
particular são
exequíveis? Tiveramse em conta os fatores
que não podem ser
controlados e podem
vir a obstaculizar o
Plano?
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9) EIXOS DE INTERVENÇÃO / ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS LOCAIS (DIAGNÓSTICO SOCIAL)

9.1) FICHA RESUMO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL

Neste capítulo serão apresentadas as grelhas resumo do Diagnóstico Social, pelo que exemplificamos o seu
significado:
Forças  Potencialidades (Pontos fortes/positivos do concelho) Vantagens internas da situação em relação à
sua condição geral. Ambiente externo
Oportunidades  Pontos fortes da envolvente (Possibilidades de desenvolvimento) Aspetos positivos da
envolvente com potencial de fazer crescer a vantagem positiva do problema. Ambiente externo
Fraquezas  Debilidades (Pontos fracos/negativos do concelho) Desvantagens internas da situação em relação
à sua condição geral. Ambiente interno
Ameaças  Pontos fracos da envolvente (Barreiras ao desenvolvimento) Aspetos negativos da envolvente com
potencial para comprometer a vantagem positiva do problema. Ambiente externo

O + A Correspondem às perspetivas de evolução do problema; são antecipações do futuro e estão relacionadas
com fatores externos; o ambiente externo está totalmente fora do controle do grupo, mas deve ser conhecido
e monitorizado de modo a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças, ou quando impossível, enfrenta-las
minimizando os seus efeitos.

32

Plano de Desenvolvimento Social  9 Julho 2015 a 31 Dezembro 2018

A)DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: AÇÃO SOCIAL
FORÇAS
Todos os grupos: Rede Social; CLDS 3G; Loja
Social
MENORES EM RISCO
 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens
 SNIPI - Intervenção Precoce na Infância
 NACJR- Núcleo de apoio a crianças e jovens
em risco
ALCOOLISMO
 Consultas da especialidade em Bragança
 Centro de Alcoologia do Porto
 Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães
POPULAÇÃO IDOSA
 IPSS’s e possibilidade de reajustamento das
valências
 Atualização do Levantamento dos edifícios
públicos com barreiras arquitetónicas;
POPULAÇÃO DE ETNIA CIGANA
 Rede Social (Grupo de trabalho)
 Câmara
 Apoios sociais (Segurança social)
 Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas (FAPE):
 Financiamento de projetos de combate à
discriminação das Comunidades Ciganas de apoio
à sua integração
POPULAÇÃO MIGRANTE
 Plano Estratégico para as Migrações 20152020
 Linha de Apoio ao Migrante 808 257 257 ou
218 106 191
 Gabinete de Apoio ao Imigrante
POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA OU
INCAPACIDADE PERMANENTE
 Equipa de Intervenção Precoce
 Apoio Educativos e Currículos Alternativos;
 SAPA (segurança social, Saúde, Centro
Emprego) Ajudas técnicas / produtos de apoio
 IPSS’s;
 Articulação do trabalho ao nível dos serviços
de ação social.
Pontos fortes/positivos do concelho


FRAQUEZAS
MENORES EM RISCO
 Respostas sociais insuficientes:
 Ausência de Acolhimento Familiar
 Escassez de recursos técnicos e financeiros:
 Necessidade de recurso ao voluntariado (CPCJ)
ALCOOLISMO
 Elevados padrões de consumo
 “Permissividade cultural”
 Deficiente organização/articulação dos serviços
 Falta de mecanismos de prevenção
POPULAÇÃO IDOSA
 Respostas/ desajustamento entre a oferta e a
procura
 Lacunas ao nível dos serviços prestados
 Falta de redes primárias e de retaguarda
familiar

POPULAÇÃO DE ETNIA CIGANA
 Incompatibilização cultural

POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA
 Ausência de respostas sociais
 Barreiras arquitetónicas
 Dependência económica dos deficientes

POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA
 Ausência de respostas sociais

POPULAÇÃO MIGRANTE
 Perda de habitantes com a emigração e
migração
Pontos fracos/negativos do concelho



OPORTUNIDADES
Abrangentes:
Rede Social



CLDS 3G

 O envolvimento em parcerias e articulação
entre os serviços e instituições
 Definição de prioridades, no âmbito do Plano
de Desenvolvimento Social, articulação das ações
e atualização

AMEAÇAS


Desmobilização dos parceiros.



Desertificação / Migração / Êxodo
rural:
Duplo envelhecimento:
Aumento do índice de envelhecimento
e índice de dependência;
Aumento da esperança de vida;
Diminuição contínua da taxa de
natalidade.






 Criação de novos equipamentos sociais e/ou
adaptação de equipamentos já existentes com
vista a dar resposta às necessidades emergentes
 Possibilidade de definir candidaturas e
recorrer aos programas nacionais / europeus
existentes na área

 Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Cigana
 A nível habitacional: Parceria entre o ACIDI e
o INH (Estudo já elaborado pela ação social da
Câmara Municipal)




Regresso de pessoas em situação de
fragilidade:
Aumento da procura de serviços de
apoio.

 Etnia cigana: Habitação – Não
financiamento via fundos europeus /
Estratégia de integração, para a
construção de habitações.

 Possível elaboração de um Plano Municipal
de Acessibilidades.
 Identificação das pessoas com problemas
para correto encaminhamento/acompanhamento
 Incentivar os cidadãos imigrantes que
pretendam estruturar uma ideia de negócio, com
vista à sua implementação à Candidatura ao PEI
(Projeto Promoção do Empreendedorismo
Imigrante) (CLDS 3G)
 Ganho de habitantes jovens com a imigração
Possibilidades de desenvolvimento externo

Pontos fracos do ambiente externo
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B) DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: ECONOMIA / TERRITÓRIO
FORÇAS
 A inserção do concelho na Rota do Vinho do Porto e na Rota do
Azeite;
 Adegas Cooperativas
 Artesanato;
 Atualização do Cadastro das Vinhas da Região Demarcada e do
Ficheiro Vitícola Nacional do IVV
 Casa do Douro
 Centro de Apoio Rural;
 CICA - Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães
 CITICA - Centro de Inovação Tecnológico Inovarural de Carrazeda de
Ansiães
 Loja interativa de Turismo
 Comunidade Intermunicipal do Douro
 Concentração da oferta (vinho, maçã e azeite);
 Diversidade e qualidade do património natural e paisagístico;
 Escola profissional;
 Gastronomia;
 Geoportal Município de Carrazeda de Ansiães:
http://www1.rcbltqt.pt:8180/websig/home/amtqt/terraquente.html
 História e cultura;
 Instituto dos Vinhos do Douro e Porto
 Linha ferroviária do Tua;
 EDP – Barragem de Foz-Tua
 Mercado municipal;
 Museu da Memória Rural é uma estrutura museológica destinada ao
Património Imaterial. Situa-se na aldeia de Vilarinho da Castanheira.
 Potencial turístico-fluvial dos rios Douro e Tua;
 Produtos agrícolas de qualidade (vinho, azeite e maçã);
 Reabilitação das termas de S. Lourenço;
 Recursos naturais;
 Roteiros culturais;
 SUBVIDOURO – Destiladores;
 Vasto património arqueológico;
 UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (I&D a nível
territorial)
 Candidatura ao CLDS 3G
 ADTM – Associação Desenvolvimento de Trás-os-Montes
Pontos fortes/positivos do concelho

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Fraca rede de mobilidade/ acessibilidade
dentro do município: transportes públicos
internos;
 Evolução demográfica negativa e
envelhecimento da população;
 Baixa produtividade dos setores
económicos (tecido produtivo muito débil);
 Grande peso do setor primário e pouco
peso do setor secundário na economia do
concelho;
 Iniciativa empresarial pouco dinâmica e
falta de cooperação entre os empresários;
 Fecho de estruturas associativas
industriais e comerciais;
 Ausência de cooperativismo
 Taxa de atividade muito baixa;
 Baixos níveis de escolaridade e de
qualificação da população ativa;
 Taxa de desemprego elevada, sobretudo
no sexo feminino;
 Deficit de oferta hoteleira;
 Ainda insuficiente oferta de animação
cultural, desportiva e de lazer, sobretudo
para os jovens;
 Falta de oportunidades de emprego.

 Quadro Comunitário de Apoio –
Estratégia 2020
 Plano de Desenvolvimento do
Turismo no Douro;
 Melhoria das acessibilidades
entre o Carrazeda de Ansiães e o
exterior: Criação de novas
infraestruturas rodoviárias –
IC5,IP2 e A 24;
 Dinamização das linhas férreas
históricas;
 Inserção na Região Demarcada
do Douro, Património Mundial;
 A Concentração da população
na sede do concelho permite
ganhar massa crítica e aproveitar
economias de aglomeração;
 Relativa melhoria dos
alojamentos de turismo rural;
 Melhoria e construção de
infraestruturas de lazer;
 Procura crescente de atividades
de lazer e produtos turísticos
ligados à natureza e cultura.

 Concorrência em termos de
investimento pelos concelhos limítrofes;
 Fraco peso negocial do concelho
(distância dos lugares de decisão; baixo
peso relativo dos sectores económicos e
peso demográfico);
 Esvaziamento populacional progressivo
do espaço rural, provocando o isolamento
e marginalização dos aglomerados mais
distantes da sede do concelho;
 Aumento do despovoamento, com
reflexos negativos na ocupação do solo, na
manutenção do território e no
planeamento das infraestruturas, dos
equipamentos e dos serviços públicos;
 Redução da população ativa e
dificuldades crescentes na fixação dos
recursos humanos mais qualificados;
 Diminuição da produtividade e da
competitividade da economia local;
 Incapacidade de renovar o tecido
produtivo e redução da capacidade de
iniciativa/investimento.

Pontos fracos/negativos do concelho

Possibilidades de
desenvolvimento externo

Pontos fracos do ambiente externo
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C) DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
FORÇAS

FRAQUEZAS

 Crescimento e concentração
de população na sede do

 Acentuado envelhecimento da
população;

OPORTUNIDADES

 Quadro Comunitário de Apoio 20142020

concelho;

 Esvaziamento e Isolamento populacional
progressivo de algumas aldeias mais afastadas da
sede do concelho;

 Saldos migratórios e fisiológicos
 Níveis de criminalidade muito
baixos, oferecendo o concelho

negativos;
 Diminuição da população em idade fértil

 Criação de emprego no setor social,
especialmente nos equipamentos
ligados à 3.ª idade;

“qualidade de vida” a pessoas
dos grandes centros urbanos,
apreciando

AMEAÇAS

o

sossego,

demográfica.
 Aumento do índice de envelhecimento e do índice
de dependência;

e ativa;

a  Quebra acentuada da população jovem;

proximidade com a natureza e

 Continuação da tendência negativa na evolução

 Aumento da necessidade de assistência médica e
 Atração de novos residentes

 Fraca densidade populacional;

provenientes de centros urbanos com

 Fraca capacidade para fixar “capital

problemas de congestionamento.

beleza paisagística.

dos serviços de apoio social;
 Aumento da dependência da população das
contribuições da Segurança Social;

humano” no concelho (e região),
sobretudo jovens com formação média e

 Entrada de imigrantes: aumento da
população jovem e em idade ativa.

 Desequilíbrios ao nível da ocupação do território,
da sua manutenção, do planeamento e
ordenamento e das infraestruturas;
 Enfraquecimento do peso reivindicativo do

superior.

Pontos fortes/positivos do concelho

Pontos fracos/negativos do concelho

concelho.

Possibilidades de desenvolvimento externo

Pontos fracos do ambiente externo
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D) DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO
FORÇAS

FRAQUEZAS

 Concentração das escolas do
1.º Ciclo e de infraestruturas
de apoio (No âmbito da
socialização das crianças);
 Existência de todos os níveis
de ensino, à exceção do
superior;
 Existência de ensino
profissional;
 Associativismo (Associação de
Pais e Associação de
Estudantes);
 Diminuição da taxa de
analfabetismo, do absentismo
e do abandono relativamente
a anos anteriores;
 Aumento do nível de literacia
superior nas mulheres;
 Intervenção precoce na
infância (SNIPI)
 Núcleo de Apoio a Crianças e
Jovens em Risco (NACJR);
 Biblioteca Municipal.

 Abandono escolar/Desmotivação;
 Absentismo escolar;
 Existência de turmas com alunos com idades díspares
muito acentuadas; (Devido a Politicas Nacionais);
 Visão negativa do ensino profissional;
 Falta de coordenação na oferta educativa, gerando
disfuncionalidades como a duplicação de oferta,
candidaturas não articuladas;
 Dificuldade de inserção na vida ativa;
 Insuficiente acompanhamento psicopedagógico dos alunos
com problemas sociofamiliares e de insucesso escolar, face
à:
 Desadequação do sistema educativo/escolas para lidar
com os alunos com problemas comportamentais e
emocionais, numa instância de 1ª linha;
 Fraco acompanhamento / encaminhamento das situações
de abandono escolar;
 Desresponsabilização das famílias no percurso escolar dos
filhos;
 Elevada taxa de analfabetismo (nos escalões etários mais
elevados);
 Baixos níveis de escolaridade da população residente.
 Ausência de atividades ocupacionais intra e extra escola.

Pontos fortes/positivos do concelho

Pontos fracos/negativos do concelho

OPORTUNIDADES













Conselho Municipal de Educação;
Quadro Comunitário de Apoio 20142020
CLDS 3G;
Existência de Psicóloga no Agrupamento
de escolas e Centro de Saúde;
Possibilidade de Implementação de
projetos inovadores e investimento na
melhoria da qualidade de
ensino/formação profissional via apoios
comunitários;
Criação da Carta Educativa do concelho
de Carrazeda de Ansiães;
EAE – Equipa de apoios educativos;
CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Carrazeda de Ansiães);
GAJ (Gabinete de Apoio ao Jovem):
Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em
Risco (NACJR).

Possibilidades de desenvolvimento externo

AMEAÇAS

 Concentração das escolas do
1.º Ciclo e de infraestruturas
de apoio (No âmbito da
desertificação das aldeias);
 Legislação nacional não
adaptada À realidade dos
meio rural;
 Baixa qualificação escolar e
profissional da mão-de-obra
local;
 Indefinição das políticas
educativas;
 Ausência da Carta Educativa
 Não adesão a programas/
projetos nacionais ou
europeus;
 Desmobilização dos parceiros
na área educativa;
 Ausência de articulação dos
parceiros na área educativa
 Ausência de articulação na
oferta formativa na área da
formação profissional;
 Mercado de trabalho débil dificuldades de inserção dos
jovens na vida ativa –
desmotivação.
Pontos fracos do ambiente externo
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E) DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: ATIVIDADES ECONÓMICAS
FORÇAS













FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

Existência de estruturas associativas económicas;
 Fraca e desajustada rede interna e  Reforçar a promoção dos
Produtos agrícolas de qualidade (vinho, azeite e maçã,…);
externa de transportes públicos;
produtos do território na
Concentração da oferta produtiva (Vinho, azeite e maçã);
 Evolução demográfica negativa e
Feira da Maçã, do vinho e
Promoção do Turismo Local:
envelhecimento da população;
do azeite;
Feira da Maçã, do vinho e do azeite;
 Baixa produtividade dos sectores
 Quadro Comunitário de
Recursos naturais;
económicos (tecido produtivo
Apoio 2014-2020
Diversidade e qualidade do património natural e paisagístico;
muito débil);
 CLDS 3G
Vasto património arqueológico;
 Inexistência de indústria
 Plano de Desenvolvimento
O Potencial turístico-fluvial dos rios Douro e Tua;
transformadora a nível da maçã;
do Turismo no Douro;
A inserção do concelho na Rota do Vinho Porto e na Rota do Azeite;
 Grande peso do sector primário e  Existência de indústria
Linha ferroviária do Tua;
pouco peso do sector secundário
transformadora a nível do
Ativação das Caldas de S. Lourenço:
na economia do concelho;
azeite e do vinho;
Turismo termal e medicinal;
 Iniciativa empresarial pouco
 Criação de novas
 Artesanato / Gastronomia / História e cultura;
dinâmica e falta de cooperação
infraestruturas rodoviárias –
 Roteiros e circuitos turísticos e culturais
entre os empresários;
IC5, IP2 e A24;
Circuito turístico do Castelo e do Douro
 Inatividade de algumas estruturas  Dinamização das linhas
Circuito turístico do Castelo e dos Moinhos
associativas económicas;
férreas históricas;
Rotas: Vale do Douro Foz-Tua / Vale do Douro /Planalto /Foz-Tua
 Taxa de atividade muito baixa;
 A Concentração da
Moinho de Vento e Moinhos de Água
 Baixos níveis de escolaridade e de
população na sede do
Museu da Memória Rural
qualificação da população ativa;
concelho permite ganhar
Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães (CICA);
 Taxa de desemprego elevada,
massa crítica e aproveitar
 Centro de Apoio Rural;
sobretudo no sexo feminino;
economias de aglomeração;
 Centro de Inovação Tecnológico INOVARURAL de Carrazeda de Ansiães
 Deficit de oferta hoteleira;
 Procura crescente de
(CITICA);
 Insuficiente oferta de animação
atividades de lazer e
 Loja interativa de turismo;
cultural;
produtos turísticos ligados à
 Biblioteca Municipal;
 Falta de oportunidades de
natureza e cultura
 Lagares de azeite;
emprego.
 Crescimento da
 Remodelação do Mercado municipal;
produtividade e da
 Inserção na Região Demarcada do Douro, Património Mundial;
competitividade da
 Estruturas de Lazer: Piscinas cobertas e descobertas;
economia local;
Campos de futebol, ténis, circuito de manutenção;
 Atividades de lazer e ocupação dos tempos livres (Aulas de Música, de
Dança, de artes marciais…);
 Escola profissional.
Pontos fortes/positivos do concelho
Pontos fracos/negativos do concelho
Possibilidades de desenvolvimento externo

AMEAÇAS
 Concorrência em termos de
investimento pelos concelhos
limítrofes, com melhores
acessibilidades;
 Fraco peso negocial do concelho
(distância dos lugares de decisão; baixo
peso relativo dos sectores económicos
e peso demográfico);
 Esvaziamento populacional progressivo
do espaço rural, provocando o
isolamento e marginalização dos
aglomerados mais distantes da sede do
concelho e a redução dos níveis de
qualidade de vida;
 Tendência para o despovoamento, com
reflexos negativos na ocupação do solo,
na manutenção do território e no
planeamento das infraestruturas, dos
equipamentos e dos serviços públicos;
 Redução da população ativa e
dificuldades crescentes na fixação dos
recursos humanos mais qualificados;
 Dificuldade em renovar o tecido
produtivo e
 Dificuldade em aumentar a capacidade
de iniciativa/investimento.

Pontos fracos do ambiente externo
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F) DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
FORÇAS

 Crescimento e concentração de população
na sede do concelho;
 Revitalização do 3.º Sector, na economia
social local;
 Aprovação do PDM;
 Níveis de criminalidade muito baixos,
oferecendo o concelho “qualidade de vida”
a sectores da população que sentem o
desgaste dos grandes centros urbanos, e
procuram alternativas de vida, prezando o
sossego e a proximidade com a natureza e
beleza paisagística.
 Estruturas de Lazer:
Piscinas cobertas e descobertas;
Campos de futebol, ténis, circuito de
manutenção;
Atividades de lazer e ocupação dos tempos
livres (Aulas de Música, de Dança, de artes
marciais…);
 Escutismo;

FRAQUEZAS

 Crescimento e concentração de população na
sede do concelho, na medida em que
contribui para a desertificação das aldeias;
 Acentuado envelhecimento da população;
 Saldos migratórios e fisiológicos negativos;
 Diminuição da população em idade fértil e
ativa;
 Quebra acentuada da população jovem;
 Fraca densidade populacional;
 Fraca capacidade para fixar “capital humano”

OPORTUNIDADES

 Criação de emprego no
sector social especialmente
nos equipamentos ligados à
3.ª idade capazes de fixar
alguma população jovem e
qualificada;
 Atração de novos residentes
provenientes de centros
urbanos com problemas de
congestionamento.
 Publicação do PDM;
 Melhoria dos pontos
turísticos;

AMEAÇAS

 Esvaziamento e Isolamento
populacional progressivo das aldeias
do concelho;
 Continuação da tendência negativa na
evolução demográfica.
 Aumento do índice de envelhecimento
e do índice de dependência;
 Aumento da necessidade de
assistência médica e dos serviços de
apoio social;
 Aumento dos apoios da segurança
social face à dependência e ao
envelhecimento da população;
 Diminuição das contribuições para a
segurança social face à diminuição;
da população ativa;
 Enfraquecimento do peso
reivindicativo do concelho;

no concelho (e região), sobretudo jovens com
formação média e superior;
 Desequilíbrios ao nível da ocupação do
território, da sua manutenção, do
planeamento e ordenamento e das
infraestruturas (Concentração na sede da vila)

38

Plano de Desenvolvimento Social  9 Julho 2015 a 31 Dezembro 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS MAIS SIGNIFICATIVAS
Livros

Baptista, Isabel; Costa, Alfredo Bruto da; Carrilho, Paula; Perista, Pedro. (2008). Um Olhar Sobre a Pobreza Vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva Publicações.


Birou, Alain. (1982). Dicionário de ciências sociais. Lisboa: Publicações Dom Quixote (5ª edição).



Letria, José Jorge. (2002). A Globalização explicada aos jovens... e aos Outros. Lisboa, Terramar (1ª Edição).



Mendes, Maria. M.F. (2005). Nós os ciganos e os outros – Etnicidade e exclusão social. Lisboa: FCT.

Documentação de Apoio e de Acompanhamento

Comissão Europeia. (2010). Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano Europeu do
Envelhecimento
Activo
2012.
Bruxelas:
Comissão
Europeia.
[Em
linha].
<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290462_/com_com
%282010%290462_pt.pdf>. [Consultado em 08/10/2011].
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Informação disponível em páginas eletrónicas
 Identificadas ao logo do plano
Principal Legislação
 Resolução nº 197/97 de 18 de Novembro: cria o Programa Rede Social definindo a Rede Social enquanto “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 pelas instituições e grupos de
ação social que aí atuem”;
ANEXO
Anexo nº 1: Ver “Diagnóstico Social – Análise Estratégica”
A O FEDER foi instituído em 1975 com o grande objectivo de financiar a ajuda estrutural através de programas de desenvolvimento
regional orientados para as regiões menos desenvolvidas, actuando em função de uma estratégia global e integrada com os restantes
fundos estruturais.
O FEDER contribui para:
Promover o desenvolvimento económico e social
Fomentar a inovação e a sociedade da informação
Valorizar o potencial endógeno e o desenvolvimento sustentável das regiões
O FEDER apoia: Infra-estruturas de base Nos domínios dos transportes, comunicações, energia, ambiente e renovação urbana;
Infra-estruturas sociais nos domínios da educação, integração social, saúde e cultura; Modernização das actividades económicas,
através de infra-estruturas e de sistemas de incentivos ao sector empresarial sobretudo pequenas e médias empresas; Acções de
investigação e de desenvolvimento científico e tecnológico. O FEDER contribui também para o financiamento da cooperação
transfronteiriça transnacional e interregional, bem como a regeneração económica e social das cidades e subúrbios em crise, através de
Programas de Iniciativa Comunitária, nomeadamente INTERREG III e URBAN II. O FEDER representa 65% da participação comunitária
no QCA III.
CONTACTO Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP - Morada: Rua S. Julião, 63, 1149-030 Lisboa Telefone: 21 881 40
00 Fax: 21 888 11 11 - E-mail: ifdr@ifdr.pt
B Fundo de Coesão: Base jurídica (Artigo 177.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). (Artigo 177.o (ex-artigo
161.o TCE) Sem prejuízo do disposto no artigo 178.o, o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adoptados de
acordo com o processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico Social e ao Comité das Regiões, definirão as missões,
os objectivos prioritários e a organização dos fundos com finalidade estrutural, o que poderá implicar o agrupamento desses fundos.
São igualmente definidas nos mesmos termos as regras gerais que lhes serão aplicáveis, bem como as disposições necessárias para
garantir a sua eficácia e a coordenação dos fundos entre si e com os demais instrumentos financeiros existentes.
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_pt.pdf
Objetivos: O Fundo de Coesão foi instituído para reforçar a coesão económica, social e territorial da União com o intuito de promover o
desenvolvimento sustentável. Contribui financeiramente para a realização de projetos nos seguintes domínios: o ambiente, incluindo
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domínios relacionados com o desenvolvimento e a energia sustentáveis que apresentem benefícios para o ambiente; as redes
transeuropeias em matéria de infraestruturas de transportes. No contexto de projetos que contribuem para a consecução dos objetivos
da UE no domínio da proteção do ambiente, o Fundo pode também intervir em domínios relativos ao desenvolvimento sustentável que
apresentem benefícios ambientais claros, como a eficiência energética e as energias renováveis e, no domínio dos transportes que não
façam parte das redes transeuropeias, os transportes ferroviários, fluviais e marítimos, os sistemas de transporte intermodais e sua
interoperabilidade, a gestão do tráfego rodoviário, marítimo e aéreo, o transporte urbano limpo e os transportes públicos.
A partir de 2014, o Fundo de Coesão apoia igualmente projetos de infraestruturas dos transportes no âmbito do novo Mecanismo
Interligar a Europa. Estes projetos centram-se nas infraestruturas que ligam sistemas de transporte em diferentes Estados-Membros. O
Fundo de Coesão dispõe de uma dotação de 10 mil milhões de euros para o desenvolvimento de ações neste domínio.
C Instituições de I&D – As Unidades de I&D são instituições de investigação públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que se dedicam à
investigação científica e desenvolvimento tecnológico. https://www.fct.pt/apoios/unidades/unidadesid (A nível territorial, temos a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
D COMPETE 2020 mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020 no âmbito do domínio
“Competitividade e Internacionalização” do Portugal 2020. Tem como finalidade contribuir para a criação de uma economia mais
competitiva, baseada em atividades intensivas em conhecimento, na aposta de bens e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis
e no reforço da qualificação e da orientação exportadora das empresas portuguesas, promovendo igualmente a redução de custos
associada a uma maior eficiência dos serviços públicos e à melhoria dos transportes.
As empresas, em particular as PME, são destinatários preferenciais, procurando o Programa estimular o empreendedorismo, a
capacidade inovadora e o desenvolvimento de estratégias mais avançadas, baseadas em recursos humanos qualificados e com um
forte enfoque na cooperação e noutras formas de parceria, como redes e clusters (Plataformas de inovação aberta, catalisadoras do
acesso e partilha de conhecimento e do fomento de práticas colaborativas).
Na Administração Pública, o objetivo é melhorar o serviço prestado aos cidadãos e empresas, em especial com recurso às tecnologias
de informação e comunicação. Nos Transportes importa promover a intermodalidade e a conetividade com a Europa e com o resto do
mundo, apostando num sistema mais eficiente e sustentável. Visando a temática da competitividade, estando orientado sobretudo
para as regiões menos desenvolvidas do Continente – Norte, Centro e Alentejo (é de abrangência nacional nos projetos do Fundo de
Coesão), é complementado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente, com os quais forma uma rede através da qual são
colocados no terreno um conjunto diversificado de instrumentos de política pública com regras e objetivos comuns. Tem como objetivos
estratégicos
Aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia;
Aumentar o peso de atividades produtoras de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora das
empresas portuguesas;
Capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas;
Melhorar as condições de transporte e mercadorias entre Portugal e o exterior, com repercussão na redução dos custos e tempos de
operação para as empresas;
Melhorar a capacitação, a eficiência e a integração dos serviços públicos, reduzindo custos de contexto.
E"cluster" - Aglomerado de coisas semelhantes., in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,
http://www.priberam.pt/dlpo/cluster [consultado em 01-07-2015]. F [Em linha < http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/crp_pt_2005.pdf>] Constituição da República Portuguesa, artigo 9.º (Tarefas
fundamentais do Estado): (…) d) “Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem
como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas
económicas e sociais;
e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e
assegurar um correto ordenamento do território;
f) Assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa;
g) Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o carácter ultraperiférico
dos arquipélagos dos Açores e da Madeira;
h) Promover a igualdade entre homens e mulheres.”
Ainda no artigo 13.º (Princípio da igualdade)
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica,
condição social ou orientação sexual.
G Formação “Desenvolvimento social e planeamento estratégico territorial” - Susana Monteiro e Fernando Salgueiro 1.2.3/06/2005 Carrazeda de Ansiães
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