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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 efetiva parceria, constituindo uma plataforma de desenvolvimento de objetivos estratégicos partilhados para um dado 

território, despoletando e canalizando recursos e sinergias locais para a resolução de problemas, numa perspetiva 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 Ação. 

 

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 ações. 

 

Com a atualização do Diagnóstico Social obtivemos uma visão da condição social do território e com base no mesmo é definido o Plano de Desenvolvimento 

Social, que define as linhas estratégias de atuação social, para o período de Dezembro de 2017 a Dezembro de 2021. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social de Silves é o instrumento que concebe e desenvolve o quadro estratégico de intervenção e desenvolvimento social do 

concelho, onde se definem os objetivos e as estratégias de atuação, 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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Estratégias 
 

Plano de Ação 
Implementação dos Programas/Projetos 
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METODOLOGIA 
 
Sendo o Plano de Desenvolvimento Social, um instrumento de definição conjunta e concertada dos objetivos e estratégias prioritárias para a promoção do 

desenvolvimento social local, a aposta recai numa metodologia participativa de adesão livre por parte dos atores locais. 

 

A reflexão que antecede a ação consubstancia-se na utilização de várias metodologias de observação e na consequente planificação de atividades e 

projetos. A observação, a planificação e a avaliação são processos intrinsecamente ligados. 

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. 
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Tal como referimos no enquadramento, o Plano de Desenvolvimento Social, é um instrumento de definição conjunta e negociada, assim, ao elaborarmos o 

referido documento procuramos utilizar metodologias participativas.  

Ao Núcleo Executivo competiu, com base nas problemáticas e nos eixos previamente identificados no Diagnóstico, definir cinco Eixos de intervenção: 

 

Eixo I – Emprego e Atividade Económica 
 
Eixo II – Educação, Formação e Qualificação 
 
Eixo III – Coesão Social e Cidadania Ativa 
 
Eixo IV – Saúde e Segurança 
 
Eixo V - Lazer, Inovação e Criatividade 

 

 

AVALIAÇÃO INTERNA 

 

A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Social pressupõe que sejam definidos critérios de avaliação que permitem acompanhar toda a execução das 

ações 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 uma vez que permite efetuar alterações/correções em futuras 

intervenções. 

Toda a avaliação será coordenada pelo Núcleo Executivo, no entanto a participação dos parceiros do Conselho Local de Acção Social é essencial. 

 

No presente documento serão utilizadas dois tipos de avaliação:  
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 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), efetuada após a conclusão do Plano de Desenvolvimento Social, de onde serão retirados os resultados e efeitos gerados 

pela intervenção. 

 
 
 
PARTE II 
 
Tendo em conta o plasmado no Diagnóstico Social e os indicadores que ilustram a realidade concelhia, importa identificar algumas características do 

território:  

- Silves é um concelho extenso que abrange uma área desde o Alentejo ao Litoral Algarvio; 

- Onde se verificam fortes assimetrias internas (serra, barrocal e litoral) e potencialidades patrimoniais, históricas e paisagísticas. 

Destas duas características são evidentes no território problemáticas associadas à sazonalidade e à desertificação. 

Quanto ao fenómeno da sazonalidade, considerado transversal, de forma mais visível nas freguesias de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha tem sido 

possível observar, através do acompanhamento casuístico às populações, algumas situações: 

- ausência de vínculo laboral formal e declarado; 

- existência de vínculos de trabalho precários, ao nível da remuneração e dos períodos de trabalho; 

- períodos contributivos curtos, condicionando o acesso às prestações sociais pelo regime contributivo (subsídio de desemprego e subsídio de 

doença); 

- recurso a apoios de ação social para colmatar situações de carência económica e familiar.“ 
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Silves não é exceção ao que acontece na região do Algarve, as potencialidades turísticas são elevadas, uma vez que este Sector tende a consolidar-se como 

polo 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 afetam de um modo geral, a qualidade dos serviços e a imagem da 

região. 

 

Quanto à desertificação, a zona Serrana assiste, a uma perda do tecido demográfico, devido à diminuição da população mais jovem e potencialmente ativa, 

em função do fluxo migratório relevante. Verifica-se assim, um envelhecimento da estrutura populacional e uma forte tendência para o aumento deste 

fenómeno. 
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I. Eixo de Intervenção - Emprego e Atividade Económica 
 

A economia é sem qualquer tipo de dúvida o motor do desenvolvimento de qualquer sociedade, neste sentido importa criar/dinamizar, uma estrutura que 

possa promover o apoio ao desenvolvimento económico do concelho. 

Será muito importante dinamizar esta área, articulando as necessidades do mercado de trabalho, com os apoios/medidas que possam beneficiar 

empregadores/empregados, como forma de contornar constrangimentos resultantes do que advém das características do concelho. 

 

Problemáticas Contributos Parceiros a envolver 
 
- Precariedade da oferta de emprego 
- Dependência dos subsídios de 
desemprego 
- Baixos níveis de formação da população 
- Carência de profissionais na área da 
geriatria 
- Baixa Escolaridade 
- Baixos vencimentos 
- Défice ao nível da inserção profissional 
de pessoas com deficiência e 
incapacidades  
- Fraco apoio ao empreendedorismo e às 
iniciativas empresariais 

 
 
 

 
- Dinamização de ações de formação de procura 
ativa de emprego 
- Divulgação junto das empresas e dos 
desempregados dos apoios e bolsas existentes 
- Maior incentivo à criação de negócios locais  
- Sensibilização das empresas de transportes 
públicos para a criação de mais percursos no 
interior 
- Disponibilizar mais transportes e horários no 
interior 
- Criação de novos empregos 
- Sensibilização da comunidade empresarial para a 
integração profissional das pessoas com deficiência 
e incapacidade 
- Promoção de competências pessoais, sociais e 
profissionais de grupos vulneráveis 
- Aposta na integração de desempregados de longa 
duração, em atividades socialmente necessárias, 
evitando um afastamento prolongado do mercado 

 
Câmara Municipal de Silves 

Juntas de Freguesia/Uniões de 
Freguesia 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
Gabinete de Inserção 

Profissional 
Centro Qualifica 

Agrupamentos de Escolas 
 IPSS’s  

Núcleo Local de Inserção - RSI 
 Entidades privadas/ empresas 

de formação 
 EVA e Frota Azul 
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de trabalho e visando facilitar a sua reinserção 
- Organização de sessões de divulgação de boas 
práticas na área do empreendedorismo 

 

Finalidade: Promover e apoiar o desenvolvimento económico no concelho de Silves 

OBJETIVOS  
GERAIS 

OBJETIVOS 
 ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS  INDICADORES 

 DE IMPACTO 
Promover o  
Empreendedorismo e 
as iniciativas 
empresariais no 
concelho 

Desencadear 4 ações de apoio 
a iniciativas empresariais e de 
incentivo à inovação e 
empreendedorismo, até ao 
final de 2021  

Divulgar ações/ medidas 
e programas  

N.º de ações promovidas  
N.º de participantes 
Nº de empresas 
envolvidas 

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

Realizar 4 ações de 
sensibilização/ informação 
promotoras do 
desenvolvimento de 
competências ao nível do 
emprego, até ao final de 2021   
 

Capacitar os 
desempregados com 
técnicas de procura 
ativa de emprego  

N.º de ações promovidas 
N.º de participantes 
presentes 
N.º de participantes 
encaminhados para 
emprego 

Dinamizar 4 iniciativas de apoio 
ao emprego no concelho, de 
acordo com as necessidades do 
mercado (adequação procura -
oferta), até ao final de 2021   
 

Envolver as empresas/ 
as entidades 
empregadoras no 
desenvolvimento 
económico do concelho  

N.º de iniciativas criadas  
Nº de empresas 
envolvidas 
Nº participantes 
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Desenvolver 4 ações de 
informação/formação dirigidas 
a jovens até ao final de 2021 

Promover ações de 
formação adequadas às 
necessidades dos jovens 
com vista à integração 
mercado de trabalho 

N.º de ações promovidas 
N.º de participantes 

Desenvolver 4 ações de 
formação/ sensibilização 
dirigidas a beneficiários de RSI 
/subsídio de desemprego, até 
ao final de 2021 

Formar e capacitar o 
público- alvo mais 
vulnerável, para 
aquisição de 
competências pessoais 
e sociais facilitadoras da 
sua (re)integração no 
mercado de trabalho 

N.º de ações promovidas 
N.º de participantes 
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II. Eixo de Intervenção - Educação, Formação e Qualificação 

 

A educação, formação e qualificação 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 objetivo deste eixo. 

Assim, as ações que possam desenvolver-se poderão desencadear fatores de inversão dos ciclos de insucesso e abandono escolar precoce, bem como de 

pobreza e desestruturação familiar. 

 

Problemáticas Contributos Parceiros a envolver 
 
- Baixos níveis de escolaridade 
- Baixo nível de qualificação da população 
- Insucesso e abandono escolar 
- Défice de competências parentais 
- Falta de recursos humanos nas escolas 
(operacionais) 
- Baixa literacia financeira 
- Formações sem saída profissional 

 
 
 
 
 

 
- Encaminhamento para melhoria competências 
parentais no CAFAP e IPSS’s do concelho 
- Maior variedade da oferta formativa para adultos, 
incluindo a população imigrante 
- Promoção da literacia financeira junto das 
crianças do 1º ciclo 
- Desenvolvimento de cursos profissionais mais 
adaptados, com ensino de ofício (carpintaria, 
eletricidade, canalização, entre outros) 
- Ações direcionadas para pais e técnicos no 
âmbito de educação parental/emocional 
- Criação de novas propostas formativas 
direcionadas aos interesses dos jovens 
- Criação de projetos comunitários de educação 
para a cidadania, direcionados a jovens/entidades 
do concelho 

 
Câmara Municipal de Silves 

 IPSS’s 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 

DECO 
Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Silves 
Centro Qualifica 

 Agrupamentos de Escolas 
DGESTE – DSRAlgarve 

 Associação de Pais 
Instituto Piaget de Silves 

Entidades privadas/ empresas 
de formação 
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- Melhoria da articulação entre as escolas, as 
entidades formadora e as empresas 
- Apresentação de propostas inovadoras que 
promovam o sucesso e valorização escolar 
- Criação de mecanismos para divulgação das 
ofertas formativas e de emprego  
- Reforço da orientação escolar aos alunos do 
concelho 
- Adoção de respostas adequadas às necessidades 
das crianças/jovens e suas famílias, contribuindo 
para o aumento da motivação da aprendizagem e 
valorização da escola 
- Reforço da intervenção dos Gabinetes de Apoio 
ao Aluno 
- Promoção de uma maior articulação entre a 
escola, a família e a comunidade, no que respeita à 
implementação de projetos e respostas 
especializadas 

 

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

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS  

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

Facilitar o acesso 
da população à 
educação e 
formação 

Promover uma ação anual de 
divulgação das ofertas 
educativas e formativas do 
concelho, até ao final de 2021 

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

N.º de ações 
realizadas 
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Desenvolver 4 ações 
formativas dirigidas a 
profissionais da área 
educacional, até ao final de 
2021 
 

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

N.º de ações 
promovidas 
N.º de 
participantes 
 

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

Realizar 4 ações de 
sensibilização para a 
promoção e defesa dos 
direitos das crianças e jovens 
em perigo junto da 
comunidade local, até ao final 
de 2021 
 

Sensibilizar, esclarecer e envolver a 
comunidade para a promoção e defesa 
das crianças e jovens  

N.º de ações 
promovidas 
N.º de 
participantes 

Dinamizar 4 ações de 
formação sobre competências 
parentais e educativas, até ao 
final de 2021 
 

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 
promovidas 
N.º de 
participantes 

Promover uma maior 
participação da família no 
processo educacional através 
da realização de 3 atividades 
de interação com a 
comunidade escolar, até ao 
final de 2021 
 

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 
promovidas 
N.º de 
participantes 

 

 



Plano de Desenvolvimento Social 2017 – 2021 (Silves)       
 

 

14 
 

III. Eixo de Intervenção - Coesão Social e Cidadania Ativa 

 

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 atividades direcionadas a crianças e à sua ocupação é também nosso objetivo tentar resolver outras questões, 

relacionadas com o isolamento dos idosos, através da sensibilização da comunidade para uma maior participação cívica e para o reforço da intervenção 

intergeracional. 

 

Problemáticas Contributos Parceiros a envolver 
 
- Desconhecimento do sistema de 
proteção dos direitos das crianças e 
jovens 
- Insuficiência de vagas nas repostas 
dirigidas aos idosos, crianças 
- Insuficiência de respostas de integração 
de crianças e jovens durante o período de 
férias escolares 
 - Inexistência de respostas sociais no 
concelho dirigidas a portadores de 
deficiência e incapacidade 
- Insuficiência de habitação social e de 
habitações com rendas a custos 
acessíveis para famílias mais carenciadas 
- Fraca participação nas atividades cívicas 
do concelho 
- Insuficiência de apoios às pessoas 
idosas/ dependentes no domicílio  

 
- Sensibilização das IPSS’s para o alargamento das 
respostas  
- Criação de mais ofertas de ocupação de tempos 
livres direcionadas a crianças e jovens 
- Melhoria da gestão da habitação social 
- Reforço das respostas às necessidades básicas das 
famílias em situação de pobreza 
- Reforço do apoio familiar e aconselhamento 
parental 
- Criação de mecanismos de envolvimento da 
comunidade na inclusão social dos idosos  
- Potenciar, reconverter ou criar respostas e/ou 
apoios flexíveis, adequados às problemáticas 
sociais 
- Criação de apoios ao arrendamento 
- Divulgação, junto da comunidade das ações 
realizadas pela Rede Social, bem como das boas 
práticas implementadas 

 
Câmara Municipal de Silves 
Agrupamentos de Escolas 

IPSS’s, Associações/ 
Coletividades 

Segurança Social 
Núcleo Local de Inserção - RSI 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Núcleo de Silves 
Centro de Saúde / UCC Rio 

Arade 
Juntas de Freguesia/ Uniões de 

Freguesia 
Direção Geral de Reinserção 

Social 
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- Dispersão geográfica que dificulta a 
efetividade das respostas sociais-apoio 
social e centro de dia a pessoas idosas e 
dependentes 
- Falta de entendimento sobre o conceito 
de igualdade de género e oportunidades 
- Iliteracia para a cidadania  
 

- Reforço da coesão social, na igualdade de 
oportunidades/ género e melhoria da qualidade de 
vida da população do concelho 
- Capacitação dos cidadãos para o exercício da 
cidadania ativa 

 

Finalidade: Proporcionar à comunidade mais mecanismos para um aumento da participação cívica  
OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECIFICOS 
Estratégias  

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

Assegurar no 
concelho a 
teleassistência 
domiciliária 

Aumentar a resposta para 40 
aparelhos de teleassistência 
domiciliária, até ao final de 
2021 

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

N.º de idosos abrangidos 
Freguesias de residência  

Promover o 
voluntariado no 
concelho  
 

Promover projetos de 
voluntariado para 10% dos 
inscritos na BLV, até ao final 
de 2021 

Incentivar e apoiar projetos de 
voluntariado a desenvolver pelas 
entidades locais, integrando 
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 
2021 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 promovidas 
N.º de famílias 
acompanhadas  
N.º de freguesias 
envolvidas 
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Definir ações de 
acompanhamento 
socioeconómico às famílias 
residentes em habitação 
social, até ao final de 2021 
 

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 

Capacitar os 
cidadãos para o 
exercício de uma 
cidadania ativa  

Definir ações temáticas de 
acordo com as necessidades 
identificadas nos diagnósticos 
dos diferentes parceiros, até 
ao final de 2021 
 

Criação de um sistema on-line 
para a divulgação de ações 

N.º de ações 
Nº de visualizações 
 

 
Promover o 
apoio à 
população 
portadora de 
deficiência 

Efetuar a caracterização geral 
das pessoas com deficiência 
no concelho, até ao final de 
2021 
 

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 
arquitetónicas identificadas, 
até ao final de 2021 

Promover a acessibilidade no 
concelho sensibilizando a 
comunidade para a importância da 
identificação/ eliminação das 
barreiras arquitetónicas 
 

% de barreiras eliminadas  
N.º de freguesias  
envolvidas  
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IV. Eixo de Intervenção - Saúde e Segurança 

 

Tendo em conta as características do concelho, com zonas isoladas e afastadas das sedes de freguesia e um índice de envelhecimento superior ao índice 
nacional, importa criar hábitos de vida saudáveis para a população, mas também apostar nos cuidados de segurança da mesma e é neste sentido que o 
presente eixo de intervenção atuará, visando o desenvolvimento de ações dirigidas às entidades locais, bem como à população, nas várias faixas etárias. 

 

Problemáticas Contributos Parceiros a envolver 
 

- Deteção de maus tratos ao longo do 
ciclo da vida 
- Dificuldade de acesso/isolamento das 
populações rurais, aos meios de saúde 
- Insuficiência de recursos humanos na 
área da saúde   
- Dificuldades económicas que 
condicionam o acesso a produtos de 
apoio na saúde 
- Baixos rendimentos (pensões) que 
limitam condições de vida social e de 
saúde condignas 
- Fraca literacia parental sobre doenças 
infantis 
- Resposta insuficiente na área da saúde 
mental 
- Necessidade de promover o 
envelhecimento ativo e a qualidade de 
vida nos idosos 
- Existência de consumos/ dependências 

 
- Encaminhamento para as entidades de primeira 
linha, (serviços de saúde e IPSS’s) e segunda linha 
(ministério público)  
- Desenvolvimento de projetos de intervenção 
comunitária na área da saúde, dirigidos à população 
isolada (Ex: Diabetes na Serra) 
- Realização de sessões de esclarecimento do projeto 
“sabe o que está a comer”? 
- Realização de ações de sensibilização sobre 
diversas temáticas na área saúde 
- Ações de sensibilização e de informação para pais 
- Projetos na área da infância na área da gestão de 
emoções 
- Divulgação das respostas locais a nível da 
Psiquiatria e Pedopsiquiatria e respetivo circuito de 
encaminhamento, para as diferentes entidades 
locais 
- Formação a familiares e agentes associativos para a 
problemática da doença mental 
- Melhoria do apoio psicológico, terapêutico e 

 
Câmara Municipal de Silves  
 Centro de Saúde /UCC Rio 

Arade 
 IPSS’s 
 DECO 
GNR 

Segurança Social 
Núcleo Local de Inserção - RSI 

Instituto Piaget 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Núcleo de Silves 
Associações de Pais 

 Agrupamento de Escolas 
 Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens 
Estabelecimento Prisional de 

Silves 
Direção Geral de Reinserção 

Social  
Entidades privadas /Empresas 
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(álcool, drogas ou outras substâncias 
psicoativas, tabagismo em idade precoce, 
jogo, computador) 
- Dificuldades em interpretar a 
informação nutricional dos produtos 
alimentares 
- Existência de burlas a idosos 
- Insuficiência de equipas no âmbito do 
projeto Escola Segura  
- Existência de criminalidade no concelho 
- Insegurança em determinados locais do 
concelho 
 

ocupacional na área da saúde mental 
- Reforço das respostas existentes ao nível da 
ocupação dos tempos livres dos idosos 
- Reforço das redes de contactos entre os técnicos 
das instituições com intervenção no âmbito dos 
idosos 
- Promover ações de sensibilização na área dos 
consumos e dependências. 
- Promoção de ações de sensibilização na escola e na 
comunidade, no âmbito da segurança 
 (residência segura, comércio seguro, etc) 
- Aumento de meios logísticos para combate à 
criminalidade  
 

 

 

Finalidade: Criar uma estrutura de apoio/informação à comunidade 
OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECIFICOS 
Estratégias  

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

 
Promover a 
qualidade de 
vida das pessoas 
idosas 

Dinamizar 4 ações de 
informação/sensibilização 
para a promoção da 
qualidade de vida junto da 
população idosa, até ao final 
de 2021 
 

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

N.º de ações promovidas 
N.º de participantes 

Promover projetos 
comunitários de respostas às 
necessidades da população 
mais vulnerável, até ao final 

Desenvolver projetos de acordo 
com as necessidades identificadas 
no território 

Nº de projetos 
Tipo de Projetos 
Nº de utentes abrangidos  
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de 2021 

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, até ao 
final de 2021 
 

Intervir de forma articulada e 
multidisciplinar nas várias áreas de 
intervenção  

N.º de ações promovidas  
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 a 
desenvolver, até ao final de 
2021  
 

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 promovidas 
N.º de participantes 
N.º de técnicos envolvidos  
N.º de reuniões 
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V. Eixo de Intervenção - Lazer, Inovação e Criatividade 

 

O presente eixo pretende ser transversal a todos os restantes eixos e a toda a intervenção a colocar 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, é necessário implementar diferentes formas de circulação da informação, considerando a identidade cultural da nossa população, 

um caminho desbloqueador do efetivo trabalho em parceria. Através da partilha de boas práticas poderemos desenvolver um trabalho cada vez mais 

qualificado e articulado.  

 

Problemáticas Contributos Parceiros a envolver 
 
- Dificuldade de acesso da população 
envelhecida com residência rural, a 
atividades de lazer desenvolvidas no 
concelho  
- Pouca divulgação das iniciativas que 
decorrem no concelho 
- Jovens com pouca iniciativa e pouco 
empreendedores 
- Poucos espaços verdes para lazer  
- Fraca rede de transportes 
 
 
 
 

 
- Criação de atividades e dinâmicas inter-geracionais, 
que promovam o conhecimento e a troca de 
aprendizagens 
- Realização de atividades que contribuam para o 
desenvolvimento pessoal, controlo das emoções e 
mudanças de hábitos 
- Promoção de ações no âmbito do programa Erasmus 
+, por forma a promover a participação dos jovens 
neste tipo de atividade  
- Promoção do associativismo junto da população 
mais jovem 
- Disponibilização de terrenos abandonados para a 
criação de espaços de lazer 
- Valorização dos recursos naturais do concelho 
- Maior flexibilidade dos horários e frequência dos 
transportes públicos, sobretudo em relação às 
freguesias mais distantes do perímetro urbano 

 
Câmara Municipal de Silves  

 Juntas de Freguesia/ Uniões 
de Freguesias 

 IPSS’s, Associações/ 
coletividades 

Agrupamento de Escolas  
Entidades privadas/ empresas 
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- Maior divulgação dos horários através da afixação 
dos mesmos nas respetivas paragens 
- Construção de mais ciclovias 
- Promoção de uma maior diversidade de oferta 
desportiva 

 

Finalidade: Promover o acesso à informação a toda a comunidade   

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

 
 
 
 
Promover e 
divulgar os 
recursos 
existentes no 
concelho  

Melhorar o sistema de 
divulgação das ações 
promovidas pelas IPSS’s e 
associações do Concelho, até ao 
final de 2021 
 

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

N.º de ações 
promovidas 

Criar atividades concertadas 
com as várias IPSS’s, até ao final 
de 2021 

Criar meses temáticos para 
desenvolvimento de ações e 
promover a divulgação das 
mesmas 

Nº de entidades 
envolvidas 
N.º de ações 
promovidas 

Manter atualizado o Guia de 
Recursos Locais 

Aproximar as instituições à 
comunidade e promover os 
recursos concelhios 
 

Atualização anual e 
divulgação do Guia de 
Recursos 

 
Melhorar a 
articulação 
inter - 

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

Reforçar a importância da partilha 
de recursos e boas práticas, entre 
as instituições do concelho 

N.º de entidades 
envolvidas  
N.º de participantes 
N.º de ações 
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institucional 
até 2021 

ao final de 2021 promovidas 
Tipo de plataforma 

Promover e divulgar 4 
atividades de convívio para 
idoso no concelho, até ao final 
de 2021 

Promover atividades que 
privilegiem o lazer e o convívio 
inter-geracional dos idosos 

Nº de ações 
promovidas 
Nº de participantes 
Nº de freguesias 
abrangidas 
Nº de entidades 
envolvidas 

Promover e divulgar 4 
atividades direcionadas a 
jovens, até ao final de 2021 

Promover atividades que 
privilegiem a inovação e a 
criatividade 

Nº de ações 
promovidas 
Nº de participantes 
Nº de freguesias 
abrangidas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento de implementação do Programa Rede Social, onde são definidos os objetivos e as 

estratégias a desenvolver num determinado período, 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. 

É através do presente Plano de Desenvolvimento Social 2017-2021 e do que no mesmo é espelhado que se definirão os próximos Planos de 

Ação anuais, a dinamizar no concelho de Silves. 
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