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Relatório de Avaliação do PDS do município de Armamar 2018/2021 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Terminado o período de vigência do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do município de Armamar, definido para os anos 2018/2021, surge a necessidade de se proceder à sua avaliação, espelhado no presente relatório, por forma a que se possa 

iniciar os trabalhos de atualização do Diagnóstico Social e elaboração do próximo PDS. Constrangimentos relacionados com o período pandémico que se atravessa e a alteração da técnica do Município afeta à Rede Social levou a que só agora fosse 

possível proceder-se a esta avaliação. Para iniciar um ciclo e definir um novo Plano de Desenvolvimento Social Concelhio, os resultados da avaliação são, certamente, um ponto de partida. Assim, os dados nele contidos reportam a dezembro de 2021, 

para que não haja um desfasamento temporal.    

 

Esta avaliação é resultado do trabalho realizado pelos/as técnicos/as das entidades que constituem o Núcleo Executivo (NE) da Rede Social, que para o efeito utilizaram os seguintes instrumentos de avaliação: 

- As grelhas de monitorização/ avaliação dos Planos de Ação anuais e respetivos relatórios de atividades; 

- Os relatórios dos vários projectos sociais desenvolvidos no Município e elaborados pelas respectivas equipas técnicas; 

- Os dados fornecidos pelas entidades parceiras. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social do Município de Armamar 2018/2021 teve pois as seguintes características: 

- Vigência de 4 anos 

- 4 eixos de intervenção 

- 12 objetivos estratégicos 

- 39 objetivos específicos 

- 100 ações  

 

Não se pretende com este relatório uma análise exaustiva de todos os indicadores inscritos no PDS, mas uma avaliação da conformidade dos resultados do trabalho efetuado com os objetivos enunciados. Neste sentido, avaliam-se fundamentalmente 

os objetivos estratégicos e as ações traçadas para os alcançar, numa lógica do seu grau de execução. 
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Eixo I – Alargamento/ Requalificação da Rede de Equipamentos e/ou Respostas Sociais 

Objetivo Estratégico 1: Aumentar a cobertura e qualificar as respostas sociais, maximizando as oportunidades de investimento em infraestruturas/ edificações disponíveis no município, por forma a permitir, quer a qualificação das respostas 

existentes, quer a criação de novas 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

1.1 Requalificar os equipamentos sociais de 

resposta ERPI – Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas mais antigos do 

município 

 

 Obras de requalificação nas instalações da 

Santa Casa da Misericórdia de Armamar – 

SCM Armamar 

 Candidatura apresentada pela Santa Casa da Misericórdia de Armamar ao 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), para 

a requalificação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a abranger 55 utentes e já 

aprovada. 

 

 

 

Obras de requalificação nas antigas 

instalações da Associação de 

Solidariedade Social e Recreativa de São 

Cosmado – ASSR São Cosmado 

 Candidatura apresentada em 2022 pela Associação de Solidariedade Social 

e Recreativa de São Cosmado à Medida Eficiência Energética em Edifícios 

de Serviços, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a 

requalificação dos edifícios e melhoramentos a nível de eficiência 

energética. 

1.2 Prosseguir com o alargamento das 

respostas prestadas à população idosa, 

através da criação de um novo 

equipamento na localidade de 

Goujoim 

 

 

Atribuição do estatuto de Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) à 

Casa do povo de Goujoim  
Ações não executadas, no entanto persiste a intenção para o próximo PDS, 

no caso de ser diagnosticada a necessidade. 
 

 
Obras de requalificação/ conversão das 

instalações da Casa do Povo de Goujoim 

 
 

Implementação de novas respostas de 

apoio à 3.ª idade 

1.3 Requalificar/ converter as antigas 

instalações da Fundação Gaspar e Manuel 

Cardoso em equipamento de respostas 

sociais, inexistentes no município nas áreas 

da deficiência e doença mental/ 

neurológica 

 

Obras de requalificação nas antigas 

instalações da Fundação Gaspar e Manuel 

Cardoso - FGMC 

 Candidatura apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso ao 

PARES, para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, 

a abranger 20 utentes e à Medida Requalificação e Alargamento da Rede de 

Equipamentos e Respostas Sociais, do PRR, para a criação de um Centro 

de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), a abranger 30 utentes, 

candidaturas já aprovadas. 

 

Criação de um Centro de Atividades 

Ocupacionais - CAO 

 Candidatura apresentada em 2022 pela Fundação Gaspar e Manuel 

Cardoso à Medida Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos 

e Respostas Sociais, do PRR, para a criação de um CACI, a abranger 30 

utentes, candidatura já aprovada.  

 

Criação de um Lar Residencial 

 Candidatura apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso ao 

PARES, para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, 

a abranger 20 utentes, candidatura já aprovada.  

 Criação de uma sala de snoezelen  Alteração do projeto da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 
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da Fundação Gaspar e Manuel Cardoso, para criação de uma sala de 

snoezelen. 

 

 
Criação de uma Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados - UCCI 

Dada a aprovação das candidaturas apresentadas pela Fundação Gaspar e 

Manuel Cardoso, para a criação de Lar Residencial para pessoas com 

deficiência e CACI, o espaço que estaria dedicado à UCCI será destinado a 

estas respostas de apoio à deficiência e doença mental/ neurológica.  

1.4 Potenciar respostas/ intervenções 

integradas nos domínios da ação social e 

saúde, proporcionando condições dignas 

aos utentes, com enfoque na modernização 

dos espaços da Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados 

 

 

Obras de requalificação nas instalações da 

Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Armamar (UCSP), 

permitindo a modernização das 

infraestruturas 

O Município encontra-se em fase de trabalho com o Agrupamento de 

Centros de Saúde para ser encontrada uma alternativa para a edificação de 

um novo espaço.  
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Eixo II – Respostas de Intervenção em Áreas de Especial Vulnerabilidade Social, Potenciadoras de Exposição a Maiores Riscos 

Objetivo Estratégico 2: Promover o desenvolvimento psicossocial da pessoa doente mental/ neurológica e relações familiares saudáveis 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

2.1 Desenvolver ações de proximidade 

promotoras da qualidade de vida e 

integração da pessoa doente mental/ 

neurológica 

 

Criar equipamentos/ respostas 

inexistentes no município 

 Candidatura apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso ao 

PARES, para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com Deficiência 

ou doença mental/ neurológica, a abranger 20 utentes e à Medida 

Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas 

Sociais, do PRR, para a criação de um CACI, a abranger 30 utentes, 

candidaturas já aprovadas. 

Sessões de divulgação de medidas de majoração de apoios a entidades que integrem 

pessoas com doença mental/ neurológica, junto do tecido empregador 

 Sessões de divulgação das medidas de apoio do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) para integração de desempregados/as com 

doença mental/ neurológica e dinamizadas pelo Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) de Armamar: 28 sessões e participação de 8 entidades 

(2018 a 2021). 

Articular com os parceiros a integração em medidas de emprego e formação 

 - Encaminhamento pelo GIP de 10 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade II, promovida pela Associação 2000 de 

Apoio ao Desenvolvimento (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 24 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Auxiliar de 

Serviços Gerais II, promovida pela Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento (2018 e 2020). 

- Encaminhamento pelo GIP de 13 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade, promovida pela Associação 2000 de 

Apoio ao Desenvolvimento (2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 26 desempregados/as para Contratos 

Emprego-Inserção+ para Deficientes e 1 para Estágio Inserção (2018 a 

2021). 

2.2 Promover dinâmicas de proximidade 

de apoio às famílias, permitindo o seu 

empoderamento em matéria de saúde 

mental/ neurológica, para melhor lidar com 

a doença 

 
 

Criação de um projeto de Voluntariado 

de Proximidade, de apoio aos cuidadores 

Não foi implementado o projeto, no entanto a apoio aos cuidadores 

continua a ser uma problemática a intervir.  

Promover ações de formação/ sensibilização para famílias e cuidadores 

 - Jornadas Sociais “Património Humano: utente, família e profissionais – 

Novos Olhares, Novos Sentidos, Novos Valores nas Relações”, 

desenvolvidas com a colaboração da Rede Social, Santa Casa da 

Misericórdia de Armamar e Associação Social, Desportiva e Recreativa de 
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Arícera (ASDRA) (2018). 

- Programa de capacitação para idosos e cuidadores: ações temáticas 

individualizadas e sessões em grupo (nutrição, primeiros socorros, 

medicação, procedimentos de segurança e prevenção ao crime, entre 

outros temas), promovidas pelo Projeto Proativar – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) 4G com a colaboração da Associação de 

Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto: 131 participantes (2020 e 2021). 

 

 

Promover ações de formação/ 

sensibilização dirigidas a crianças/ jovens, 

com vista a desmistificar e combater o 

estigma da doença 

Ações não realizadas durante o período de vigência do PDS, no entanto, 

no âmbito do Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos 

Direitos das Crianças e Jovens, está programada para 2022 a 

comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de 

dezembro).  

2.3 Promover ações que visem a 

capacitação técnica de profissionais na área 

da doença mental/ neurológica 

Dinamizar ações de informação/ 

formação para técnicos e cuidadores 

formais 

 

 - Sessão de esclarecimentos sobre a Prestação Social para a Inclusão (PSI), 

realizada pela Equipa de Prestações de Proteção Familiar, do Centro 

Distrital da Segurança Social de Viseu, na sessão do Conselho Local de 

Ação Social (CLAS) de 19/02/2020. 

- Ação de esclarecimentos “Estatuto do Cuidador Informal”, dinamizada 

pelo Instituto da Segurança Social, I.P. na sessão do CLAS de 28/04/2021, 

com a presença de 19 técnicos/as. 

Objetivo Estratégico 3: Implementar medidas que promovam a reabilitação e a integração social e profissional da pessoa com deficiência/ incapacidade 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

3.1 Desenvolver ações de proximidade 

promotoras da qualidade de vida e 

integração socioprofissional de pessoas 

com deficiência e /ou incapacidade  

 

Criar equipamentos/ respostas 

inexistentes no município 
 

Candidatura apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso ao 

PARES, para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com Deficiência 

ou doença mental/ neurológica, a abranger 20 utentes e à Medida 

Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas 

Sociais, do PRR, para a criação de um CACI, a abranger 30 utentes, 

candidaturas já aprovadas. 

Criação de um GAPRIC – Gabinete de 

Apoio a Programas Incluídos na 

Comunidade 

  

Candidaturas apresentadas anualmente, desde 2018, pela Associação 2000 

de Apoio ao Desenvolvimento ao Instituto Nacional para a Reabilitação, 

para o desenvolvimento de atividades ocupacionais para pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade – candidaturas aprovadas e apoiadas pelo 

Município – abrangência anual de 10 pessoas.  

 
 

Elaborar estudo de caracterização da 

população deficiente do município, bem 
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como da(s) entidade(s) capaz(es) de 

implementar um projeto de Assistência 

Pessoal a pessoas com deficiência/ 

incapacidade 

Divulgação de medidas de majoração de apoios a entidades que integrem pessoas com 

deficiência/ incapacidade, junto do tecido empregador 
 

Sessões de divulgação das medidas de apoio do IEFP para integração de 

desempregados/as com doença mental/ neurológica e dinamizadas pelo 

GIP: 28 sessões e participação de 8 entidades (2018 a 2021). 

Articular com os parceiros a integração socioprofissional e formação de pessoas com 

deficiência/ incapacidade 
 

- Encaminhamento pelo GIP de 10 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade II, promovida pela Associação 2000 de 

Apoio ao Desenvolvimento (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 24 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Auxiliar de 

Serviços Gerais II, promovida pela Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento (2018 e 2020). 

- Encaminhamento pelo GIP de 13 desempregados/as para Formação e 

Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade, promovida pela Associação 2000 de 

Apoio ao Desenvolvimento (2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 26 desempregados/as para Contratos 

Emprego-Inserção+ para Deficientes e 1 para Estágio Inserção (2018 a 

2021). 

3.2 Promover dinâmicas de proximidade 

de apoio às famílias, permitindo o seu 

empoderamento em matéria de deficiência/ 

incapacidade para melhor lidar com a 

doença 

 
 

Criação de um projeto de Voluntariado 

de Proximidade, de apoio a cuidadores 

Não foi implementado o projeto, no entanto a apoio aos cuidadores 

continua a ser uma problemática a intervir. 

Promover ações de formação/ sensibilização para famílias e cuidadores  

- Jornadas Sociais “Património Humano: utente, família e profissionais – 

Novos Olhares, Novos Sentidos, Novos Valores nas Relações”, 

desenvolvidas com a colaboração da Rede Social, Santa Casa da 

Misericórdia de Armamar e ASDRA (2018). 

- Programa de capacitação para idosos e cuidadores: ações temáticas 

individualizadas e sessões em grupo (nutrição, primeiros socorros, 

medicação, procedimentos de segurança e prevenção ao crime, entre 

outros temas), promovidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G com a 

colaboração da Associação de Estudantes do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto: 131 participantes 

(2020 e 2021). 

Objetivo Estratégico 4: Implementar mecanismos de prevenção de comportamentos aditivos e dependências 
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Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

4.1 Implementar Programas Estruturados, 

m contexto escolar, que visem o 

desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais dos alunos em idade propícia ao 

início de adoção de comportamentos de 

risco 

  

Programas TRILHOS e EU E OS 

OUTROS: Apresentação do(s) 

programa(s) aos professores e outros 

técnicos 

Ação inscrita no Plano de Ação de 2022. 

  Implementação do Programa TRILHOS 
Ação dependente do resultado da apresentação dos programas e da 

aceitação da sua implementação.  

  
Implementação do Programa EU E OS 

OUTROS 

Ação dependente do resultado da apresentação dos programas e da 

aceitação da sua implementação. 

  
Articulação da intervenção dos técnicos 

do agrupamento com os técnicos do CRI 

Ação dependente do início dos contactos estabelecidos com o Centro de 

Respostas Integradas (CRI).  

4.2 Qualificar a intervenção técnica para a 

problemática dos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (CAD) 

proporcionando formação ao corpo 

docente e aos técnicos do município 

  
Formação aos professores e outros 

técnicos  
Ação inscrita no Plano de Ação de 2022. 

4.3 Potenciar a articulação entre medidas e 

políticas existentes no âmbito dos CAD: 

agilizar a articulação das intervenções entre 

o Centro de Respostas Integradas/ 

Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Armamar 

  

Implementação da rede de referenciação 

no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Primários 

 

4.4 Promover uma política integrada de 

intervenção para os comportamentos 

aditivos, nomeadamente nas áreas da 

educação, saúde e ação social, através da 

realização de ações, em contexto 

comunitário, que alertem para os perigos, 

impactos e consequências do consumo de 

substâncias nocivas 

Sessões de informação/ divulgação sobre 

o consumo e riscos para a saúde 
  

- Caminhada de sensibilização “Por um caminho que separa a liberdade das 

dependências”, realizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) de Armamar em parceria com o Agrupamento de Escuteiros 1332 

de São Martinho das Chãs, com a presença de cerca de 50 participantes 

(2019). 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020).  

Sessões de informação/ divulgação sobre 

o consumo e relação com 

comportamentos de risco: violência 

doméstica; condução perigosa e outros 

  

- Caminhada de sensibilização “Por um caminho que separa a liberdade das 

dependências”, realizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) de Armamar em parceria com o Agrupamento de Escuteiros 1332 

de São Martinho das Chãs, com a presença de cerca de 50 participantes 

(2019). 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 
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Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Caminhada temática “Quando o monstro é digital”, com momentos 

reflexivos e dinâmicas de grupo, realizada pela CPCJ de Armamar e o 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Viseu (2021). 

Objetivo Estratégico 5: Promover a criação de respostas concertadas nos domínios da prevenção, intervenção e inserção socioprofissional, no âmbito da violência doméstica 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

5.1 Criar medidas de prevenção e combate 

à violência, junto dos vários públicos-alvo: 

comunidade escolar e comunidade em 

geral 

Realizar campanhas/ações dirigidas ao público escolar (violência no namoro e bullying)  

- Oficina “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir” promovida pelo 

Projeto Construir o Sucesso em Armamar - Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), com a participação de 85 crianças 

(2019).  

- Workshop “SOS BULLYING – Como Alertar Para Esta Cultura na Escola”, 

proporcionado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar (PIICIE), 

com a presença de 7 pais/ mães e encarregados/as de educação (2019). 

- Campanha de sensibilização contra o Bullying, distribuição de panfletos 

pela comunidade escolar, iniciativa do Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar (PIICIE) (2019).  

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Ação “Bullying” – Assinalar o Dia Mundial do Bullying, realizada pelo 

Projeto Construir o Sucesso em Armamar, abrangendo toda a 

comunidade escolar (2021). 

- Programa de prevenção e intervenção no bullying escolar “Bullying: Hoje 

és o caçador, amanhã serás a presa!”, promovido pelo Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar: 76 alunos/as participantes (2021). 

- Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância (abril), assinalado pela 

CPCJ de Armamar, através de atividades expositivas/ debate e campanhas 

de sensibilização: participação anual de cerca de 150 crianças e jovens 

(2018, 2019 e 2021). 

Realizar campanhas/ ações de sensibilização á comunidade em geral (violência 

doméstica) 
 

- Curta-metragem “O silêncio mata”, alusiva à violência no namoro, 

apresentada e debatida nas turmas do Agrupamento de Escolas (2018). 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 
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- Painel de sensibilização expositor das diversas formas de violência, 

afixado na sede do concelho no Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância - abril (2021).  

Propor ações de formação aos técnicos e 

profissionais, das áreas da saúde, 

educação e ação social (violência 

doméstica) 

  
- Encaminhamento de 3 técnicas do Município para Formação de Técnico/a 

de Apoio à Vítima (2018). 

5.2 Criar uma resposta de atendimento, às 

vítimas de violência doméstica, no 

município 

Celebrar protocolos com entidades 

parceiras, definindo o papel de cada uma 

na criação/ execução da resposta 

  

- Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos, composta por 

profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul, a 

funcionar desde dezembro de 2014.  

  

Elaborar documento de suporte à 

atuação das entidades, nomeadamente no 

que concerne aos circuitos de 

identificação e encaminhamento de 

situações 

 

  
Definir metodologia conjunta de 

monitorização e avaliação da resposta 

 

5.3 Dinamizar ações que promovam o 

empoderamento das vítimas de violência e 

a sua autonomização social e profissional 

Divulgação de medidas de majoração de apoios a entidades que integrem pessoas 

vítimas de violência doméstica, no âmbito do IEFP, junto do tecido empregador 
 

Sessões de divulgação das medidas de apoio do IEFP para integração de 

desempregados/as e dinamizadas pelo GIP: 74 sessões e participação de 36 

entidades – 2018; 111 sessões e participação de 39 entidades – 2019; 86 

sessões e participação de 36 entidades – 2020; 84 sessões e participação 

de 40 entidades. 

  

Articular com os parceiros a integração 

de vítimas de violência doméstica, em 

medidas de emprego e formação 

Embora o GIP tenha realizado um trabalho de divulgação, não existe 

conhecimento relativo às integrações de vítimas de violência doméstica, 

nomeadamente no que diz respeito às formações, uma vez que não lhes é 

exigido o estatuto de vítima para poderem frequentar.  

  

Propor a revisão de regulamentos por 

forma a incluir cláusulas de priorização 

no acesso das vítimas de violência 

doméstica, às respostas/ apoios sociais 

existentes (creches; apoios à habitação e 

outros) 

 

Objetivo Estratégico 6: Promover respostas de proximidade nas áreas da Educação/Formação, do Empreendedorismo e da Empregabilidade 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

6.1 Promover a aquisição de   Fazer estudo de caracterização da  
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conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e 

profissionais dos cidadãos, com baixos 

níveis de escolaridade, do município, 

através da dinamização de ações, formais e 

não formais, promotoras da aprendizagem 

ao longo da vida e facilitadoras da 

integração socioprofissional 

população com baixos níveis de 

escolaridade 

Articular com as várias entidades locais, ações que visem a alfabetização, a educação e 

formação ao longo da vida: Cursos de Educação e Formação de Adultos; 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências; Vida Ativa e outros 

 

- Encaminhamento pelo GIP de 18 desempregados/as para Formação 

Modular de Agricultura, promovida pela Turisforma (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 6 desempregados/as e 12 ativos para 

Formação Modular de Processador de Texto - Funcionalidades Avançadas, 

promovida pelo Centro Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego/ 

Mediática (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 9 desempregados/as e 6 ativos para 

Formação Modular de Sistemas Operativos, promovida pelo Centro 

Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego/ Mediática (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 7 desempregados/as e 10 ativos para 

Formação Modular de Informática – Noções Básicas, promovida pelo 

Centro Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego/ Mediática (2018). 

- Encaminhamento pelo GIP de 2 desempregados/as e 15 ativos para 

Formação Modular de Língua inglesa – Informação Turística da Região, 

promovida pelo Centro Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego/ 

Global XXI (2019). 

- Encaminhamento pelo GIP de 2 desempregados/as e 15 ativos para 

Formação Modular de Língua inglesa – Técnicas de Escrita, promovida pelo 

Centro Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego/ Global XXI (2019). 

- Encaminhamento pelo GIP de 20 desempregados/as para Formação Vida 

Ativa de Florista, promovida pelo Centro de Formação Profissional de Vila 

Real (2019). 

- Encaminhamento pelo GIP de 55 desempregados/as para Formações Vida 

Ativa de Técnico/a de Informação e Animação Turística, promovida pelo 

Centro de Formação Profissional de Vila Real (2018 e 2019). 

- Encaminhamento pelo GIP de 1 desempregado/a para Formação Vida 

Ativa (modalidade e-learning) de Gestão de Redes Sociais, promovida pelo 

Centro de Formação Profissional de Vila Real (2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 2 desempregados/as para Formação Vida 

Ativa (modalidade e-learning) de Ferramentas de Produtividade e 

Colaboração, promovida pelo Centro de Formação Profissional de Vila 

Real (2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 3 desempregados/as para Formação Vida 

Ativa (modalidade e-learning) de Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural, 

promovida pelo Centro de Formação Profissional de Vila Real (2021). 
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- Encaminhamento pelo GIP de 12 desempregados/as para Formação Vida 

Ativa de Literacia Digital, promovida pelo Centro de Formação 

Profissional de Vila Real (2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 138 desempregados/as para Formação Vida 

Ativa de Técnico/a de Ação Educativa, promovida pelo Centro de 

Formação Profissional de Vila Real (2020 e 2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 4 desempregados/as para Formação de 

Formadores, promovida pela INOVSABER (2020 e 2021). 

- Encaminhamento pelo GIP de 4 desempregados/as para Processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), 

promovidos Centro Qualifica da Escola Latino Coelho de Lamego (2020 e 

2021).  

Desenvolver ações de in(formação) promotoras de competências para a 

empregabilidade (métodos, técnicas e instrumentos de procura ativa de emprego) 
 

- Seminário “Iniciativas Europass: Como dar visibilidade e destaque às suas 

qualificações e habilitações” levado a cabo pelo Centro Nacional Europass 

em articulação com o GIP: convocados/as 95 desempregados/as (2019). 

- Sessão de Divulgação do Programa de Integração Sociolaboral realizada 

pela Fundação La Caixa em colaboração com o GIP: convocados/as 67 

desempregados/as (2019). 

- Workshop “Como conseguir emprego em 30 dias” por Pedro Silva-Santos 

organizado pelo Projeto OPTA (Oportunidade, Promoção e 

Transformação na Ação) – Programa Escolhas 7G e GIP: convocados/as 64 

desempregados/as (2019).  

- Programa TOP TEN – Talentos e Competências na Empregabilidade, 

desenvolvido pela Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) Viseu com a 

articulação do Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G e GIP: 5 sessões, 

com 20 desempregados/as participantes (2020). 

- Sessões Skills Jovem dinamizadas pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 7G, em colaboração com o GIP: 6 sessões, com 29 jovens 

desempregados/as presentes (2020).  

- Sessões "Como conseguir emprego e ser bem sucedido", promovidas 

pelo Projeto Proativar – CLDS 4G e GIP: 2 sessões, com 23 

desempregados/as (2021).  

- Projeto "Incluir-me é transformar-me: o mercado de trabalho ao meu 

alcance", promovido pelo Projeto Proativar – CLDS 4G e GIP: 4 sessões e 

18 participantes (2021). 

- Sessões de Técnicas de Procura Ativa de Emprego, dinamizadas pelo GIP 

de Armamar: 37 sessões e participação de 724 desempregados/as 
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participantes/ convocados/as (2018 a 2021).  

Promover ações de in(formação) de programas e medidas que proporcionam 

experiências profissionais e de vida: Estágios Profissionais e Voluntariado, na Europa e 

no Mundo 

 

- Workshop Oportunidades para Jovens: “Empreendedorismo, Formação e 

Voluntariado”, dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ) de Viseu em colaboração com o GIP de Armamar, com 

75 jovens desempregados/as convocados/as (2018).  

- Sessão de divulgação do Concurso de Ideias – Cria a tua empresa Já, 

dinamizada pela Capital Douro e GIP: convocados/as 75 desempregados/as 

(2019). 

- Sessão de divulgação do Concurso de Ideias "Cria a tua empresa", 

concretizada pela Hup!Douro e GIP: convocados/as 87 desempregados/as 

(2019). 

- Volta de Apoio ao Emprego, desenvolvida pela Europe Direct de Aveiro e 

promovida pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G e pelo GIP: 70 

jovens desempregados/as convocados/as (2019). 

- Jornadas Sociais “Saúde, Felicidade e Emprego – Oportunidades de 

realização pessoal e profissional”, realizadas sob a colaboração da Rede 

Social, Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G e GIP (2019).  

- Workshop "Cursos, estágios e voluntariado internacional" dinamizado 

pelo Programa Vida Edu e promovido pelo Projeto Proativar – CLDS 4G e 

GIP, com a participação de 27 desempregados/as (2021). 

- Oficinas Vocacionais, promovidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G e 

encaminhamento de 2 jovens desempregados/as para contacto com o 

mercado de trabalho (2021).  

6.2 Promover o empreendedorismo, 

através de ações de informação e 

capacitação dos indivíduos, no âmbito das 

candidaturas a apoios existentes 

Divulgação de projetos e medidas de apoio à criação do próprio emprego 

(promovidas pelo IEFP e outros) 
 

- Sessão de divulgação do projeto EMER-N, dinamizada pelo Espaço Visual 

– Consultoria Agrícola em colaboração com o GIP de Armamar e 

convocados/as 75 desempregados/as (2018). 

- Sessão de Empreendedorismo – Mecanismos de Apoio do IEFP, 

dinamizada pelo Centro de Emprego de Lamego em colaboração com o 

GIP de Armamar e convocados/as 132 desempregados/as (2018).  

- Encaminhamento pelo GIP de 2 jovens desempregados/as para Formação 

Contínua-Modular do Programa Empreende Já, promovida pelo IPDJ 

(2018). 

- Sessão de divulgação da resposta concelhia no âmbito do apoio a 

iniciativas empreendedoras e de transição para a vida ativa, promovida 

pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G em colaboração com o GIP: 

convocados/as 43 jovens desempregados/as (2019). 

- Ação Empreendedorismo/ Orçamento Participativo dinamizado pelo IPDJ 
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e GIP: convocados/as 15 desempregados/as (2019). 

- Webinar “… de empregado frustrado a criador do seu próprio 

emprego!”, dinamizado por Pedro Silva-Santos e promovido pelo Projeto 

OPTA – Programa Escolhas 7G e GIP, com a presença de 13 

desempregados/as (2020).  

- Gabinete da Apoio ao Empreendedor, do Projeto Proativar – CLDS 4G, 

com resposta a 6 cidadãos/as (2020 e 2021).  

Incentivar a participação dos desempregados do município em feiras e fóruns na área 

do emprego 
 

- 2.º Certame Formativo, Profissional e Ocupacional para Jovens, 

organizado pelo GIP e CPCJ de Armamar, com 75 jovens 

desempregados/as convocados/as (2018). 

6.3 Dinamização de uma rede local de 

apoio à empregabilidade, junto dos 

parceiros e entidades empregadoras 

Criar um sistema de informação e divulgação, a nível da freguesia, relativa às ofertas 

de emprego existentes 
 

- Sistema de Informação e Divulgação – Newsletters criadas pelo Projeto 

Proativar – CLDS 4G e enviadas para as entidades empregadoras locais a 

informar sobre as medidas ativas de emprego e formações: 3 newsletters 

para 150 empresas (2021). 

- Plataforma E-goi e correio eletrónico utilizados pelo GIP, como 

ferramentas de informação e divulgação de informação junto das empresas 

e população desempregada (2018 a 2021).  

Realizar sessões de informação dos apoios à contratação e outros, junto das 

entidades empregadoras locais e incentivar a contratação de públicos especialmente 

vulneráveis 

 

- Sessões de divulgação das medidas de apoio do IEFP para integração de 

desempregados/as e dinamizadas pelo GIP: 74 sessões e participação de 36 

entidades – 2018; 111 sessões e participação de 39 entidades – 2019; 86 

sessões e participação de 36 entidades – 2020; 84 sessões e participação 

de 40 entidades. 

Objetivo Estratégico 7: Promover e melhorar as condições das famílias em situação de carência habitacional 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

7.1 Criar instrumentos de atuação e apoio 

que permitam conhecer as reais 

necessidades habitacionais do município e 

implementar as políticas de apoio 

existentes, decorrentes da nova geração de 

políticas em matéria de habitação 

Colaborar com a autarquia na realização de sessões de informação e divulgação das 

medidas/ programas de apoio à habitação 
 

- Sessão de apresentação da Estratégia Local de Habitação do Município de 

Armamar, dinamizada pela Valeconsultores e realizada em reunião do 

CLAS de 28/04/2021, com a participação de 17 entidades. 

- Atendimento individualizado prestado pelo Setor de Desenvolvimento 

Social do município de Armamar, tendo resultado em 44 requerimentos 

ao Programa de concessão de apoios à beneficiação de habitação, dos 

quais 28 processos deferidos (2018 a 2021). 

- Apoio individualizado prestado pelo Setor de Desenvolvimento Social do 

município de Armamar à apresentação de candidaturas ao Porta 65 Jovem: 

27 cidadãos/ãs apoiados/as (2018 a 2021).  

Fazer o diagnóstico das necessidades   - Aprovada na Assembleia Municipal de Armamar, de 30/06/2021, a 
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habitacionais do município/ Estratégia 

Local de Habitação 

Estratégica Local de Habitação do Município de Armamar. 

Criar um instrumento que permita informar a comunidade das condições de acesso 

aos apoios existentes 
 

- Site do Município possui um separador dedicado ao Programa de 

concessão de apoios à beneficiação de habitação e ao Porta 65 Jovem, 

além de ser publicitado, quando oportuno, a abertura de candidaturas a 

este último apoio. 

- Panfletos informativos sobre as respostas prestadas pelo Projeto TOC 

TOC – Multi Serviços Porta a Porta.  

- Páginas de Facebook do Município e do Projeto TOC TOC – Multi 

Serviços Porta a Porta.  

7.2 Criar soluções adequadas e flexíveis às 

diferentes necessidades e situações 

específicas das famílias promovendo a 

articulação das políticas/ respostas 

habitacionais, com outras políticas/ 

respostas sociais existentes (Rendimento 

Social de Inserção; agregados em 

acompanhamento pela CPCJ; apoio técnico 

e sociais e outras) 

  

Promover reuniões regulares e setoriais 

com os vários parceiros, com vista à 

construção dos percursos residenciais 

dos agregados familiares 

 

7.3 Criar mecanismos de 

acompanhamento às famílias, através do 

desenvolvimento de ações de componente 

informativa e pedagógica, no que respeita 

ao uso e manutenção da habitação, 

promovendo um ambiente saudável dentro 

e fora de casa 

Criar uma equipa que acompanhe as famílias e as empodere de competências em 

termos de utilização e cuidados a ter com a habitação (higiene, segurança e outros) 
 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Criação da equipa do Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, 

constituída pela monitora, ajudantes de ação direta e diretora técnica da 

Associação Social, Desportiva e Recreativa de Arícera, elementos das 

Juntas de Freguesia e Município, que a partir de novembro de 2021 

passaram a assumir a iniciativa GereFamília, abrangendo 2 idosos/as, 1 

família e 2 pessoas com deficiência (2021). 

Desenvolver campanhas/ sessões de (in)formação relativas ao uso e manutenção da 

habitação: higiene habitacional; riscos/ prevenção incêndios; uso/ separação de lixo; 

poupança de água, gás e eletricidade; usos de espaços comuns/exteriores… 

 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- GereFamília (ações de reeducação financeira, organização habitacional, 

reutilização de materiais e transformação dos lares), iniciativa operada 

pelo Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, no âmbito do 

Programa Bairros Saudáveis, com o envolvimento de 2 idosos/as, 1 família 

e 2 pessoas com deficiência (2021). 

- RRR +Explora (atividades no âmbito da sustentabilidade ambiental), ação 
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desenvolvida pelo Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, no 

âmbito do Programa Bairros Saudáveis, com o envolvimento de 32 

idosos/as, 9 famílias e 1 pessoa com deficiência (2021). 
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Eixo III – Intervenção em Grupos Específicos: Crianças, Jovens e Idosos 

Objetivo Estratégico 8: Potenciar a intervenção dos projetos/ respostas existentes no município no âmbito do trabalho desenvolvido com crianças e jovens, e suas famílias, com vista á consolidação de uma intervenção integrada 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

8.1 Promover ações que permitam às 

crianças e jovens do município a igualdade 

de oportunidades no acesso a iniciativas e 

respostas inclusivas com vista à prevenção 

de situações de risco, de comportamentos 

desviantes, dificuldades de aprendizagem e 

ausência de competências parentais 

Reuniões técnicas para articulação dos Planos de Ação dos projetos em 

desenvolvimento no município, com intervenção com crianças e jovens 

 - Monitorização das ações do Projeto Proativar – CLDS 4G, em NE de 

11/11/2020. 

- Apresentação em NE de 27/01/2021 do ponto de situação das atividades 

desenvolvidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G. 

- Ação de (in) formação dirigida aos membros da Modalidade Alargada da 

CPCJ de Armamar, dinamizada pela Equipa Técnica Regional da Comissão 

Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens (2021). 

- Reuniões de trabalho realizadas ao longo do período de vigência dos 

diversos projetos, para colaboração na implementação das ações inscritas 

nos respetivos planos. 

Apresentação em CLAS dos resultados e impacto dos projetos 

 - Apresentação do projeto desenvolvido pela Associação Bagos d'Ouro, na 

reunião do CLAS de 24/04/2018. 

- Comunicação, pela CPCJ de Armamar, sobre a intervenção das entidades 

de 1.ª linha na atuação primária do risco e na sinalização de situações de 

perigo em crianças e jovens, no CLAS de 20/06/2018. 

- Apresentação do trabalho desenvolvido pela equipa do Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) de Armamar, em CLAS 

de 30/01/2019. 

- Apresentação do Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, por parte da 

equipa técnica, no CLAS de 03/06/2019. 

- Apresentação e monitorização da atividade das entidades/ projetos com 

intervenção no Município: Associação Bagos d'Ouro, Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar e Projeto OPTA - Programa Escolhas 7G, em sessão 

do CLAS de 19/02/2020. 

- Apresentação e divulgação na sessão do CLAS de 22/06/2020 do início 

do Projeto Proativar – CLDS 4G, respetiva equipa técnica e ações a 

desenvolver. 

- Apresentação da Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Terras 

do Douro, uma nova resposta no Município, na área da saúde, em reunião 

de CLAS de 18/11/2020. 

- Apresentação em CLAS de 03/02/2021 do 1.º relatório semestral do 

Projeto Proativar – CLDS 4G.  
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Criação de espaços lúdico-pedagógicos - ATL/ ateliês de verão, descentralizados, de 

ocupação de tempos livres, em períodos não letivos 

 - Encaminhamento, por parte do Município, de alunos/as com o melhor 

aproveitamento escolar, para a Universidade Júnior de Verão, em 

colaboração com o Agrupamento de Escolas: 14 alunos/as por ano (2018 e 

2019).  

- Dia da CPCJ, dedicado a atividades lúdico-pedagógicas de valorização de 

boas-práticas a promover na vida infantojuvenil e nas relações de 

parentalidade, comemorado pela CPCJ de Armamar e com a participação 

anual de uma média de 200 crianças, jovens e famílias (2018 a 2021). 

- Escola a Tempo Inteiro – Atividades de Animação e Apoio à Família nas 

interrupções letivas, promovidas pelo Município, com uma média anual de 

participação de 56 alunos/as do ensino pré-escolar (2018 a 2021). 

- Candidaturas apresentadas pelo Município ao Programa de Voluntariado 

Jovem para a Natureza e Florestas do IPDJ: integração de 244 jovens em 

10 projetos (2018 a 2021).  

- Candidaturas apresentadas pelo Município ao Programa de Ocupação de 

Tempos Livres de Curta Duração do IPDJ: integração de 44 jovens (2018 a 

2021).  

- Candidaturas apresentadas pelo Município ao Programa de Ocupação de 

Tempos Livres de Longa Duração do IPDJ: integração de 20 jovens (2018 

a 2021).  

- Candidaturas apresentadas pelo Município ao Programa Geração Z do 

IPDJ: integração de 2 jovens (2018 a 2021).  

- “Férias com Escolhas” – Férias Desportivas, Culturais e Recreativas, 

promovidas pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, para os anos de 

2019 e 2020, com 49 sessões e a presença de 65 crianças e jovens e 43 

sessões com 52 participantes, respetivamente.  

- Oficin’arte (ateliês), impulsionados pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 7G, em 29 ações e 40 crianças e jovens (2019) e 33 em 34 

sessões (2020). 

- Agenda Júnior, ações providenciadas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G 

(férias escolares, cinema, Dia da Criança), através da parceria com o 

Projeto OPTA (Orientar e Promover Trajetórias de Aprendizagem) – 

Programa Escolhas 8G: 149 crianças e jovens e 29 famílias (2020 e 2021). 

- TrocaTintas - notas e voltas, espaço dedicado às artes, promovido pelo 

Projeto OPTA – Programa Escolhas 8G, com 26 sessões e participação de 

34 crianças e jovens (2021). 

- Artesonar, partilha de experiências com artesãos locais, promovida pelo 
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Projeto OPTA – Programa Escolhas 8G, com 6 sessões e 30 crianças e 

jovens participantes (2021). 

- FÉRIAS Cool, levadas a cabo pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 

8G, com 90 sessões e presença de 48 crianças e jovens (2021). 

Ações de prevenção dirigidas a crianças e jovens: espaços de aprendizagem, treino de 

competências e partilha de experiências, com vista a debater temas/ problemáticas 

mais evidentes nesta franja da população: violência nas relações - no namoro e bullying; 

consumo de substâncias e outras 

 - Programa de Inteligência Emocional “Presta Atenção!”, dinamizado pelo 

Projeto Construir o Sucesso em Armamar, com a participação de 146 

crianças do 1.º Ciclo (2018). 

- Estendal dos Direitos das Crianças - comemoração do Dia Internacional 

dos Direitos da Criança, desenvolvido pela CPCJ de Armamar e afixado 

pelas diversas localidades do concelho (2018 e 2019).  

- Gabinete de Promoção Socioeducativo, para resposta a situações de 

conflito entre os/as alunos/as e disponível no Agrupamento de Escolas, sob 

a responsabilidade do Projeto Construir o Sucesso em Armamar: 23 

alunos/as atendidos/as (2018 a 2020). 

- Programa de Métodos e Hábitos de Estudo “Saber Estudar com 

Eficiência” implementado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar, 

com uma média de participação de 90 alunos/as do 2.º Ciclo, por ano 

letivo (2018 a 2020). 

- Oficina “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir” promovida pelo 

Projeto Construir o Sucesso em Armamar, com a participação de 85 

crianças do 3.º e 4.º ano (2019).  

- Campanha de sensibilização contra o Bullying, distribuição de panfletos 

pela comunidade escolar, iniciativa do Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar (2019). 

- Programa de Educação e Libertação Emocional “Aprender a Viver”, 

implementado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar e presença 

de 76 alunos/as do 7.º e 8.º ano (2019). 

- Programa de Intervenção Educativa para Aumentar a Atenção e 

Reflexividade aplicado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar, 

com a participação de 81 crianças do 2.º e 3.º ano (2019). 

- Sessões Temáticas “Lanche Saudável - Pré-Escolar e 1.º Ciclo”, 

promovidas pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar e dinamizadas 

pela Divercook: 174 alunos/as participantes (2019). 

- Ação “A Caminho de Mim - Importância da Narração Oral”, 14 sessões 

da responsabilidade do Projeto Construir o Sucesso em Armamar: 284 

alunos/as (2019).  

- Programa de Promoção do Gosto pela Leitura e pelos Livros, 
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implementado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar: 

participação de 140 alunos/as do 1.º ciclo (2019).  

- “Jogo dos Direitos” - comemoração do Dia Internacional dos Direitos da 

Criança, dinamizado pela CPCJ de Armamar, com a participação de 32 

crianças e jovens (2019). 

- Oficina de Dança e Filosofia, promovida pelo Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar, com a envolvência de 185 alunos/as (2019). 

- Finais de Tarde (espaço de apoio ao estudo), promovidos pelo Projeto 

OPTA – Programa Escolhas 7G, com a participação de 29 crianças e 

jovens em 66 sessões, em 2019 e em 2020, 42 participantes em 84 

sessões. 

- Youtubers Pedagogos, impulsionados pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 7G, em 17 sessões com 15 crianças e jovens, em 2019 e 28 em 

40 ações, no ano de 2020.  

- Culturalogando – Espaços de Encontro dedicado à interculturalidade, 

promovidos pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, com a presença 

de 45 crianças e jovens, em 12 sessões (2019) e 39 participantes em 92 

sessões (2020). 

- Fóruns 3D - Diagnosticar, Definir, Desenvolver (fóruns de debate), 

proporcionados pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, com a 

dinamização de 5 ações com 24 crianças e jovens, em 2019 e 9 ações, em 

2020, com a presença de 24 participantes.  

- Ações no âmbito das ciências, robótica e programação, dinamizadas pela 

Skill Robotic em colaboração com o Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar, abrangendo toda a comunidade escolar (2019 a 2021). 

- Concurso de Vídeo “Eu tenho direito a…” - comemoração do Dia 

Internacional dos Direitos da Criança, desenvolvido pela CPCJ de 

Armamar e com o envolvimento de 12 crianças e jovens (2020).  

- Palestra “O Método de ser bom aluno – Bora Lá!” realizada pelo 

Professor Jorge Rio em parceria com o Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar: presentes 35 alunos/as do 3.º ciclo (2020). 

- Ação “Colher na sopa” desenvolvida pela Divercook e pelo Projeto 

Construir o Sucesso em Armamar: 82 alunos/as do ensino pré-escolar 

participantes (2020).  

- Programa de Promoção de Competências Socioemocionais (DROPI), 

promovido pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar e desenvolvido 

ao longo de 20 sessões: participação de 64 alunos/as do 1.º ciclo (2020).  
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- OPT@TIC, oficina de formação no âmbito das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), dinamizada pelo Projeto OPTA – 

Programa Escolhas 7G, nos anos de 2019 e 2020, com o envolvimento de 

60 crianças e jovens em 15 sessões e 41 em 32 sessões, respetivamente.  

- Agenda Júnior, ações providenciadas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G 

(higiene oral e educação sexual), através da parceria com a Faculdade de 

Medicina do Porto: 149 crianças e jovens e 29 famílias (2020 e 2021). 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Assembleias de Jovens promovidas pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 8G, com a participação de 19 jovens em 2 sessões: 1 sessão de 

apresentação e auscultação dos/as próprios/as e outra enquadrada no 

Programa CUIDA-TE+, “Melodia para a empatia - prevenção do bullying” 

(2021). 

- Pro-Estudo, espaço de apoio ao estudo, promovido pelo Projeto OPTA 

– Programa Escolhas 8G, com 122 sessões e 63 crianças e jovens 

abrangidos/as (2021).  

- Pontos de partilha - Cultura e Saberes, momentos dedicados à 

interculturalidade e promovidos pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 

8G, com 66 sessões e 141 crianças e jovens participantes (2021). 

- Árvore da Família – comemoração do Dia Internacional da Família, ação 

da responsabilidade da CPCJ de Armamar, com a participação de crianças, 

jovens e famílias (2021).  

- TIC'in, oficina dedicada às TIC, promovida pelo Projeto OPTA – 

Programa Escolhas 8G, com 101 sessões e 60 crianças e jovens 

abrangidos/as (2021). 

- Ação “Bullying” – Assinalar o Dia Mundial do Bullying, realizada pelo 

Projeto Construir o Sucesso em Armamar e abrangendo toda a 

comunidade escolar (2021). 

- Programa de prevenção e intervenção no bullying escolar “Bullying: Hoje 

és o caçador, amanhã serás a presa!”, promovido pelo Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar: 76 alunos/as participantes (2021). 

- Oficina de Escrita Criativa, implementada pelo Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar em colaboração com o Teatro Viriato: participação 

de 18 alunos/as por sessão (2021).  

- Programa de Desenvolvimento de Competências de Aprendizagem 
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(PDCA), aplicado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar aos/às 

alunos/as do 1.º ano do 1.º ciclo (2021). 

- Programa Inovador de Promoção de Competências Psicomotoras e 

Linguísticas (PICPL), executado pelo Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar aos/às alunos/as do ensino pré-escolar (2021). 

- Programa de Desenvolvimento de Competências Socio-Emocionais 

(PDCSE), aplicado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar aos/às 

alunos/as do 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo (2021). 

Ações de in/formação que reforcem as competências parentais das famílias nas mais 

diversas áreas: expectativas familiares face à escola; parentalidade positiva; cuidados 

básicos/ primários com as crianças; violência doméstica; gestão doméstica e de 

conflitos e outros 

 - Ação “Orientação no Estudo” dinamizada pelo Projeto Construir o 

Sucesso em Armamar, com a participação de 8 pais e mães (2018). 

- World Café – Desenvolvimento de Competências para a Infância (regras 

e limites na educação parental, gestão do uso das tecnologias, 

perturbações do comportamento alimentar), promovido pela CPCJ de 

Armamar, em colaboração com o GIP, com 40 desempregados/as 

convocados/as (2019). 

- Ação “Emoções” implementada pelo Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar, com a participação de 10 pais e mães (2019). 

- Sessão “Como comunicar com a criança?” dinamizada pelo Projeto 

Construir o Sucesso em Armamar, tendo estado presente 8 

encarregados/as de educação (2019). 

- Workshop “SOS BULLYING – Como Alertar Para Esta Cultura na Escola”, 

promovido pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar, com a 

presença de 7 pais/ mães e encarregados/as de educação (2019). 

- Peça de teatro “Alô terra! Estás a ouvir-me?”, alusiva à temática do meio 

ambiente e interpretada pelo Clube de Teatro do Agrupamento de 

Escolas, promovida pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar: 

participação de 147 alunos/as e 50 encarregados de educação (2019). 

- Showcooking “Lancheiras Felizes Aprender a Comer com Prazer”, 

impulsionado pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar e 

dinamizado pela Divercook: participação de alunos/as e pais e/ou 

encarregados/as de educação de crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

(2019).  

- Empoderamento Familiar, ações de capacitação para famílias (COVID, 

economia doméstica, tradições na cozinha), dinamizadas pelo Projeto 

Proativar – CLDS 4G: participação de 46 famílias (2020 e 2021).  

- Tertúlia “A Escola e Família – A gestão das emoções para Ser e 

Aprender”, impulsionada pelo Projeto Construir o Sucesso em Armamar e 
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dinamizada pela Dra. Leandra Cordeiro: presença de 8 pais/ mães (2020). 

- Fóruns 3D - Diagnosticar, Definir, Desenvolver (fóruns de debate), 

proporcionados pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, com a 

dinamização de 5 ações para 32 pais/ mães, em 2019 e 9 ações para 13 

presenças, no ano de 2020. 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Conversas "do arco da velha", espaços e momentos de debate, reflexão, 

formação e capacitação, promovidos pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 8G, com 6 sessões e 16 familiares abrangidos (2021). 

- Ações de “Apoio à Parentalidade” promovidas pelo Projeto OPTA – 

Programa Escolhas 8G, com 12 sessões e 40 pais e mães presentes (2021). 

Objetivo Estratégico 9: Capacitar jovens e instituições para desenvolver medidas facilitadoras da inserção socioprofissional e de ocupação saudável dos tempos livres 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

9.1 Promover o empoderamento dos 

jovens alunos a terminar o ensino 

secundário e que não pretendam 

prosseguir os estudos, informando e 

divulgando estratégias e instrumentos que 

lhes facilitem a inserção socioprofissional 

 

 

Realizar sessões de divulgação das 

medidas de apoio ao emprego e inserção 

profissional promovidas pelo IEFP 

 

Realizar sessões de técnicas de procura ativa de emprego e elaboração de currículo  

- Ação Conversas de Vida, promovida pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação do Agrupamento de Escolas e o GIP, para debate sobre as 

diversas áreas profissionais de interesse aos/às alunos/as do ensino 

secundário (2019). 

- Ecossistema Escolar Empreendedor, iniciativa de capacitação dos/as 

jovens para a integração no mercado de trabalho, promovida pelo Projeto 

Proativar – CLDS 4G em colaboração com a Betweien: participação de 70 

alunos/as do 12.º ano, em 5 sessões (2021). 

- O que vais fazer depois dos 18, para além de tirar a carta?, impulsionada 

pelo Projeto Proativar – CLDS 4G em colaboração com a Betweien: 

participação de 58 alunos/as do 10.º e 11.º ano, em 6 sessões (2021). 

9.2 Promover medidas que reforcem as 

competências pessoais e profissionais dos 

jovens não inseridos no sistema de ensino 

nem no mercado de trabalho, divulgando e 

encaminhando de e para programas e 

experiências que lhes permitam o 

Realizar sessões de divulgação dos vários programas/ medidas, nomeadamente: 

Mobilidade na Europa; Ocupação Tempos Livres; Campos de Trabalho Internacionais; 

Voluntariado dentro e fora de Portugal 

 

- 2.º Certame Formativo, Profissional e Ocupacional para Jovens, 

organizado pelo GIP e CPCJ de Armamar (2018).  

- Volta de Apoio ao Emprego, desenvolvida pela Europe Direct de Aveiro e 

promovida pelo Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G e pelo GIP: 

presença de cerca de 30 jovens alunos/as do Agrupamento de Escolas 

(2019). 
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enriquecimento e desenvolvimento das 

suas skils (autoconhecimento e 

crescimentos pessoal e profissional)   

Criar a iniciativa Dia Aberto para Jovens 

(Open Day) em instituições/ entidades 

locais como a GNR; os Bombeiros; as 

IPSS e outras entidades que queiram 

aderir 

 

9.3 Trabalhar o empreendedorismo, a 

educação não formal e a participação ativa 

e cívica dos jovens, incentivando a inserção 

em projetos de voluntariado e o reforço 

do associativismo juvenil no município 

Realizar sessões, worldcafés, workshops vários, com os jovens, por forma motivá-los e 

sensibilizá-los para temas vários e para a criar ações de voluntariado 
 

- Assembleias de Jovens promovidas pelo Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 7G, destinadas ao tema do desenvolvimento sustentável, com a 

participação de 22 jovens em 2 sessões e 28 em 4 sessões, nos anos de 

2019 e 2020, respetivamente. 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para elaboração do 

Diagnóstico e Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Armamar (2020). 

- Ecossistema Escolar Empreendedor, iniciativa de capacitação dos/as 

jovens para a integração no mercado de trabalho, promovida pelo Projeto 

Proativar – CLDS 4G em colaboração com a Betweien: participação de 70 

alunos/as do 12.º ano, em 5 sessões (2021). 

- Cuida-TE, programa de preservação do meio ambiente, respeito pelos 

direitos humanos e zelo pela saúde e bem-estar, impulsionado pelo 

Projeto OPTA – Programa Escolhas 8G, com 12 sessões e 25 crianças e 

jovens participantes (2021). 

- Dona Terra, projeto para as temáticas ambientais e promovido pelo 

Projeto OPTA – Programa Escolhas 8G, com 24 sessões e 44 participantes 

(2021). 

Criar medida que premeie ideias 

apresentadas pelos jovens, na área da 

ação social (idosos e/ou deficientes) - 

orçamento participativo jovem solidário 

  

- Orçamento Participativo de Crianças e Jovens, promovido pelo Projeto 

OPTA – Programa Escolhas 7G, com a participação de 11 jovens, em 63 

sessões (2020). 

9.4 Dotar as entidades locais de 

informações e conhecimento de medidas/ 

programas de apoio a iniciativas 

direcionadas aos jovens com vista á 

apresentação de candidaturas 

  

Realizar sessões de informação, pelas 

freguesias, mediante calendarização prévia 

dos apoios promovidos pelo IPDJ 

As sessões previstas não foram realizadas durante o período de vigência 

do PDS, no entanto na Montra de Oportunidades de 2022, implementada 

pela CPCJ e pelo Projeto Proativar – CLDS 4G, foi dinamizada uma sessão 

de divulgação dos programas promovidos pelo IPDJ.  

Divulgar apoios promovidos pelo IEFP no âmbito das medidas inseridas na Garantia 

Jovem 
 

- Sessões de divulgação das medidas de apoio do IEFP para integração de 

jovens desempregados/as e dinamizadas pelo GIP: 74 sessões e 

participação de 36 entidades – 2018; 111 sessões e participação de 39 

entidades – 2019; 86 sessões e participação de 36 entidades – 2020; 84 

sessões e participação de 40 entidades. 

- Encaminhamento pelo GIP de cerca de 30 jovens por ano para medidas/ 
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ofertas de emprego (2018 a 2021). 

Objetivo Estratégico 10: Desenvolver respostas e medidas que permitam melhorar a qualidade de vida da população sénior do Município 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

10.1 Intensificar medidas/ projetos de 

combate ao isolamento e à solidão dos 

idosos, potenciando um envelhecimento 

ativo saudável e seguro da população 

sénior do Município 

Criar um projeto de voluntariado de vizinhança para idosos isolados  

- Protocolo estabelecido entre o Município e a Associação Embalar, com 

vista a uma cooperação em matérias de voluntariado e cidadania ativa, 

designadamente no apoio virtual a pessoas em situação de isolamento e/ou 

exclusão social: 7 pessoas encaminhadas (2021). 

- Dia do Cont@cto de 1.º Grau – Conexões digitais com a Família ou 

Amigos, sessões informáticas para estabelecimento de contactos com 

familiares e amigos, dinamizadas pelo Projeto AproxiM@ster – Respostas 

Comunitárias de Tutoria Sénior, no âmbito do Programa Bairros 

Saudáveis, com a participação de 8 idosos/as e 8 famílias (2021).   

- Dois Dedos de Conversa (conversas informais com os/as idosos/as), à 

responsabilidade do Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, no 

âmbito do Programa Bairros Saudáveis, com o envolvimento de 38 

idosos/as, 16 famílias e 4 pessoas com deficiência (2021). 

- @vos +Perto (promoção de videochamadas entre idosos/as e suas 

famílias), incentivadas pelo Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a 

Porta, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, com o envolvimento de 

3 idosos/as e 1 pessoa com deficiência (2021). 

- Voluntariado Porta a Porta, impulsionado pelo Projeto Proativar – CLDS 

4G: participação de 21 destinatários (2021). 

Desenvolver programas locais nas vertentes lúdica, desportiva e socioculturais 

dirigidos à população com 65 e mais anos 
 

- Comemoração dias temáticos (encerramento ano letivo, Feira da Maçã, 

Carnaval, São Martinho, Natal, Dia da Mulher, Dia de Reis, estações do 

ano), pelos/as alunos/as da Universidade Sénior (2018 a 2021). 

- Oferta (in)formativa disponibilizada pela Universidade Sénior à população 

idosa (orfeão, ensino de instrumentos musicais, práticas alternativas de 

bem-estar, agricultura criativa, danças de roda, academia de saúde, viagens 

pelo mundo, biodanza, expedições arqueológicas, pintura de tela, entre 

muitas outras), com uma média de 50 a 60 alunos/as por ano letivo (2018 

a 2021).  

- Intercâmbios promovidos pela Universidade Sénior (fóruns, festivais de 

folclore e atividades com os/as idosos/as institucionalizados/as) (2018 a 

2021). 

- Dia dos Avós, comemorado pela CPCJ de Armamar em parceria com as 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho e a 

Universidade Sénior de Armamar (USA), através de atividades 

intergeracionais entre crianças, jovens e idosos/as: cerca de 100 

participantes (2018). 

- Colaboração do Município com o INATEL – Viseu, na apresentação de 

candidaturas ao Programa INATEL 55+.PT para pessoas com 55 ou mais 

anos: 78 candidaturas apresentadas e 119 beneficiários/as abrangidos/as 

(2019 a 2021).  

- Oficinas Séniores: troca de saberes, descentralizadas e dinamizadas pelo 

Projeto Proativar – CLDS 4G: 153 idosos/as participantes (2020 e 2021).  

- Geriativa, ateliês de atividade física, realizados pelo Projeto Proativar – 

CLDS 4G: 99 participantes (2020 e 2021). 

- Alternativas – atividades fora da rotina (cinema, comemoração São João, 

São Martinho, Natal, passeios e tradições), promovidas pelo Projeto 

Proativar – CLDS 4G: participação de 243 idosos/as (2020 e 2021). 

- ExerS@ude – Práticas Alternativas de Bem-Estar (sessões práticas de 

exercitação física), promovidas pelo Projeto AproxiM@ster – Respostas 

Comunitárias de Tutoria Sénior, no âmbito do Programa Bairros 

Saudáveis, com a participação de 102 idosos/as, 91 famílias e 9 pessoas 

com deficiência (2021).   

- Reflexos Intergeracionais: Cooperativismo e Saúde, ações de 

sensibilização, pedagógicas e testemunhais entre idosos/as e jovens, 

fomentadas pelo Projeto AproxiM@ster – Respostas Comunitárias de 

Tutoria Sénior, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, com a 

envolvência de 11 idosos/as (2021).   

10.2 Dinamizar respostas que permitam o 

acesso facilitado dos idosos a bens e 

serviços de primeira necessidade 

Ações de facilitação da mobilidade de pessoas a serviços públicos a nível local  

- Linha de Apoio à Comunidade (LAC), implementada pelo Município de 

Armamar, no auge do surto pandémico vivido a partir de março de 2020, 

disponibilizando os seguintes serviços: circuitos de transporte; entrega ao 

domicílio de bens de primeira necessidade; resolução de problemas no 

fornecimento de água da rede pública e apoio psicológico: 117 processos 

recebidos e trabalhados através da LAC, num total de 180 beneficiários/as 

(2020 e 2021).  

- Passe Livre Trânsito (transporte de cidadãos/as aos serviços), a cargo do 

Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, no âmbito do 

Programa Bairros Saudáveis, com a participação de 14 idosos/as, 3 famílias 

e 3 pessoas com deficiência (2021). 

- Cabaz de Serviços, iniciativa do Projeto TOC TOC – Multi Serviços 
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Porta a Porta, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, com 14 

idosos/as, 3 famílias e 4 pessoas com deficiência (2021). 

Criar um programa de ajuda à aquisição de bens de primeira necessidade 

(medicamentos e outros) 
 

- Linha de Apoio à Comunidade (LAC), implementada pelo Município de 

Armamar, no auge do surto pandémico vivido a partir de março de 2020, 

disponibilizando os seguintes serviços: circuitos de transporte; entrega ao 

domicílio de bens de primeira necessidade; resolução de problemas no 

fornecimento de água da rede pública e apoio psicológico: 117 processos 

recebidos e trabalhados através da LAC, num total de 180 beneficiários/as 

(2020 e 2021).  

- Banco de Utilidades e Serviços, que permite o acesso a bens de primeira 

necessidade, disponível através do Projeto Proativar – CLDS 4G: 7 

destinatários abrangidos (2020 e 2021). 

- Cabaz de Compras (auxílio na aquisição de bens), a cargo do Projeto 

TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, no âmbito do Programa Bairros 

Saudáveis, com o envolvimento de 12 idosos/as e 3 famílias (2021). 

10.3 Apoiar a implementação de um 

conjunto de respostas de proximidade aos 

agregados familiares idosos e às famílias 

vulneráveis com idosos a cargo, com vista a 

minimizar os efeitos das limitações das suas 

capacidades funcionais 

Criar projeto de apoio ao cuidador  

- Programa de capacitação para idosos e cuidadores: ações temáticas 

individualizadas e sessões em grupo (nutrição, primeiros socorros, 

medicação, procedimentos de segurança e prevenção ao crime, entre 

outros temas), promovidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G com a 

colaboração da Associação de Estudantes do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto: 131 participantes 

(2020 e 2021). 

Promover ações de sensibilização/ informação para cuidadores formais e informais  

- Jornadas Sociais “Património Humano: utente, família e profissionais – 

Novos Olhares, Novos Sentidos, Novos Valores nas Relações”, 

desenvolvidas com a colaboração da Rede Social, Santa Casa da 

Misericórdia de Armamar e Associação Social, Desportiva e Recreativa de 

Arícera (2018). 

- Programa de capacitação para idosos e cuidadores: ações temáticas 

individualizadas e sessões em grupo (nutrição, primeiros socorros, 

medicação, procedimentos de segurança e prevenção ao crime, entre 

outros temas), promovidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G com a 

colaboração da Associação de Estudantes do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto: 131 participantes 

(2020 e 2021). 

Articular com o Centro de Saúde projetos no âmbito da Saúde Comunitária do foro 

gerontológico 
 

- InforS@ude – Aulas de Educação para a Saúde, promovidas pelo Projeto 

AproxiM@ster – Respostas Comunitárias de Tutoria Sénior, no âmbito 

do Programa Bairros Saudáveis, com a participação de 21 idosos/as e 2 
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pessoas com deficiência (2021).  

- Programa de Sensibilização +Saúde, a cargo do Projeto TOC TOC – 

Multi Serviços Porta a Porta, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, 

com o envolvimento de 8 idosos/as, 2 famílias e 3 pessoas com deficiência 

(2021). 

Rentabilizar o Espaço Escoras – banco de ajudas técnicas e apetrechá-lo com uma 

linha de produtos de apoio geriátrico 
 

- Beneficiários/as dos produtos disponíveis no Espaço Escoras – Banco de 

Ajudas Técnicas: 111 (2018 a 2021).  

- Material adquirido: 6 cadeiras de rodas; 1 cama elétrica; 1 cama manual; 2 

pares de grades laterais e 5 colchões hospitalares (2018 a 2021).  

10.4 Definir mecanismos comuns de 

sinalização, avaliação, encaminhamento e 

acompanhamento de idosos em situação de 

maior vulnerabilidade e isolamento, entre 

as várias instituições/ entidades 

  

Colaborar com o Projeto Censos 

Séniores da GNR e definir indicadores 

comuns de sinalização 

 

 

Articular com os vários serviços do 

município, formas comuns de intervenção 

com a população idosa 
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Eixo IV – Reforço do Trabalho em Rede e Dinamização das Parcerias 

Objetivo Estratégico 11: Fomentar a participação e comunicação entre os parceiros do CLAS com a criação de instrumentos de trabalho 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 

11.1 Reforçar os circuitos e os sistemas de 

comunicação, dinamizando e mantendo 

atualizada a informação relativa à Rede 

Social de Armamar e aos recursos 

existentes 

Atualizar, semestralmente, as informações da Rede Social no site do Município 
 A informação relativa à Rede Social, disponível no site do Município, foi 

atualizada sempre que se registaram alterações. 

Divulgar aos parceiros informação relevante no domínio social, através dos meios de 

comunicação disponíveis: site do município, redes sociais e email 

 Divulgada pelos parceiros da Rede Social, toda a informação de âmbito 

social de interesse aos próprios, principalmente via correio eletrónico, no 

entanto nas reuniões de CLAS foram transmitidas informações relativas 

aos seguintes assuntos:  

- Portugal 2020 - Inovação Social 

- Investimento de Proximidade – candidaturas para Equipamentos Sociais 

(Norte 2020) 

- Estratégia Local de Habitação do município de Armamar 

- Encontro ENIPSSA – Indicadores de Risco (Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo), previsto para 

17/02/2021 

- Marca Entidade Empregadora Inclusiva 2021 

- Porta 65 Jovem 

- Associação Embalar – Voluntariado Social 

- Programa Inatel 55+.PT 

- Formação de Primeiros Socorros 

- Oferta formativa 

- Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC) 

- Cantina Social 

- Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade - GAPRIC 

Douro Sul 

- Projeto Saúde Comunitária 

- Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação 

para o Desenvolvimento de Respostas Sociais – PROCOOP 

- Nova Geração de Políticas da Habitação 

- Atividade Socialmente Útil (ASU) 

 

 

Colaboração na elaboração da Carta 

Social/ Carta Social Georreferenciada, 

que constituirá uma base de dados, 

A aguardar pela transferência de competências em matéria de ação social, 

para se proceder à elaboração da Carta Social.  
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consultável, das respostas sociais do 

município 

11.2 Promover a partilha e rentabilização 

de recursos através do conhecimento e 

divulgação dos vários planos de atividades/ 

ações/ projetos dos vários atores sociais 

por forma a evitar duplicação 

Reuniões com as instituições e equipas para conhecimento e planeamento das 

atividades 

 - Monitorização em NE do Espaço Escoras – Banco de Ajudas Técnicas 

(2018). 

- Reunião em 22/02/2019, com as IPSS locais com vista a concertar os 

respetivos Planos de Ação.  

- Monitorização das ações do Projeto Proativar – CLDS 4G em NE de 

11/11/2020. 

- Apresentação em NE de 27/01/2021 do ponto de situação das atividades 

desenvolvidas pelo Projeto Proativar – CLDS 4G. 

- Reuniões de trabalho realizadas ao longo do período de vigência dos 

diversos projetos, para colaboração na implementação das ações inscritas 

nos respetivos planos.  

Apresentação em CLAS de projetos/ medidas e ações desenvolvidos pelos parceiros 

 - Apresentação dos projetos desenvolvidos pelas entidades: Associação 

Bagos d'Ouro e Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento, na 

reunião do CLAS de 24/04/2018. 

- Comunicação, pela CPCJ de Armamar, sobre a intervenção das entidades 

de 1.ª linha na atuação primária do risco e na sinalização de situações de 

perigo em crianças e jovens, no CLAS de 20/06/2018. 

- Comunicação do papel das instituições intervenientes do Município, no 

âmbito do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Armamar, 

na sessão de CLAS de 20/06/2018.  

- Ação “Rede Social: a importância das parcerias e o papel de cada 

parceiro - reflexões e práticas”, pelo Professor Doutor José Manuel 

Henriques, realizada na sessão de CLAS de 14/12/2018. 

- Apresentação do trabalho desenvolvido pela equipa do Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) de Armamar, em CLAS 

de 30/01/2019. 

- Apresentação do Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, por parte da 

equipa técnica, no CLAS de 03/06/2019. 

- Apresentação do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais – 2.ª Geração (PARES 2.0), pelos interlocutores do Centro 

Distrital da Segurança Social de Viseu, na reunião do CLAS de 08/11/2019. 

- Apresentação do Projeto: Atelier de Costura Solidária, pela Universidade 

Sénior de Armamar, em CLAS de 08/11/2019.  

- Apresentação e monitorização da atividade das entidades/ projetos com 

intervenção no Município: Associação Bagos d'Ouro, Associação 2000 de 
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Apoio ao Desenvolvimento, Projeto Construir o Sucesso em Armamar e 

Projeto OPTA - Programa Escolhas 7G, em sessão do CLAS de 

19/02/2020. 

- Apresentação e divulgação na sessão do CLAS de 22/06/2020 do início 

do Projeto Proativar – CLDS 4G, respetiva equipa técnica e ações a 

desenvolver. 

- Apresentação da Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Terras 

do Douro, uma nova resposta no Município, na área da saúde, em reunião 

de CLAS de 18/11/2020. 

- Apresentação do Projeto eGuard - Sistema de Teleassistência a Idosos, 

pela Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Viseu, em 

CLAS de 18/11/2020. 

- Apresentação em CLAS de 03/02/2021 do 1.º relatório semestral do 

Projeto Proativar – CLDS 4G.  

- Sessão de apresentação da Estratégia Local de Habitação do Município de 

Armamar, dinamizada pela Valeconsultores e realizada em sessão do CLAS 

de 28/04/2021, com a participação de 17 entidades. 

11.3 Criar mecanismos para recolha de 

informação junto dos parceiros que 

permita a atualização do Diagnóstico Social 

a dezembro de cada ano 

  
Criar grelha de indicadores e definir 

metodologia de aplicação 

 

  
Aplicar a grelha de indicadores e 

atualização dos dados 

 

11.4 Proceder à monitorização da 

operacionalização do Plano de 

Desenvolvimento Social e respetivos 

Planos de Ação anuais, nas reuniões de 

Núcleo Executivo e Sessões de CLAS 

Elaboração dos planos de ação anuais e aprovação em CLAS 

 - Plano de Ação 2018 aprovado em CLAS de 22/02/2018. 

- Plano de Ação 2019 elaborado em NE de 30/01/2019 e aprovado em 

CLAS de 30/01/2019. 

- Plano de Ação 2020 elaborado em NE de 22/01/2020 e aprovado em 

CLAS de 19/02/2020. 

- Plano de Ação 2021 elaborado em NE de 27/01/2021 e aprovado em 

reunião de CLAS de 03/02/2021. 

Aplicação semestral de grelha de 

monitorização/ avaliação 
 

 

- Monitorização e avaliação do Plano de Ação 2020 e PDS 2018/2021 em 

NE de 08/05/2020 e apresentação em CLAS de 22/06/2020. 
Apresentação semestral, em CLAS dos 

resultados da monitorização/avaliações 

junho e dezembro 

 

 

Objetivo Estratégico 12: Fomentar a prática dos princípios da Igualdade de Género e não Discriminação na metodologia de trabalho das entidades 

Objetivo específico Ações executadas Ações em execução Ações não executadas Observações 
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12.1 Promover a participação ativa da 

figura da/o Conselheira/o Local para a 

Igualdade, no CLAS, por forma a definir 

possíveis cenários de atuação a incluir nos 

planos de ação da rede social 

 

 

Incentivar o município a repensar a 

designação do/a Conselheira/o Local para 

a Igualdade 

Ação inscrita no Plano de Ação de 2022. 

 
 

Integrar o/a Conselheira/o Local para a 

Igualdade no CLAS 

Ação dependente da designação do Conselheira/o Local para a Igualdade, 

por parte do Município. 

 

 

Promover a participação do/a 

Conselheira/o Local para a Igualdade na 

elaboração dos Planos de Ação (PA) 

integrando, pelos menos, duas ações no 

âmbito da Igualdade de Género propostas 

por esta/e 

Ação dependente da designação do Conselheira/o Local para a Igualdade, 

por parte do Município. 

12.2 Promover a igualdade de género 

através da promoção de uma linguagem 

inclusiva na parceria Rede Social 

Utilizar uma linguagem inclusiva nos 

documentos a elaborar no âmbito da 

Rede Social 

  
Os documentos da Rede Social são elaborados com recurso a uma 

linguagem inclusiva. 

  

Reformular os documentos de recolha de 

dados pelos parceiros permitindo o 

tratamento dos indicadores desagregados 

por sexo 

 

  

Realizar ações de 

informação/sensibilização junto dos 

parceiros do CLAS com vista à prática de 

uma linguagem inclusiva 

 

12.3 Promover a informação/ formação de 

públicos estratégicos, com vista a uma 

participação plena e igualitária no acesso à 

formação e mercado de trabalho 

Divulgação de medidas promotoras da igualdade de oportunidades e igualdade de 

género no acesso ao emprego 
 

- Boletins informativos criados pelo Projeto Proativar – CLDS 4G, para 

divulgação de informação pertinente no âmbito da igualdade e não 

discriminação, por forma a motivar a contratação de públicos 

especialmente vulneráveis: 14 contactos presenciais com as empresas e 

148 via correio eletrónico; 2 integrações em Contrato Emprego-Inserção+ 

e 4 na Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde (2021).   

Divulgação de medidas de majoração de apoios a entidades que integrem famílias em 

situação de monoparentalidade 
 

- Sessões de divulgação das medidas de apoio do IEFP para integração de 

desempregados/as e dinamizadas pelo GIP: 74 sessões e participação de 36 

entidades – 2018; 111 sessões e participação de 39 entidades – 2019; 86 

sessões e participação de 36 entidades – 2020; 84 sessões e participação 

de 40 entidades. 

- Encaminhamento pelo GIP de 4 desempregados/as em situação de 

monoparentalidade para Contratos Emprego-Inserção+, 1 para Contrato 

Emprego-Inserção, 1 para Convert+ e 2 para a Medida Apoio ao Reforço 
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de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (2018 a 2021).  

  

Introduzir Unidades de Formação de 

Curta Duração - UFCD no âmbito da 

igualdade de género nos referenciais nas 

formações Vida Ativa realizados em 

Armamar 

 

Promover formação para grupos 

estratégicos, nomeadamente, técnicos das 

instituições; professores e pessoal não 

docente 

  

- Participação de técnicos/as do município na apresentação do Projeto 

Mercadoria Humana “A Importância da Sensibilização para a Prevenção e 

para a Denúncia do Tráfico de Seres Humanos", dinamizada pela Saúde em 

Português (2020). 

- Participação de técnicos/as do município na Ação de Sensibilização sobre 

Tráfico de Seres Humanos, para profissionais estratégicos/as de Armamar, 

no âmbito da parceria entre a Saúde em Português, Município de Armamar 

e Santa Casa da Misericórdia de Armamar (2020). 

- Formação de técnicos/as do município como agentes qualificados que 

atuam no domínio da prevenção, sensibilização e combate ao tráfico de 

seres humanos e no apoio às suas vítimas (2020).  

- Jornadas Sociais “(Re) Aprender a viver em tempos de pandemia”, 

promovidas pela Rede Social, Junta de Freguesia de Armamar e Projeto 

Proativar – CLDS 4G: 73 participantes (2020). 

- Formação de públicos estratégicos/ técnicos no âmbito da igualdade de 

género (2021). 

12.4 Incentivar a integração, nos vários 

projetos em execução no município, de 

ações que fomentem a igualdade de género 

Colaborar na execução de respostas não 

formais/ informais nos projetos 

desenvolvidos para as crianças e jovens 

  

- (In)Define-te – Exposição Fotográfica Digital, comemoração do Dia 

Municipal para a Igualdade, a cargo da CPCJ de Armamar, com a 

participação de 17 crianças e jovens (2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terminado o período de vigência do Plano de Desenvolvimento Social 2018/2021, importa fazer-se uma retrospetiva da sua execução, desde a 

concretização dos objetivos, metodologia utilizada, grau de participação dos/as destinatários/as das ações, assim como a envolvência e dinâmica de 

todas as entidades parceiras, não podendo ser deixado de lado recomendações pertinentes para a elaboração do próximo instrumento de 

planeamento. 

 

A implementação dos Planos de Ação anuais do PDS 2018/2021 teve como base os problemas identificados pelos diferentes parceiros, agrupados de 

acordo com a sua priorização, a saber: 

 

Áreas  

 

Problemas identificados 

 

Resposta/ Projetos criados 

Deficiência 

1. Inexistência de equipamentos/ instituição com 

respostas de apoio à deficiência 

2. Insuficiência de respostas para integração ocupacional 

de pessoas com deficiência (+ de 18 anos) 

3. Dificuldades de inserção profissional de pessoas com 

deficiência 

4. Número elevado de pessoas dependentes: idosos, 

deficientes, e crianças com necessidades de saúde 

especiais, sem respostas alternativas à intervenção 

clínica/ reabilitação 

- Candidatura aprovada ao PARES para a criação de um Lar 

Residencial para Pessoas com Deficiência, apresentada pela 

Fundação Gaspar e Manuel Cardoso 

- Candidatura aprovada ao PRR para a criação de um CACI, 

apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso 

- Alteração do projeto da Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas (ERPI) da Fundação Gaspar e Manuel Cardoso, para 

criação de uma sala de snoezelen 

- Candidaturas apresentadas anualmente, desde 2018, pela 

Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento ao Instituto 

Nacional para a Reabilitação, para o desenvolvimento de 

atividades ocupacionais para pessoas com deficiência 

e/ou incapacidade 

- Espaço Escoras – Banco de Produtos de Apoio 

- Intervenção do GIP de Armamar na inserção profissional 

- Intervenção da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 

na formação e qualificação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G na informação e 

capacitação de cuidadores 

- Intervenção da Rede Social na informação e capacitação de 

técnicos e cuidadores formais 

Doença mental/ 

neurológica 

1. Falta de capacitação das instituições para lidar com a 

demência na população idosa 

2. Ausência de respostas especializadas para as questões 

da doença mental 

3. Desconhecimento/ falta de informação por parte de 

familiares e cuidadores na relação com a pessoa doente 

mental 

- Candidatura aprovada ao PARES para a criação de um Lar 

Residencial, apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel 

Cardoso 

- Candidatura aprovada ao PRR para a criação de um CACI, 

apresentada pela Fundação Gaspar e Manuel Cardoso 

- Candidaturas apresentadas anualmente, desde 2018, pela 

Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento ao Instituto 

Nacional para a Reabilitação, para o desenvolvimento de 

atividades ocupacionais para pessoas com deficiência 

e/ou incapacidade 

- Intervenção do GIP de Armamar na inserção profissional 

- Intervenção da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 

na formação e qualificação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G na informação e 

capacitação de cuidadores 

- Intervenção da Rede Social na informação e capacitação de 

técnicos e cuidadores formais 

Idosos e 

envelhecimento 

1. Falta de respostas a idosos não institucionalizados no 

âmbito da assistência pessoal e promoção do 

envelhecimento ativo 

- Candidatura aprovada ao PARES para a requalificação e 

ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 



 

34 

Relatório de Avaliação do PDS do município de Armamar 2018/2021 

2. Desresponsabilização/ negligência familiar e social 

para com a pessoa idosa 

3. Falta de poder económico por parte de muitos idosos 

e familiares que dificulta o acesso a respostas sociais, 

dadas as mensalidades 

4. Existência de equipamentos sociais com necessidade 

de intervenção a nível das infraestruturas 

apresentada pela Santa Casa da Misericórdia de Armamar 

- Candidatura apresentada pela Associação de Solidariedade 

Social e Recreativa de São Cosmado ao PRR, para a 

requalificação dos edifícios e melhoramentos a nível de 

eficiência energética 

- Protocolo estabelecido entre o Município e a Associação 

Embalar, no âmbito do voluntariado 

- Intervenção do Projeto AproxiM@ster – Respostas 

Comunitárias de Tutoria Sénior, através da execução do seu 

plano de ação 

- Intervenção do Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta 

a Porta, através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G, através da 

execução do seu plano de ação 

- Intervenção da CPCJ de Armamar na dinamização de 

atividades intergeracionais  

- Espaço Escoras – Banco de Produtos de Apoio 

- Intervenção da Rede Social na informação e capacitação de 

técnicos, cuidadores formais e informais 

- Colaboração do Município com o INATEL, no âmbito do 

Programa INATEL 55+.PT 

- Execução do Plano de Atividades e Plano Formativo da 

Universidade Sénior de Armamar 

- Intervenção do Município na implementação da Linha de 

Apoio à Comunidade 

- Alargado o acordo de cooperação da Associação Social 

Desportiva e Recreativa de Arícera, na valência de centro de dia 

de 10 utentes para 15, em 2021 

Emprego/ 

Desemprego 

1. Falta de resposta educativa no âmbito do ensino 

profissional/ vocacional 

2. Apatia da população ativa desempregada na procura 

de soluções para a sua situação profissional 

3. Dificuldade de integração no mercado de trabalho de 

pessoas com idade superior a 50 anos e em situação de 

maior vulnerabilidade social 

4. Incapacidade do tecido empregador local para 

absorver mão-de-obra qualificada 

- Intervenção do GIP, através da execução do seu contrato de 

objetivos e plano de atividades 

- Intervenção do Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G, 

através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G, através da 

execução do seu plano de ação 

Serviços 

1. Dificuldade de acesso aos serviços dada a insuficiência 

rede de transportes que permita a deslocação da 

população aos serviços (centrados na sede do Município 

e outros fora do Município) 

2. Inércia da população na procura de informação, 

apoios e respostas existentes e dos quais podem 

beneficiar 

3. Incapacidade técnica das instituições/ entidades no 

acompanhamento no terreno da população fragilizada, 

dada a sua multiplicidade de problemáticas 

4. IPSS voltadas para as respostas tipificadas de apoio 

aos utentes e dificuldade em criar novas respostas 

5. Falta de condições nas instalações da Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados de Armamar 

- Intervenção do Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta 

a Porta, através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G, através da 

execução do seu plano de ação 

- Projetos sociais criadores de novas respostas, executados pelas 

IPSS locais e que se destinam a toda a comunidade: Projeto 

TOC TOC – Multi Serviços Porta a Porta, Projeto 

Proativar – CLDS 4G, Projeto OPTA – Programa 

Escolhas 7G e 8G, Projeto AproxiM@ster – Respostas 

Comunitárias de Tutoria Sénior e Espaço Escoras 
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Comportament

os aditivos e 

dependências 

1. Ausência de resposta no âmbito do acompanhamento 

de situações de consumo de substâncias lícitas e ilícitas 

nos jovens 

2. Ausência de resposta no âmbito do acompanhamento 

de situações de dependência alcoólica na população 

adulta 

- Intervenção da CPCJ de Armamar, através da execução do 

seu plano anual de intervenção 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para 

elaboração do Diagnóstico e Plano Local de Promoção e 

Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de 

Armamar 

Juventude 

1. Escassas ofertas de ocupação de tempos livres para 

os jovens 

2. Falta de iniciativas que potenciem a adesão e 

motivação dos jovens no âmbito do associativismo 

juvenil 

- Intervenção da CPCJ de Armamar, através da execução do 

seu plano anual de intervenção 

- Intervenção do GIP, através da execução do seu contrato de 

objetivos e plano de atividades 

- Intervenção do Projeto OPTA – Programa Escolhas 7G e 

8G, através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Projeto Proativar – CLDS 4G, através da 

execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Projeto Construir o Sucesso em 

Armamar, através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Município na concretização de respostas de 

apoio à infância e juventude 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para 

elaboração do Diagnóstico e Plano Local de Promoção e 

Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de 

Armamar 

Habitação 

1. Precariedade habitacional: falta de condições de 

salubridade, higiene e conforto 

2. Falta de resposta para situações de necessidade 

urgentes de alojamento 

- Aprovação da Estratégia Local de Habitação do 

Município de Armamar 

- Intervenção do Projeto TOC TOC – Multi Serviços Porta 

a Porta, através da execução do seu plano de ação 

- Intervenção do Município no atendimento no âmbito do 

Programa Porta 65 Jovem e do Programa de concessão 

de apoios à beneficiação de habitação 

- Adesão da CPCJ de Armamar ao Projeto Adélia, para 

elaboração do Diagnóstico e Plano Local de Promoção e 

Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de 

Armamar 

 

Face ao número de problemáticas identificadas no Diagnóstico Social, revertidas nos diferentes eixos de intervenção, objetivos e ações a desenvolver 

do PDS, é possível constatar que no período 2018/2021 o concelho de Armamar foi alvo de intervenção em todas as áreas temáticas, apresentando 

um grau de execução bastante positivo.  

 

De salientar ainda o trabalho desenvolvido no âmbito da violência doméstica e da igualdade de género e não discriminação, problemas ainda com 

necessidade de intervenção, assim com os comportamentos aditivos e dependências.  

 

Importante referir que existem ações que não foram realizadas dentro do prazo previsto, no entanto foram transpostas para 2022, incluindo as 

medidas que se prendem com o alargamento/ requalificação da rede de equipamentos e/ ou respostas sociais, visto que as candidaturas apresentadas 

pelas entidades em questão, apenas foram aprovadas no presente ano.  

 

Não será possível deixar de referir que metade do período de vigência do Plano de Desenvolvimento Social foi alvo da pandemia COVID 19, que não 

permitiu realizar algumas das ações previstas e outras foram obrigadas a serem adaptadas.  

 

A atividade e envolvência concertada dos diferentes projetos a intervir no território, foi extremamente importante e essencial para que fosse possível 

dar resposta aos diversos tipos de problemáticas.  

 


