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INTRODUÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento de definição conjunta e negociada de
objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local.
O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho da Chamusca 2017/2021, assume-se como um
documento estratégico que possibilita orientar os processos de desenvolvimento social local,
conferindo-lhes a necessária racionalidade estratégica, o reforço da articulação existente entre políticas
locais e políticas nacionais, a promoção de processos de intervenção social de base local e sobretudo,
dar continuidade às práticas de trabalho em parceria já existentes no concelho da Chamusca.
Sendo um instrumento de planeamento útil, pressupõe também a possibilidade de enquadrar e
justificar novos projetos e eventuais candidaturas a fontes de financiamento, internas e externas.
O Plano de Desenvolvimento Social pretende constituir-se desta forma como uma resposta integrada às
problemáticas identificadas no Diagnóstico Social do Concelho da Chamusca.
O Diagnóstico partiu de uma consciencialização coletiva das necessidades e das potencialidades locais,
assim como da consensualização de ideias e estratégias de intervenção entre todos os parceiros do
Conselho Local de Ação Social, culminando na elaboração do Plano de Desenvolvimento Social do
Concelho da Chamusca.
Assim, foram desta forma os atores sociais do concelho e as suas representações institucionais
sensibilizados e motivados, para juntos definirem todo este planeamento que visa sobretudo, a
promoção do trabalho em parceria da Rede Social local no combate às assimetrias sociais e, a mudança
para um cenário de coesão social capaz de dar resposta à desregulação social da população em situação
de desfavorecimento, promovendo a sua inclusão.
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OPÇÕES METODOLÓGICAS

Plano de Trabalho – “Conhecer para Intervir”
A estratégia de construção do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho da Chamusca pautou-se
pela inovação, através da realização de diversas sessões participativas, fazendo recurso a dinâmicas
motivacionais no trabalho com os parceiros do Conselho Local de Ação Social e posteriormente com os
convidados locais recrutados pelas juntas de freguesia, permitindo implicar, auscultar e comprometer
todos os atores sociais locais.
Com vista a potenciar os índices de participação e envolvimento dos parceiros da rede social utilizou-se
na metodologia participativa, a dinâmica de testemunhos dados por cada um dos participantes,
permitindo assim, a participação ativa de todos para a realização de um plano de desenvolvimento
social que permitisse servir de enquadramento a todas as futuras intervenções de promoção do
desenvolvimento social local, território a território.
As sessões de trabalho foram acolhidas pelas juntas de freguesia do concelho, culminando numa sessão
geral na sede de concelho, aberta a todos os parceiros e comunidade associativa, vereadores da Câmara
Municipal e eleitos na Assembleia Municipal.
As sessões realizaram-se a:
•
•
•
•
•

05 de fevereiro de 2016 - União das juntas de freguesia da Chamusca e Pinheiro Grande
05 de fevereiro de 2016 - Junta de freguesia da Carregueira
12 de fevereiro de 2016 - Junta de freguesia de Ulme
12 de fevereiro de 2016 - Junta de freguesia de Vale de Cavalos
19 de fevereiro de 2016 - União de freguesias da Parreira e Chouto

A última sessão foi realizada na Escola Básica 2,3 /S da Chamusca, no dia 05 de março de 2016, sábado,
por forma a facilitar a participação de todos os convidados.
No desenvolvimento do processo de construção do Plano e nas sessões de trabalho realizadas, assistiuse ao entrosamento dos objetivos das parcerias já existentes, tendo sido criados ainda objetivos
comuns, baseados na complementaridade das próprias parcerias, objetivos transversais e objetivos
micro territoriais. Verificou-se ainda a necessidade de distinguir as problemáticas que derivam
exclusivamente de questões nacionais.
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Por fim, foram definidas linhas estratégicas para alcançar os impactos pretendidos, que permitirão, por
um lado, minimizar os problemas que afetam a população mais desfavorecida, e por outro, introduzir
um modelo de “governação” partilhada, atualizável anualmente, possibilitando a implementação de
soluções mais oportunas, assim como a sua permanente avaliação.
Ao longo de todo o processo de planeamento e elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, foram
os membros do Núcleo Executivo, através de grupos de trabalho com outros intervenientes nas áreas
definidas pelos eixos de intervenção, analisando e estruturando o presente documento, de forma a
adequar os conteúdos às possibilidades e reais capacidades de intervenção a nível social local.

Sessões de Trabalho para Elaboração do PDS
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ANÁLISE DOS EIXOS DE INTERVENÇÃO

Orientados por princípios de clareza, de utilidade e objetividade dos documentos produzidos no âmbito
da Rede Social, optou-se pela apresentação do Plano de Desenvolvimento Social de uma forma simples
e inteligível.
Desta forma, apresentam-se de seguida as grelhas nas quais se encontram definidas as problemáticas
identificadas em cada eixo, devidamente analisadas no Diagnóstico Social, os objetivos gerais e
específicos e as estratégias de intervenção, resultantes de todo o trabalho realizado para a elaboração
do presente documento.
O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho da Chamusca define então seis eixos prioritários de
intervenção, nomeadamente:
•

Eixo 1 - Consolidação da Rede Social Concelhia

•

Eixo 2 - Crianças e Jovens

•

Eixo 3 - Emprego e Formação

•

Eixo 4 – Idosos e Pessoas Dependentes

•

Eixo 5 - Habitação

•

Eixo 6 - Saúde
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EIXO 1
CONSOLIDAÇÃO DA REDE SOCIAL CONCELHIA
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 1 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE SOCIAL CONCELHIA

Problemáticas
Transversais

Problemáticas
Microterritoriais

•

Fraca identificação dos parceiros da Rede
Social aos objetivos de planeamento
conjunto e aos princípios que orientam a
Rede Social

•

Fraca responsabilidade social das
empresas

Ulme

•

Ausência de um fundo financeiro de
Emergência Social

•

Existência de problemas sociais
complexos e transgeracionais

•

Dependência negativa dos Apoios Sociais

•

Necessidade de novos modelos de gestão
da Loja Solidária e Ajuda Alimentar

•

Necessidade de dinamização do Banco
Local de Voluntariado

•

Falta de modelos de animação social
proactiva entre as instituições locais e a
própria comunidade.
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Até 2021, Dinamizar a
Rede de Parceiros,
potenciando o trabalho
em estreita parceria

Estratégias de
Intervenção
•

Promoção de ações de
sensibilização junto dos parceiros
para aprofundamento dos princípios
que orientam a Rede Social

•

Promoção de ações de formação a
dirigentes, técnicos e gestores das
diversas parcerias, nas áreas da
comunicação e gestão de parcerias

•

Partilha de Práticas Promissoras
entre freguesias e entre instituições
sociais (Implementação de Programa
facilitador para disseminação)

Até 2021, Desenvolver e
Aperfeiçoar os Modelos
Organizativos e a
Operacionalidade de
Funcionamento da Rede
Social e suas Parcerias
Até 2021, Definir e
Desenvolver respostas
mais adequadas e
céleres às situações de
pobreza e exclusão social
identificadas

Até 2021, Reforçar os
apoios, de forma
integrada, às famílias
mais carenciadas

•

Estudo para instalação das
Comissões Sociais de Freguesia

•

Intervenção ativa da rede social na
sensibilização das empresas para
responsabilidade social

•

Constituição de um fundo de
Emergência Social no âmbito da
Rede Social

•

Implementação de programa de
formação dedicado a famílias
multiassistidas

•

Implementação do atendimento
integrado/gestor de família

•

Reestruturação técnica dos serviços
sociais do município para fazer face
aos novos modelos de intervenção
social

•

Alargamento do conceito de grupo
de trabalho integrado a áreas
emergentes

•

Novo Modelo de Gestão da Loja
Solidária

•

Novos Modelos de Gestão da Ajuda
Alimentar

•

Revisão dos Apoio Sociais definidos
no Regulamento para Apoio a
Estratos sociais Desfavorecidos
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Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Até 2021, Dinamizar o
Banco Local de
Voluntariado do
Concelho da Chamusca

Estratégias de
Intervenção
•

Realização de momentos de
formação e ações de sensibilização
para o voluntariado, para
voluntários inscritos, Entidades
Promotoras e Comunidade em geral

•

Desenvolvimento de projetos
concretos de voluntariado
permanente e ocasional
Estabelecimento, com Entidades
Promotoras, de programas
estruturados de voluntariado

•

Até 2021, Desenvolver e
Aperfeiçoar os Modelos
Organizativos e a
Operacionalidade de
Funcionamento da Rede
Social e suas Parcerias

•

Estimulação de territórios
socialmente deprimidos através de
projetos piloto de animação
territorial, envolvendo as
instituições formais, grupos
informais e comunidade local, na
promoção e formação para a
inclusão, fazendo uso de modelos
como o orçamento participativo

•

Conceção ou adaptação de
equipamentos existentes nos
territórios, dedicando-os a estes
objectivos

•

Plano Municipal para a Cidadania e
Igualdade

•

Dinamização de Atividades para a
Adoção de Estilos de Vida Saudável

•

Dinamização de Atividades de
Promoção da Leitura e Cultura para
a População em geral

•

Promoção de ações para a
preservação e divulgação do
património cultural imaterial,
respeitando a diversidade cultural e
a criatividade humana

Até 2021, Definir
Modelos de Animação
Social Proativa e
intergeracional entre as
Instituições Locais e a
Comunidade

Até 2021, Promover
Valores de Cidadania e
Igualdade na População
do Concelho da
Chamusca
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EIXO 2
CRIANÇAS E JOVENS
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 2 – CRIANÇAS E JOVENS

Problemáticas
Transversais

Problemáticas
Microterritoriais

•

Existência de problemas sociais
complexos e transgeracionais, que
agravam problemas de aprendizagem e
desenvolvimento global

•

Fraca participação dos pais no
acompanhamento e desenvolvimento das
crianças e jovens

•

•

Ulme
•

Existência de um número elevado de
crianças com necessidades educativas
especiais

Chouto
•

Necessidade de programas/respostas de
prevenção na área das dependências /
consumos e comportamentos desviantes
dos jovens, nomeadamente o álcool e o
tabaco

Risco de encerramento da Escola Básica
do 1.º Ciclo

Semideiro
•

•

Risco de encerramento da Escola Básica
do 1.º Ciclo

Fraco sentido empreendedor e
participação dos jovens na comunidade
local

Risco de encerramento do Jardim de
Infância

Pinheiro Grande
•

Necessidade de reforço e uniformização
de programas de ocupação de tempos
livres para crianças nas interrupções
letivas

•

Ausência de programas de ocupação de
tempos livres para jovens nas
interrupções letivas

•

Fraca cobertura de Creches / Amas

•

Falta de operacionalização da Comissão
Alargada da CPCJ, na elaboração e
dinamização de atividades de prevenção
primária

•

Risco de encerramento do Jardim de
Infância
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos
Até 2021, Intervir em
tempo útil e de forma
adequada às
necessidades das
crianças e jovens em
risco do concelho da
Chamusca

Até 2021, Promover o
bem-estar, segurança,
proteção, educação e
desenvolvimento global
das crianças e jovens do
concelho da Chamusca

Até 2021, Promover
iniciativas no âmbito da
prevenção primária nas
áreas da educação,
cidadania e saúde

Até 2021, Estimular o
conhecimento e o gosto
pela atividade científica,
criativa e
empreendedora nas
crianças e jovens

Estratégias de
Intervenção
•

Continuação das Parcerias Formais e
do trabalho em estreita articulação
entre as diferentes equipas a intervir
na problemática das crianças e
jovens em risco (CPCJ, SNIPI, NLI,
PIEC, etc.)

•

Conceção e implementação de um
Programa de Formação e Educação
Parental

•

Operacionalização da intervenção da
Comissão Alargada, através da
sensibilização das entidades de
origem e dos respectivos
Comissários, das competências
previstas na Lei

•

Ações de prevenção na área das
dependências/consumos, no âmbito
da implementação do Plano Local de
Saúde

•

Reforço e uniformização dos
Programas de Ocupação de Tempos
Livres para crianças, nas diferentes
freguesias, durante as interrupções
letivas

•

Implementação de Programas de
Ocupação de Tempos Livres
modulares, ateliers, bootcamps e
voluntariado estruturado, para
jovens, nos diferentes territórios,
respeitando a equidade de
ofertas/respostas
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Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos
Até 2021, Estimular a
participação e
intervenção proativa dos
jovens adultos na
comunidade local

Até 2021, Promover o bemestar, segurança, proteção,
educação e
desenvolvimento global
das crianças e jovens do
concelho da Chamusca

Até 2021, Dotar as
escolas e jardins de
infância da Chamusca de
respostas adequadas às
necessidades das
crianças/jovens e suas
famílias, contribuindo
para um aumento da
motivação pela
aprendizagem, redução
das taxas de abandono,
absentismo e insucesso
escolar

Estratégias de
Intervenção
•

Ações de sensibilização de educação
para a cidadania, cultura
participativa e empreendedorismo
jovem

•

Reforço da Promoção do
Voluntariado Jovem

•

Conceção e implementação do
Projeto Educativo Municipal

•

Reforço dos apoios técnicos
especializados na área das
necessidades educativas especiais

•

Instalação de Snoozeland Room

•

Instalação de “Sala do Futuro” para
aprendizagens diferenciadas

•

Oferta dos Livros escolares a todos
os alunos estudantes e residentes
no concelho

•

Atribuição de Bolsas de Estudo de
mérito para o Ensino Superior

•

Continuação do investimento nas
Atividades Extracurriculares (Préescolar) e de Enriquecimento
Curricular (1.º Ciclo), inovando e
ajustando as ofertas às
necessidades do desenvolvimento
local

•

Construção do Centro Escolar da
Chamusca.

•

Requalificação do edifício da Creche
e Jardim de Infância da Santa Casa
da Misericórdia

•

Requalificação de Edifícios
Escolares, incluindo a Escola Básica
e Secundária

•

Manutenção do funcionamento das
EB1 e jardins de Infância em risco
de encerramento ( EB1 de Ulme e
Chouto e jardins de Infância de Ulme,
Semideiro e Chouto)

•

Estudo para o aumento da
cobertura de Creche e Amas
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EIXO 3
EMPREGO E FORMAÇÃO
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 3 – EMPREGO E FORMAÇÃO

Problemáticas
Transversais

Problemáticas
Microterritoriais

•

Baixo nível de escolaridade inicial da
população e formação ao longo da vida

•

Necessidade de percursos formativos que
deem respostas às necessidades
específicas e efetivas do concelho, tendo
em conta as características do território,
da população e do mercado de trabalho

•

Necessidade formação na área do
desenvolvimento de competências
pessoais e sociais, bem como, promoção
de hábitos de trabalho

•

Falta de respostas na área do emprego,
sobretudo para jovens

•

Necessidade de uma bolsa de empresas
disponíveis no âmbito do trabalho
protegido

•

Fraca atividade empreendedora, falta de
reconhecimento de oportunidades para a
criação do próprio emprego e inovação

•

Fraco investimento privado e público nos
recursos endógenos para o turismo

•

Ausência de resposta ao nível das
medidas sociais de emprego para
públicos desfavorecidos não subsidiados
(sem RSI e sem Subsídio de Desemprego)
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Objetivos
Gerais

Até 2021, Implementar
medidas com vista ao
desenvolvimento
económico e social, de
forma a aumentar a
qualificação e o número de
postos de trabalho,
contribuindo para a
integração
socioprofissional dos ativos
do concelho

Objetivos
Específicos

Estratégias de
Intervenção

•

Levantamento das saídas
profissionais e formações mais
relevantes para dar resposta às
necessidades efetivas do concelho

•

Reforço da articulação das
instituições com responsabilidade
na promoção da formação para o
concelho, fomentando a
importância de:
. Reforçar os cursos de alfabetização
para adultos (localmente)

Até 2021, Aumentar a
escolaridade inicial da
população, promovendo
a formação ao longo da
vida

. Reforçar a formação modelar e de
qualificação para adultos (localmente ou
em concelhos vizinhos)
. Reforçar a formação profissional de
dupla certificação para obtenção do 6º
ano, 9º ano (nível II) e 12º ano (nível IV)
para jovens e adultos desempregados
(localmente ou em concelhos vizinhos)

•

Reforço da articulação das
entidades com responsabilidade em
potenciar a formação, para públicos
identificados em risco de exclusão
social:
. Reforçar a formação de competências,
pessoais e sociais, comunicação
assertiva e competências
empreendedoras (localmente);
. Reforçar a formação em técnicas de
procura ativa de emprego (localmente)
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Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Estratégias de
Intervenção
•

Até 2021, Implementar
medidas com vista ao
desenvolvimento
económico e social, de
forma a aumentar a
qualificação e o número de
postos de trabalho,
contribuindo para a
integração
socioprofissional dos ativos
do concelho

Sensibilização dos jovens, ainda
em contexto escolar, para as
oportunidades e necessidades do
concelho, procurando ajustar a
motivação destes à oferta do
mercado de trabalho:
. Criação de programas de
contacto com empresas durante
o período de férias, dando a
possibilidade aos jovens de
integrar o contexto de trabalho,
procurando clarificar as suas
expectativas e reduzir o estigma
sobre algumas atividades

Até 2021, Apoiar jovens e
adultos desempregados na
definição e
desenvolvimento do seu
percurso de inserção no
mercado de trabalho

. Criação de um Evento Temático
de oferta de formação e
emprego do concelho
. Programas de sensibilização e
de formação para jovens sobre
empreendedorismo e as suas
mais-valias
•

Participação no Plano Nacional
“Garantia Jovem” – Dinamização
da Rede Local

•

Realização de ações de
informação junto das empresas
acerca dos benefícios de integrar
nos seus quadros pessoas
portadoras de incapacidade ou
deficiência

•

Estabelecer uma bolsa de
empresas que se encontrem
disponíveis para receber pessoas
portadoras de incapacidade,
facilitando a articulação entre os
serviços ligados ao emprego e
estas entidades

Até 2021, estimular a
função social das empresas
privadas
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Objetivos
Gerais

Até 2021, Implementar
medidas com vista ao
desenvolvimento
económico e social, de
forma a aumentar a
qualificação e o número de
postos de trabalho,
contribuindo para a
integração
socioprofissional dos ativos
do concelho

Estratégias de
Intervenção

Objetivos
Específicos

Até 2021, Potenciar
oportunidades de negócio
associadas aos recursos
endógenos do concelho e
estimular a atividade
empreendedora

•

Identificação de roteiros ou
produtos de origem local que
possam representar a identidade
e marca do Concelho

•

Criação de feiras temáticas
dedicadas aos produtos locais,
enquanto incentivo à criação do
próprio posto de trabalho, nas
áreas da produção, promoção e
comercialização

•

Realização de ações de
sensibilização para o
investimento privado no turismo
enquanto oportunidade

•

Captação de promotores/
operadores turísticos

•

Reforço da divulgação dos locais
que prestam informação sobre
apoios para a criação do próprio
emprego ou empresas;

•

Inclusão de públicos
desfavorecidos não subsidiados
(sem RSI e sem Subsídio de
Desemprego) pelas Medidas
Sociais de Emprego (Medida
Nacional)

•

Aumento do número de
candidaturas às Medidas Sociais
de Emprego por parte das
empresas

•

Promover um Plano Estratégico
para o desenvolvimento
económico

Até 2021, Aumentar as
respostas ao nível das
Medidas Sociais de Emprego

Incentivar e desenvolver a
atividade económica e
empresarial do concelho
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EIXO 4
IDOSOS E PESSOAS DEPENDENTES
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 4 – IDOSOS E PESSOAS DEPENDENTES

Problemáticas
Transversais

Problemáticas
Microterritoriais

•

Necessidade de mais respostas ao nível
do envelhecimento ativo e saudável

•

Insuficientes/ausentes redes familiares
ou de voluntariado, complementares e de
proximidade ao apoio social existente

•

Falta de sinalização precoce de situações
de dependência e isolamento

•

Ausência de estruturas de apoio a
pessoas idosas e dependentes com
problemas de saúde mental

•

Falta de informação sobre os recursos
existentes para pessoas com deficiência

•

Necessidade de requalificar, modernizar e
ampliar a rede de equipamentos sociais
de apoio a idosos

•

Habitações em mau estado de
conservação, apresentando fracas
condições de habitabilidade

Ulme
•

Falta de resposta de proximidade no
apoio a idosos (Semideiro)

Vale de Cavalos
•

Ausência de Estrutura Residencial para
Idosos
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Até 2021, Requalificar,
modernizar e ampliar a
rede de equipamentos
sociais de apoio a idosos,
para a promoção da
qualidade de vida e da
sustentabilidade das
instituições

Até 2021, Melhorar a
qualidade de vida da
população idosa e das
pessoas com dependência
do concelho da Chamusca,
assegurando os seus
direitos básicos sociais de
cidadania
Até 2021, Implementar
modelos de
Envelhecimento Ativo

Estratégias de
Intervenção
•

Melhoria da qualidade do edifício da
Estrutura Residencial para Idosos da
Santa Casa da Misericórdia

•

Ampliação da Estrutura Residencial
para Idosos da Parreira

•

Ampliação / reconversão das atuais
instalações do Aconchego, com vista
à instalação de Estrutura Residencial
para Idosos (14 utentes)

•

Construção de Polo do Centro de Dia
no Semideiro

•

Criação de Academias /
Universidades Sénior, nos territórios
onde se verifique essa necessidade

•

Promoção de projetos culturais
intergeracionais

•

Dinamização/ inovação das IPSS’s,
com abertura de ações de animação
social junto da comunidade sénior
não institucionalizada

•

Desenvolvimento do Projeto
Seniores Ativos
(Ginástica / Hidroginástica / Coro
Convívio / Promoção da leitura/ Outras
atividades)

Até 2021, Melhorar as
condições habitacionais
da população idosa e
pessoas em situação de
dependência

•

Revisão do regulamento para apoio
a estratos sociais desfavorecidos, ao
nível da habitação
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Objetivos
Gerais

Até 2021, Melhorar a
qualidade de vida da
população idosa e das
pessoas com dependência
do concelho da Chamusca,
assegurando os seus
direitos básicos sociais de
cidadania

Objetivos
Específicos

Até 2021, Desenvolver
respostas integradas de
cuidados de saúde e de
apoio social para pessoas
idosas e/ou em situação
de dependência

Estratégias de
Intervenção
•

Implementação do sistema de
teleassistência

•

Implementação de novos modelos
complementares ao apoio
domiciliário

•

Implementação de rede de
voluntariado de proximidade

•

Criação de uma estrutura técnica
de apoio à saúde mental nas
instituições locais

•

Promoção de estudo sobre a
população com deficiência

•

Estudo para a implementação de
Balcão de Informação e Mediação
para pessoas com deficiência e
famílias cuidadoras

•

Continuação do investimento no
material/equipamento do Banco
de Recursos

•

Desenvolvimento do Projeto
Aproximar para Cuidar

•

Investimento em novos
Equipamentos Geriátricos de
Manutenção e Fitness e
dinamização da sua utilização

•

Estudo para implementação da
Comissão de Proteção de Idosos
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EIXO 5
HABITAÇÃO
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 5 – HABITAÇÃO

Problemáticas
Transversais

Problemáticas
Microterritoriais

•

Falta de programas de reabilitação
urbana para melhorar a habitação
degradada existente, afetando sobretudo
idosos e dependentes

•

Falta de mercado de arrendamento a
preços ajustados aos jovens e famílias

•

Necessidadede melhoria do parque
habitacional social municipal
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Estratégias de
Intervenção
NACIONAL

Até 2021, Melhoria da
qualidade de vida, a nível
habitacional, das famílias
carenciadas do concelho
da Chamusca

Até 2021, promoção de
medidas para a
reabilitação e conservação
de habitação de pessoas
desfavorecidas

•

Empréstimos sem juros, para
conservação de habitação de
pessoas desfavorecidas (extinto
Programa SOLARH)

•

Programas de Apoio à
Revitalização/regeneração das
zonas históricas/centros cívicos

•

Legislação própria para cálculo de
renda máxima em função da
robustez das moradias
LOCAL

•

Revisão do regulamento para
apoio a estratos sociais
desfavorecidos, ao nível dos
critérios de apoio na habitação

•

Implementação do Programa de
manutenção e conservação anual
do parque habitacional social
municipal

•

Requalificação dos espaços
públicos, integrando com
qualidade os núcleos de habitação
social municipal existentes

•

Aplicação do Regulamento de
Atribuição e Gestão de Habitação
Municipal

•

Construção de Projetos T1 / T0,
para situações de isolamento e
exclusão social

Até 2021, Reabilitar o
Parque Habitacional
Municipal do concelho
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EIXO 6
SAÚDE
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
EIXO 6 – SAUDE

Problemáticas
Transversais
•

Problemáticas
Microterritoriais

O edifício do Centro de Saúde da
Chamusca existente está desadequado e
desajustado face às necessidades

•

Risco de encerramento de Extensões de
Saúde nas freguesias

•

Insuficiência de médicos de família e de
técnicos de saúde especializados
(nutricionismo, terapia da fala,
fisioterapia, terapia ocupacional)

•

Ausência de respostas ao nível da saúde
mental

•

Aumento do consumo de álcool e outras
drogas

•

Dificuldade no acesso a serviços de saúde
devido aos fracos recursos ao nível dos
transportes públicos

•

Ausência de recurso supraconcelhio para
utentes com alta hospitalar, sem rede
familiar

Carregueira
•

Ausência de respostas nas doenças raras,
nomeadamente, na Ataxia de MachadoJoseph
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OBJETIVOS | ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
Objetivos
Gerais

Até 2021, Dotar o concelho
de respostas, locais ou
supraconcelhias,
adequadas às necessidades
de saúde da população

Objetivos
Específicos

Até 2021, Dotar o
concelho de respostas
estruturais e de recursos
humanos, adequadas às
necessidades da
população e especificidade
territorial

Estratégias de
Intervenção
•

Construção do novo edifício do
Centro de Saúde da Chamusca,
permitindo instalar as diversas
Unidades Funcionais (USF, UCC e
Outros)

•

Manutenção das Extensões de
Saúde existentes (Carregueira,
Parreira e Chouto, Ulme e Vale de
Cavalos)

•

Reforço de técnicos de saúde
especializados

•

Reforço da multidisciplinaridade
das equipas de cuidados ao
domicílio, nomeadamente na ECCI

•

Capacidade de atribuir médico de
família a todos os residentes

•

Implementação de Unidades
Móveis para apoio na área da
saúde

•

Resposta Supraconcelhia que dê
cobertura aos utentes com alta
hospitalar, sem rede familiar

•

Programa para a construção de
Pavilhão Terapêutico, no âmbito
da Doença de Machado-Joseph

•

Implementação de “Transportes a
Pedido em Áreas de Baixa
Densidade”
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Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Estratégias de
Intervenção

•

Criação de respostas
estruturais/equipamentos
regionais, para doentes com
patologia a nível mental:
. Unidade Sócio ocupacional para
adultos

Até 2021, Criar respostas
adequadas às
necessidades
diagnosticadas ao nível da
Saúde Mental

. Cuidados Continuados Integrados
de Saúde Mental
. Residência de Apoio Moderado
para Adultos

Até 2021, Dotar o concelho
de respostas, locais ou
supraconcelhias,
adequadas às necessidades
de saúde da população

. Equipas de Apoio Domiciliário
para adultos, crianças e jovens

Até 2021, desenvolver
Programas de Prevenção
primária na área das
dependências

•

Realização de Diagnóstico sobre
comportamentos aditivos e
dependências na população do
concelho da Chamusca

•

Ações de prevenção, na área das
dependências/consumos de álcool
e/ou drogas,
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