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PARTE I 
 
ENQUADRAMENTO 
 

A Rede Social, criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 de 18 de Novembro e 

regulada pelo D. L. 115/2006 de 14 de Junho, fortaleceu o conceito de trabalho baseado numa 

efectiva parceria, constituindo uma plataforma de desenvolvimento de objectivos estratégicos 

partilhados para um dado território, despoletando e canalizando recursos e sinergias locais 

para a resolução de problemas, numa perspectiva de desenvolvimento social. 

 

É fim último da Rede Social trabalhar em prol da erradicação da pobreza e da promoção dos 

direitos económicos, sociais culturais e civis, bem como da promoção do desenvolvimento 

social sustentado para o concelho, através de um diagnóstico dos problemas locais e do 

planeamento estratégico participado, consubstanciado nos documentos delineados 

conjuntamente: o Diagnóstico, o Plano de Desenvolvimento Social e Planos de Acção. 

 

Todavia, este trabalho em Rede (a que as entidades aderem livremente) que deve ser 

concertado implica uma co-responsabilidade no sucesso das intervenções e consequentes 

acções. 

 

Com a actualização do Diagnóstico Social obtivemos uma visão da condição social do território 

e com base no mesmo foi definido o Plano de Desenvolvimento Social, que define as linhas 

estratégias de actuação social, para o período de Setembro de 2011 a Agosto de 2015. 

 

O PDS de Silves é o instrumento que concebe e desenvolve o quadro estratégico de 

intervenção e desenvolvimento social do concelho, onde se definem os objectivos e as 

estratégias de actuação, passando-se de um nível de conhecimento, para um nível de decisão, 

que pretende espelhar uma realidade social, desejável, mas realista, sendo um compromisso 

dos parceiros trabalhar em prol de um desenvolvimento social estratégico, com a finalidade de 

chegar ao Plano de Ação que será definido anualmente. 
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Plano de Desenvolvimento Social 
Eixos Estratégicos 

Objetivos (Gerais e Específicos) 
Metas 

Estratégias 
 

Plano de Ação 
Implementação dos Programas/Projetos 

Monitorização 
Avaliação 

 

 

METODOLOGIA 
 
Sendo o PDS, um instrumento de definição conjunta e concertada dos objectivos e estratégias 

prioritárias para a promoção do desenvolvimento social local, a aposta recai numa 

metodologia participativa de adesão livre por parte dos actores locais. 

 

A reflexão que antecede a acção consubstancia-se na utilização de várias metodologias de 

observação e na consequente planificação de actividades e projectos. A observação, a 

planificação e a avaliação são processos intrinsecamente ligados, observa-se para conhecer, 

planear e avaliar, planifica-se para observar e avaliar e avalia-se para conhecer e adequar a 

planificação. 

 

A metodologia utilizada na definição do PDS visa essencialmente traçar orientações e cenários 

de transformação da realidade social do concelho, sem esquecer o combate às desigualdades 

sociais e ao fenómeno de exclusão social, associado à pobreza. 

 
Tal como referimos no enquadramento, o Plano de Desenvolvimento Social, é um instrumento 

de definição conjunta e negociada, assim, ao elaborarmos o referido documento procurámos 

utilizar metodologias participativas.  

Ao Núcleo Executivo competiu, com base nas problemáticas e nos eixos previamente 

identificados no Diagnóstico, definir quatro Eixos de intervenção: 
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Eixo I – Emprego e Actividade Económica 
 
Eixo II – Educação e Formação 
 
Eixo III – Protecção Social, Saúde e Segurança 
 
Eixo IV – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
 

AVALIAÇÃO INTERNA 

 

A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Social pressupõe que sejam definidos critérios 

de avaliação que permitem acompanhar toda a execução das acções planeadas, analisando os 

efeitos positivos, os constrangimentos, os impactos e os desvios. 

 

Pode-se mesmo dizer que a avaliação deve ser vista como um instrumento de reflexão 

extremamente importante, dado que permite que se efectuem alterações/correcções em 

futuras intervenções. 

No entanto, como em todas as fases de implementação do programa Rede Social, a 

participação dos parceiros é fundamental. 

 

Depois de identificados os problemas do concelho, mencionados no Diagnóstico Social, foram 

definidos os objectivos a alcançar, as finalidades e estratégias de trabalho.  

Toda a avaliação será coordenada pelo Núcleo Executivo, contando sempre com a participação 

dos parceiros do Conselho Local de Acção Social.  

 

No presente documento serão utilizadas dois tipos de avaliação:  

 Avaliação de Acompanhamento (ON GOING), acompanha todo o processo de execução 

do PDS, monitorizando todo o processo, numa óptica de melhoria contínua; 

 Avaliação Final (EX-POST), efectuada após a conclusão do PDS de onde serão 

retirados os resultados e efeitos gerados pela intervenção. 
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PARTE II 
 
No concelho de Silves é possível verificar características como:  

- Um concelho extenso que abrange uma área desde o Alentejo até ao Litoral Algarvio; 

- Fortes assimetrias internas e potencialidades patrimoniais históricas e paisagísticas. 

Destas duas características resultam problemáticas associadas à sazonalidade e à 

desertificação. 

 

No que respeita à sazonalidade, esta é considerada transversal, de forma mais visível nas 

freguesias de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha. Dos problemas inventariados destacam-se 

aqueles que mais directamente afectam/atingem as populações com emprego sazonal:  

- A população é afectada em termos de emprego e as consequências que advém, 

prendem-se com a desocupação profissional e a dependência sistemática do subsídio 

de desemprego durante seis meses do ano; 

- A desresponsabilização quer dos empregados, quer dos empregadores, relativamente 

à manutenção das actividades e aos compromissos assumidos com as entidades 

públicas, nomeadamente a Segurança Social; 

- Afectação de outras áreas da Acção Social, nomeadamente o recurso a 

comparticipações sociais decorrentes do estatuto de desempregado; 

- Manutenção de ausência de estímulos à formação destas franjas da população, 

desqualificada profissionalmente. 

 

Silves não é excepção ao que acontece no resto do Algarve, as potencialidades turísticas, são 

elevadas uma vez que este Sector tende a consolidar-se como pólo dinamizador da economia 

regional, mas o crescimento nem sempre controlado e ordenado, assim como o surgimento de 

uma oferta altamente vocacionada para o produto sol e praia, implica condições de 

competitividade que afectam de um modo geral, a qualidade dos serviços e a imagem da 

região. 

Assim o que é verificado é o término dos contratos no 4.º trimestre do ano, muito se devendo 

ao baixo nível de escolaridade. 

 

Quanto à desertificação, a zona Serrana assistiu, a uma perda do tecido demográfico, devido à 

diminuição da população mais jovem e potencialmente activa, em função do fluxo migratório 

relevante. Verifica-se assim, um envelhecimento da estrutura populacional e uma forte 

tendência para a desertificação. 
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EIXOS DE INTERVENÇÃO 

 
 
 
 
 
 

A economia é sem qualquer tipo de dúvida o motor do desenvolvimento de qualquer 

sociedade. Torna-se premente criar e dinamizar uma estrutura que possa promover o apoio ao 

desenvolvimento económico do concelho. 

No diagnóstico é realçada a importância do desenvolvimento do empreendedorismo e a 

qualificação do tecido económico-social do concelho, que a par do aumento dos níveis de 

escolaridade, da qualificação e da formação da população, designadamente a activa sujeita ao 

fenómeno do desemprego, constituem vertentes fundamentais na definição deste eixo. 

Neste sentido é muito importante dinamizar esta área no concelho, quer através da formação, 

articulando as necessidades do mercado de trabalho, mas também através da criação de 

mecanismos que permitam a divulgação de apoios/medidas que possam beneficiar 

empregadores/empregados, como forma de contornar constrangimentos resultantes da actual 

conjuntura do país. 

 

 
Eixo de Intervenção Problemática 

EMPREGO  
E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 Mão-de-obra pouco qualificada 

 Precariedade da oferta de emprego 

 Fraco empreendedorismo 

 Fraco tecido empresarial 

 Emprego sazonal e precário 

 Falta de expectativas a nível de emprego 

 Existência de uma economia paralela 

 Dependência Sectorial 

 Ausência de diversidade produtiva no sector 

secundário (indústrias) 

 Recurso sistemático ao subsídio de desemprego 

 Existência de Jovens e Mulheres com 

dificuldades de integração no mercado de trabalho 

 Baixos níveis de formação profissional 

EIXO I 
EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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 Fraca articulação entre a oferta de produtos 

artesanais e o mercado 

 Falta de interesse dos candidatos relativamente 

às bolsas existentes 

 

Finalidade: Promover e apoiar o desenvolvimento económico do concelho de Silves 

OBJECTIVOS  
GERAIS 

OBJECTIVOS 
 ESPECIFICOS 

ESTRATÉGIAS  
INDICADORES 
 DE IMPACTO 

 
 
 
Promover o 
empreendedorismo 
e as iniciativas 
empresariais no 
concelho. 

Dinamizar o Gabinete de Apoio ao 
Empresário no concelho, até ao 
final de 2015. 

Envolvimento do tecido 
empresarial na promoção 
do desenvolvimento 
económico do concelho. 
 

N.º de empresários envolvidos 

Desencadear 3 ações de apoio a 
iniciativas empresariais e de 
incentivo à inovação e 
empreendedorismo, até ao final de 
2015.    

Divulgar medidas e 
programas para a criação de 
auto-emprego. 
 

N.º de ações desenvolvidas  
N.º de participantes 
Nº de empresas criadas 
Nº de projetos apresentados 

Promover a divulgação dos 
produtos locais/regionais através 
da organização de 4 
feiras/certames, até ao final de 
2015. 

Divulgar as atividades 
económicas existentes no 
concelho. 
Promover os produtos 
tradicionais e divulgar os 
produtores regionais.   
 

N.º de iniciativas realizadas 
N.º de pessoas envolvidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a 
empregabilidade e 
a (re) inserção 
profissional no 
concelho  
 

Realizar 3 ações de sensibilização/ 
informação  promotoras  do 
desenvolvimento de competências 
de empregabilidade até ao final de 
2015.   

Capacitar os 
desempregados com 
técnicas de procura ativa de 
emprego.   

N.º de ações desenvolvidas 
N.º de participantes  
N.º de participantes inseridos 

Elaborar iniciativas específicas de 
apoio ao emprego no concelho, de 
acordo com as necessidades do 
mercado (Adequação procura -
oferta). 
 

Envolver as empresas e as 
entidades empregadoras no 
desenvolvimento 
económico do concelho.  

N.º de iniciativas criadas  
Taxa de inserção profissional 

Desenvolver 2 ações de 
informação/formação dirigidas a 
jovens até ao final de 2015. 

Promoção de ações de 
formação adequadas às 
necessidades do mercado 
de trabalho do concelho.  
 

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 

Desenvolver 3 ações de formação 
sócio profissional dirigidas a 
beneficiários de RSI /subsídio de 
desemprego, até ao final de 2015. 

Formar e capacitar o 
público- alvo vulnerável 
para aquisição de 
competências pessoais e 
sociais que permitam a sua 
integração/reintegração no 
mercado de trabalho.  

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 
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RECURSOS E PARCERIAS 

Centro Distrital de Faro 

Centro de Emprego de Portimão 

Centro de Novas Oportunidades 

Direção Regional de Educação do Algarve 

Empresas/entidades empregadoras sedeadas 

na região  

Gabinete de Inserção Profissional 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho 

Juntas de Freguesia 

Município de Silves 

Núcleo Local de Inserção 

 
 
 
 
 
 
 
A educação não só de crianças como de adultos é a base da inclusão na sociedade. Promover a 

valorização da aquisição de competências e acima de tudo combater um dos grandes 

problemas do concelho, as baixas habilitações académicas da comunidade que originam o 

emprego precário, é o principal objectivo deste eixo. 

As acções que possam desenvolver-se poderão desencadear factores de inversão dos ciclos de 

insucesso e abandono precoce da escola, da pobreza e da desestruturação familiar. 

O objectivo será desenvolver programas que possam promover o sucesso educativo, 

diminuindo assim as taxas de insucesso e abandono escolar apostando em cursos 

predominantemente orientados para a vida activa e ensino profissional e ao mesmo tempo 

desenvolver mecanismos que incentivem a prossecução de estudos, dando aos munícipes 

informação/formação. 

 
Eixo de Intervenção Problemática 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

 Baixas habilitações académicas da comunidade 

 Fraca valorização da aquisição de competências 

por parte da comunidade escolar 

 

EIXO II 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
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 Fraco envolvimento das famílias 

 Falta de recursos (materiais e humanos) 

 Pessoal não docente sem formação 

especializada 

 Falta de vagas em Pré-Escolar 

 Dificuldade na compatibilização de horários 

entre as escolas e a ocupação laboral das famílias  

 Insuficiente oferta formativa da língua 

portuguesa para a comunidade estrangeira 

 Baixo nível de diversificação de RVCC PRO na 

região 

 

Finalidade: Promover a educação e a formação como factor de inclusão no concelho de Silves  

OBJECTIVOS  

GERAIS 

OBJECTIVOS 

 ESPECIFICOS 
ESTRATÉGIAS  

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

 
 
 
Facilitar o acesso da 
população à 
educação e formação 

Promover ações específicas de 
divulgação das ofertas 
educativas e formativas do 
concelho.   

Rentabilizar os recursos através da partilha 
e divulgação de informação da oferta 
educativa/formativa concelhia.  
 

N.º de ofertas  
N.º de entidades 
envolvidas  
N.º de guias 
distribuídos 
N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 

Desenvolver 4 ações formativas 
dirigidas a profissionais da área 
social, até ao final de 2015. 
 

Sensibilizar e envolver os técnicos para 
problemáticas atuais e aperfeiçoar 
competências e conhecimentos específicos 
da área social.  

N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 
 

 
 
 
 
 
 
Fomentar a inclusão 
escolar e prevenir 
comportamentos de 
risco das crianças e 
jovens do concelho 

Realizar 3 ações de sensibilização 
para a promoção e defesa dos 
direitos das crianças e jovens em 
perigo junto da comunidade 
local, até ao final de 2015.  

Sensibilizar, esclarecer e envolver a 
comunidade para a promoção e defesa das 
crianças e jovens aproveitando o “know – 
how” dos técnicos de intervenção social.  

N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 

Dinamizar 2 ações de formação 
sobre competências parentais e 
educativas, até ao final de 2015. 

Envolver os pais/encarregados e educação 
no processo educativo dos filhos 
capacitando-os para a resolução de 
dificuldades e problemas no 
desenvolvimento pessoal e social dos 
educandos.  

N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 

Promover uma maior 
participação da família no 
processo educacional através da 
realização de 2 atividades de 
interação com a comunidade 
escolar, até ao final de 2015.   

Envolver a família em atividades que 
intensifiquem a interação da Escola com a 
comunidade e reforcem a importância dos 
encarregados de educação no percurso 
escolar dos seus educandos.  
 

N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 
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RECURSOS E PARCERIAS 

Agrupamento de Escolas  

Associações de Pais 

Centro de Emprego de Portimão 

Centro de Novas Oportunidades 

Centro de Saúde de Silves 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Direção Regional de Educação do Algarve  

Escola Secundária de Silves 

Gabinete de Inserção Profissional 

Guarda Nacional Republicana 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho 

Juntas de Freguesia 

Município de Silves 

Núcleo Local de Inserção 

 
 
 
 
 
 
Ao definir-se este eixo pretende-se criar alguma transversalidade nas áreas em questão, 

através do envolvimento de todas as faixas etárias. 

Assim e ao mesmo tempo que se promovem actividades direccionadas a crianças e à sua 

ocupação é também nosso objectivo tentar resolver outras questões, relacionadas com o 

isolamento dos idosos, quer ao nível da saúde, através da sensibilização da comunidade para 

hábitos de vida saudáveis, mas também ao nível dos cuidados de segurança. Importante é 

valorizar cada vez mais o trabalho intergeracional. 

 

Eixo de Intervenção Problemática 
PROTECÇÃO SOCIAL, SAÚDE E 

SEGURANÇA 
 

 Isolamento social/físico dos munícipes com 60 e 

mais anos 

 Afastamento das populações locais dos seus 

costumes e tradições 

 Falta de sensibilização/informação sobre 

EIXO III 
PROTECÇÃO SOCIAL, SAÚDE E SEGURANÇA 
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questões de segurança 

 

  Insuficiência de nº de vagas em equipamento de 

apoio a idosos/crianças 

 Insuficiência de recursos humanos e materiais, 

nas áreas da saúde e segurança  

 Dificuldade de acesso ao centro de saúde e 

extensões devido à falta de rede viária de 

transportes e extensão/dispersão geográfica 

 Ausência de uma cultura de estilos de vida 

saudáveis 

 Precariedade das condições sócio-económicas 

globais que potenciam o surgimento de 

problemáticas específicas em algumas franjas do 

concelho 

 Um aumento da população estrangeira residente 

em situação irregular e em exclusão social 

 Dirigentes associativos e Técnicos sem formação 

específica 

 Insuficiência de técnicos especializados 

 Insuficiência de respostas sociais locais 

 
 

Finalidade: Criar uma estrutura de apoio/informação à comunidade 

OBJECTIVOS  

GERAIS 

OBJECTIVOS 

 ESPECIFICOS 
Estratégias  

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

 
 
 
Promover a 
qualidade de 
vida das pessoas 
idosas  

Dinamizar 4 ações de 
informação/sensibilização para a 
promoção da saúde na terceira 
idade, até ao final de 2015.  

Implementar ações que salientam a 
importância da adopção de estilos de 
vida saudáveis e a ocupação dos 
tempos livres dos idosos.  

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 

Promover e divulgar atividades 
de convívio para idosos no 
concelho 
 
 

Promover actividades que privilegiem 
o lazer e o convívio inter geracional 
dos idosos.  

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 
N.º de freguesias abrangidas 
N.º de entidades envolvidas 

Garantir a continuidade do 
sistema de telealarme aos 
utentes abrangidos.  

Assegurar a continuidade dos serviços 
aos idosos já abrangidos por este 
sistema.  

N.º de idosos abrangidos 
Freguesias de residência  
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Promover 
questões de 
segurança, 
comportamentos 
e atitudes 
preventivas e 
cívicas na 
comunidade 

Desenvolver 2 ações de 
informação/prevenção sobre 
vários temas: Escola Segura, 
CPCJ, Saúde Escolar, Residência 
Segura 

Intervenção articulada e 
multidisciplinar das várias áreas de 
intervenção das entidades parceiras.  

N.º de ações desenvolvidas  
N.º de Participantes 
N.º de técnicos envolvidos  
N.º de freguesias abrangidas 

Sensibilizar os profissionais das 
entidades locais para a 
importância da avaliação, 
diagnóstico e intervenção 
precoce das situações de 
risco/perigo das crianças e 
jovens, através de 3 ações 
especificas até ao final de 2015.   

Envolver e capacitar os técnicos para a 
problemática e salientar a importância 
do trabalho em rede para a resolução 
atempada das situações de risco.   

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 
N.º de técnicos envolvidos  
N.º de reuniões 

 
Promover o 
voluntariado no 
concelho  
 
 

Promover projetos de 
voluntariado para 10% dos 
inscritos na BLV, até ao final de 
2015.  

Incentivar e apoiar projetos de 
voluntariado a desenvolver pelas 
entidades locais.  
Inserir voluntários em iniciativas locais.  
 

N.º de voluntários  
Integrados 
N.º de entidades com 
projetos de voluntariado  

 
 
 
Promover a 
integração social  
das famílias em 
risco.  

Promover até ao final de 2015 a 
autonomia das famílias em risco 
psicossocial acompanhadas no 
NLI, através da sua integração 
laboral, social e comunitária 
 

Articular e mobilizar os diversos 
parceiros que trabalham com as 
famílias. 

N.º de ações 
N.º de famílias 
acompanhadas  
N.º de freguesias envolvidas 
Nº de famílias 
autonomizadas com sucesso 

Definir ações de 
acompanhamento 
socioeconómico às famílias 
residentes em habitação social, 
até ao final de 2015. 

Melhorar as competências pessoais e 
sociais, bem como as condições de 
vida das famílias.  

N.º de ações 
N.º de famílias 
acompanhadas  
N.º de freguesias envolvidas 

 
Promover o 
apoio à 
População 
Portadora de 
Deficiência 

Efetuar a caracterização geral 
das pessoas com deficiência no 
concelho, até ao final de 2015.   

Realizar um estudo aprofundado do 
tipo de deficiência existente no 
concelho. 

N.º de entidades envolvidas  
N.º de munícipes 
identificados 

Eliminar 10% das barreiras 
arquitectónicas identificadas, até 
ao final de 2015. 

Promover a acessibilidade no concelho 
sensibilizando a comunidade para a 
importância da eliminação das 
barreiras arquitectónicas.  

% de barreiras eliminadas  
N.º de freguesias  
envolvidas  

 
 

RECURSOS E PARCERIAS 

Centro Distrital de Faro 

Centro de Saúde de Silves 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Silves 

Cruz vermelha Portuguesa – Núcleo de Silves 

Direção Geral de Reinserção Social 

Direção Regional de Educação do Algarve 

Estabelecimento Prisional e Regional de 

Silves 
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Guarda Nacional Republicana 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho 

Juntas de Freguesia 

Município de Silves 

Núcleo Local de Inserção 

Serviço de Informação de Mediação para 

Pessoas com Deficiência 

 
 

 
 

 

 

Na era da comunicação digital o presente eixo é considerado transversal a todos os restantes e 

a toda a intervenção que seja colocada em prática. 

Promover o acesso à informação e criar sistemas de divulgação de informação eficazes no 

concelho, é cada vez mais importante. Sendo Silves um concelho com uma vasta área rural e a 

predominância do 1º Ciclo do Ensino Básico, em termos de nível de escolaridade, é necessário 

implementar diferentes formas de circulação da informação, considerando a identidade 

cultural da nossa população. 

A informação, intimamente ligada com a comunicação, ao nível das organizações e instituições 

do concelho é considerada um caminho cada vez mais desbloqueador do efectivo trabalho em 

parceria. Através da partilha de boas práticas poderemos desenvolver um trabalho cada vez 

mais qualificado e articulado.  

 
 
 

Eixo de Intervenção Problemática 
TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

 Insuficiente partilha de informação por parte das 

entidades com intervenção no âmbito social 

 Canais de informação desajustados face às 

características sócio-culturais da população  

 

 

 

EIXO IV 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Finalidade: Promover o acesso à informação a toda a comunidade   

OBJECTIVOS  

GERAIS 

OBJECTIVOS 

 ESPECIFICOS 
ESTRATÉGIAS 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

 
 
 
 
Promover e 
divulgar os 
recursos 
existentes no 
concelho  

Criar um sistema de divulgação das 
ações promovidas pelas IPSS’s e 
associações do Concelho 
 

Divulgar e potenciar o trabalho 
desenvolvido pelas entidades locais 
junto da comunidade.  

N.º de boletins criados e 
divulgados  
N.º de ações 
desenvolvidas 

Atualizar e divulgar o Guia de 
Recursos Locais 

Aproximar as instituições à 
comunidade e promover os recursos 
concelhios.  
 

N.º de boletins criados e 
divulgados  
N.º de ações 
desenvolvidas 

Promover ações e formação em 
Informática e Internet 

Incentivar a aprendizagem ao longo da 
vida e a formação em novas 
tecnologias de informação e 
comunicação.  

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 

 
Melhorar a 
articulação inter 
- institucional até 
2015 
 

Criar um sistema de comunicação/ 
plataforma online de partilha de 
recursos e boas práticas inter- 
institucionais 

Reforçar a importância da partilha de 
recursos e boas práticas. 
Implementação de uma cultura de 
intervenção sustentada e integrada 
entre as instituições do concelho.  
 

N.º de entidades 
envolvidas  
N.º de participantes 
N.º de ações 
desenvolvidas 
Tipo de plataforma 
 

 
 

RECURSOS E PARCERIAS 

 
Centro Distrital de Faro 

Comissão de Proteção de Crianças de Jovens 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho 

Município de Silves 

Juntas de Freguesia 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O PDS é um instrumento de implementação do Programa Rede Social, onde são 
definidos os objectivos e as estratégias a implementar, de forma a responder às 
necessidades e problemas diagnosticados no Concelho. 
Sendo considerado um documento orientador da intervenção torna-se uma resposta 
às prioridades do concelho, tendo em conta os pilares do desenvolvimento social local. 
O PDS operacionaliza-se através da elaboração de Planos de Acção anuais. 
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GRELHA DE CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DE PARCERES SOCIAIS 
 

Critério Definição 

Pertinência 

O critério pertinência avalia o modo como a candidatura/projecto se enquadra nos 
instrumentos de planeamento do CLAS (Diagnósticos Sociais, Planos de Desenvolvimento 
Social, Planos de Acção elaborados e aprovados pelo Plenário do CLAS).  
Distingue as necessidades reflectidas nos instrumentos de planeamento do CLAS, acima 
mencionados, das necessidades diagnosticadas noutros instrumentos (exemplo: pré-
diagnósticos elaborados e aprovados pelo Plenário do CLAS e/ou outros diagnósticos 
alternativos) ainda sem referência nos primeiros. Considera ainda a prioridade das 
necessidades tendo em conta as seguintes características: urgência e importância. Na 
graduação das necessidades a que a candidatura/projecto respondem, quando a prioridade 
é semelhante, dá-se mais importâncias às em que a identificação destas necessidades 
ocorre nos instrumentos de planeamento do CLAS, do que àquelas em que o diagnóstico é 
feito em outros instrumentos/condições. 
 

Subsidariedade 

O critério subsidariedade avalia em que medida foram verificados/equacionados/explorados 
todos os recursos e/ou potencialidades disponíveis no território (concelho) susceptíveis de 
ser rentabilizados (parcial ou totalmente) para responder à(s) necessidade(s) 
diagnosticada(s), objectivos e destinatários previstos na candidatura/condições. 
 

Concertação 

O critério concertação pretende avaliar em que medida a candidatura/projecto apresentado 
resulta de acordo prévio em sede de CLAS, relativamente à candidatura/projecto e à(s) 
entidade(s) detentora(s) de melhores condições para a sua apresentação. 
 

Parcerias 

O critério parceria avalia a existência de um trabalho de parceria na concretização da 
candidatura/projecto, que possibilite a gestão partilhada de recursos, em que cada parceiro 
potencia a sua especialidade para uma maior qualidade da resposta à população. Distingue 
as seguintes características reveladoras da qualidade/credibilidade da parceria: identificação 
dos parceiros, definição dos papéis/responsabilidades, bem como dos recursos a 
disponibilizar por cada um. Os recursos são entendidos de uma forma alargada, 
considerando-se os recursos humanos, financeiros ou materiais. 
 

Inovação 

O critério inovação avalia a existência de componentes aos níveis da metodologia, estratégia 
ou resultados, que permitam distinguir a candidatura/projecto face às práticas correntes. 
Uma candidatura/projecto inovador prevê uma intervenção distinta da que já é utilizada no 
território (área geográfica de incidência do projecto), quer pelo seu carácter não tradicional, 
quer pela criação de um serviço diferente para aquela população. 
 

Divulgação 

O critério divulgação avalia a existência de mecanismos na candidatura/projecto que 
permitam alimentar o sistema de informação da Rede Social (dimensão local e/ou nacional) 
quanto à situação e resultados da mesma. 
 

Empregabilidade 

O critério empregabilidade avalia em que medida a candidatura/projecto que permitam 
alimentar i sistema de informação da Rede Social (dimensão local e/ou nacional) quanto à 
situação e resultados da mesma. 
 

Sustentabilidade 
O critério sustentabilidade avalia o modo como é equacionada a continuidade da 
resposta/serviços no futuro, finda a fase de implementação da candidatura/projecto. 
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