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Introdução
A Rede Social é um programa que promove o desenvolvimento social local e que pretende
formar redes de apoio social, envolvendo toda a comunidade, que preconiza a resolução de
problemas sociais locais, com parcerias efetivas entre várias entidades, em conjugação de
esforços e de forma a garantir uma maior eficácia das respostas sociais.
O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) e o Plano de Ação (PA) podem entender-se como um
procedimento racional, que traduz a articulação e integração de decisões através das quais se
formalizam compromissos e estratégias de mudança social e territorial. Estes integram o
planeamento estratégico, sendo instrumentos de metodologia de implementação do
Programa da Rede Social, no qual se definem os objetivos e as estratégias, adequadas às
necessidades e aos problemas individuais e coletivos prioritários. Trata-se de instrumentos
estruturantes, nos quais assenta o planeamento estratégico de desenvolvimento social do
concelho, orientando recursos, refletindo e perspetivando medidas e políticas no terreno e
suas limitações.
A operacionalidade da Rede Social no Concelho de Miranda do Douro permite uma atuação
conjugada, com recurso às potencialidades e capacidades de resposta de cada entidade, com
vista à identificação dos problemas sociais e à realização dos Planos Locais de
Desenvolvimento Social.
A construção destes documentos contou com a participação de parceiros formais e informais,
a análise de dados relativos ao concelho e procurou priorizar as problemáticas e áreas de
intervenção evidenciadas no Diagnóstico Social. Com o PDS pretende-se encontrar estratégias
para dar resposta aos problemas identificados, dividindo-se em 3 eixos/áreas de intervenção.
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Plano de Desenvolvimento Social – Objetivos Gerais das
Áreas de Intervenção

Fixação
Territorial,Empregabilidade
Formação e Turismo

Promover a qualificação
profissional e combater
o desemprego

Combater a baixa
densidade populacional e
aumentar a Fixação
Territorial

Promover parcerias
entre organizações e
entidades diversas

Promover a qualidade
de vida à população do
concelho

Saúde

Promover a saúde da
Comunidade enquanto
englobados nos planos de
saúde anuais

Prevenir o isolamento
populacional e a segurança
das pessoas que vivem
isoladas

Promover Apoio na Área
da Toxicodepêndencia

Ação Social

Dinamizar a
Rede Social.

Diminuir os
índices de
pobreza no
concelho
Promover a inclusão social e
melhorar a qualidade de vida
dos idosos

Potenciar um conjunto de
respostas que permitam colmatar
as necessidades nas familias e
grupos vulneráveis promovendo a
qualidade de vida

Reestruturar as infraestrututas
das ERPÍ´s de forma a potenciar
as respostas necessárias

Promover a igualdade de
género no concelho
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Metodologia
Foi definido um horizonte temporal de 4 anos, 2018 – 2021, de forma a que, o PDS seja
realista, dadas as transformações sociais, económicas e legislativas verificadas nos
últimos anos.
A metodologia proposta, para elaboração deste documento foi a criação de quatro
grupos de trabalho, para elaborar, discutir e propor uma intervenção concertada em
cada eixo.
Os parceiros foram propostos em plenário de acordo com a pertinência e âmbitos de
intervenção de cada um destes, de forma a tornar o PDS e o PA mais participados e
diversificados, com perspetivas diferentes e intervenções exequíveis.
Optou-se pelas metodologias participativas, dado que, nesta estratégia a perceção
individual dos parceiros, bem como a sua interação, confronto de perspetivas e visões
foram preponderantes para o desenvolvimento e elaboração do PDS e PA. Os grupos
de técnicos apresentam a vantagem de produzir ideias diferenciadas, estabelecer e
discutir prioridades evitando que o processo seja delineado por uma só pessoa.

Quadro nr. 1 – Sessões Grupos de Trabalho e Núcleo Executivo
Eixos
Eixo I – Empregabilidade, Formação e Turismo

Eixo II – Saúde

Eixo III – Ação Social

Data
06-04-18
20-04-14
06-07-18
06-04-18
20-04-18
06-07-18
06-04-14
20-04-14
06-07-18

Local
Antigo Pólo da UTAD

Antigo Pólo da UTAD

Antigo Pólo da UTAD
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Plano de
Desenvolvimento
Social 2018 - 2021
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Nota de Apresentação
O Plano de Desenvolvimento Social do Município de Miranda do Douro segue as orientações
preconizadas pelo programa da Rede Social. O PDS é um instrumento de definição de objetivos
a priorizar e pretende articular o Desenvolvimento social, económico, humano com a
promoção do património material e imaterial do concelho, alternando com a proteção
ambiental.
Pretende-se efetivar a transparência na administração em todos os sectores, de forma a
implementar a inclusão social, promover parcerias e a participação da sociedade civil no
evoluir da sociedade deste concelho.
Este foi elaborado de forma participada, tendo por base a análise do Diagnóstico Social, bem
como os problemas detetados, as áreas a intervir e os parceiros a envolver, de forma a
delinear intervenções continuadas e sustentáveis e a implementação de boas práticas.
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Eixo I –Fixação Territorial, Empregabilidade, Formação e Turismo

Área de Intervenção: Fixação Territorial, Emprego /Qualificação Profissional
Objetivo Geral

Objetivo Específico

Estratégias de Intervenção

1.
Promover a
qualificação Profissional e
combater o desemprego até
31 de dezembro de 2021.

1.1Aumentar a
qualificação profissional e
Escolar e adquirir
competências, até 31 de
dezembro de 2021.

1.1.1- Medida Vida Ativa
1.1.2- Implementar
formações em função do
território e das necessidades
1.1.3- Contrato Emprego
Inserção

1.1.4- Contrato Emprego
Inserção+

Resultados Esperados
Diminuir o nº de
desempregados jovens e
adultos.
Aumento da qualificação e
formação profissional dos
desempregados
Diminuir o número de
pessoas em situação de
desemprego

Indicadores de Avaliação
Nº de pessoas que integrem
a medida
Número de alunos
formandos
Nº de pessoas que integrem
a medida

Nº de pessoas que integrem
a medida

Autonomizar pessoas em
situação da Medida RSI
Nº de Integração de jovens
desempregos

1.1.5- Emprego Jovem
Ativo

Melhorar as condições de
integração Socioprofissional

1.1.6- Estágios Profissionais

Promoção e Inserção de
Jovens no Mercado de
Trabalho

Número de jovens
integrados

1.1.7- Contrato Emprego

Financiamento aos empregadores para contratualização
de desempregados

Nº de Contratos efetuados
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Adesão da população às
sessões e respetivo
conhecimento das
oportunidades oferecidas.
1.1.8 – Diversificar Oferta
Formação de alunos de
Formativa: Curso Profissional âmbito territorial.
de Turismo

1.2Promover sessões de
informação para divulgação
das diversas respostas do
Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP),
até 31 de dezembro de
2021.
1.3Criar incentivos ao
Emprego, promovendo o
empreendedorismo, até 31
de dezembro de 2017.

1.4Promover a
mobilidade no concelho, até
31 de dezembro de 2021.

1.2.1- Realizar sessões de
esclarecimento sobre
oportunidades de emprego e
candidaturas a
fundos/quadros
comunitários de apoio.

Nº de sessões e número de
participantes.

Número de alunos
formandos

Aumentar/promover o
empreendedorismo jovem e
o surgir de novos empregos.

Número de formações,
participantes e
empreendedores.

Maior mobilidade da
população.

Número de novos circuitos e
horários.

1.3.1- Promover medidas de
criação do próprio emprego,
através de
formações/informações no
Gabinete de Apoio ao
Agricultor e Empreendedor
(GAAE), através das medidas
MicroInveste, Invest+ e CPE.
1.4.1- Aumento da rede de
transportes e Criação de
novos circuitos, horários e
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1.5Promover o Turismo
de Natureza e respetiva
divulgação, até 31 de
dezembro de 2021.

1.6-Implementação do
Projeto Transfronteiriço
FULMEN-DURIUS (2019)
(POCTEP)

transporte à chamada.
1.5.1- Definição de rotas,
percursos pedestres, e
respetiva sinalização.
1.5.2- Aumentar divulgação
turística e presença em
eventos e feiras, nacionais e
internacionais
1.6.1- Organização de Um
Festival Cultural
Transfronteiriço (2019)
1.6.2- Criação de uma App e
Agenda Cultural
Transfronteiriça (2018)

Efetivação de percursos
pedestres e sinalização dos
mesmos.

Número de rotas e percursos
pedestres criados.
Número de turistas/
visitantes registados e
intercâmbios efetuados.

Aumento de turistas/
visitantes no concelho.

Número de turistas/
visitantes registados e
intercâmbios efetuados.

Conservar e Proteger o Meio
Ambiente e Promover a
eficiência dos recursos.

1.6.3-Colocação de Painéis
digitais para promoção das
Rotas e património natural e
cultural (2018).
2.Combater a baixa
densidade territorial e
aumentar a Fixação a
Fixação da População ativa,
até dezembro 2021.

2.1 - Avaliação do abandono
do território interior /
concelho

2.1.1 Seminário de avaliação
sobre esta temática

Aumento da população
residente e ativa

Nº de pessoas / Nº de
empresa e Nº de população
ativa

Criação de novos empregos
e fixação de população e
empresas no Concelho.

Número de empresas fixadas
no Concelho e inscritas na
Associação Comercial e
Industrial de Miranda do

2.1.2 Medidas de fixação da
população e novos públicos
2.2 - Incentivar a fixação de
empresas, até 31 de
dezembro de 2021.

2.2.1- Cativação de
investidores para a região
através da criação e apoios a
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3. Promover parcerias entre
organizações e entidades
diversas, até 31 de
dezembro de 2021

3.1-Funcionamento destas
parcerias entre associações
agrícolas, culturais,
cinegéticas, natureza,
artesanato, produtores da
terra, até 31 de dezembro de
2021.
3.2- Promover o escoamento
de produtos e raças
Autóctones até 31 de
dezembro de 2021.

4. Promover a qualidade de
vida à população do
concelho, até 31 de
dezembro de 2021.

4.1- Melhorar serviços
existentes no Município, até
31 de dezembro de 2021.

zonas industriais.
3.1.1- Promover a criação de
Organização de produtores

3.2.1- Representação em
feiras, eventos, organização
de concursos e participação
em palestras / workshops.

4.1.1-Manutenção das
infraestruturas urbanísticas
do Concelho, melhoria da
recolha e limpeza de lixo e
atendimento ao público.
4.1.2- Arranjos das piscinas
municipal descoberta, de
Miranda do Douro.

4.2- Promover a preservação
da Natureza

4.2.1-Aumentar a Recolha
seletiva de lixo.
4.2.2- Aumentar a eficiência
energética com energia

Criar canais de
comercialização

Douro.
Número de Projetos.

Promoção e divulgação
através da Associação dos
Produtores Gastronómicos
das Terras de Miranda –
Sabores de Miranda e
Outros

Nº de Eventos e de
Participantes

Aumentar a Satisfação dos
munícipes.

Análise dos questionários às
necessidades e satisfação
dos utilizadores dos serviços
da área de gestão.

Melhorar as ofertas de lazer
aos munícipes e outros.

Abertura das estruturas e
número de utilizadores das
mesmas.

Aumentar a quantidade de
Ecopontos

Nº de Ton. Recolhidas

Implementação das
intervenções em estruturas
concelhias

Nº de intervenções
efetuadas
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renovável
4.2.3- Conservação e
Limpeza das florestas
4.3- Promover a Eliminação
de barreiras arquitetónicas,
até 31 de dezembro de
2021.
4.4 – Serviço Público às
localidades do Concelho

4.5- Promover atividades
para crianças e jovens, até
31 de dezembro de 2021.

4.3.1- Melhorar a
acessibilidade urbana a
pessoas com deficiência
motora.
4.4.1Implementação da
Unidade Móvel e Recursos
Técnicos e Humanos.
4.5.1- Proporcionar o Ensino
de Música, Inglês, Língua e
Cultura Mirandesa (préescolar ao 12ºano –
opcional) e Atividade Física e
Desportiva.

Limpeza efetuadas no
concelho

Nº de áreas/localidades
Intervencionadas

Tornar a cidade mais
“inclusiva”.

Número de intervenções que
facilitem a locomoção para
deficientes/idosos e outros.

Melhorar os serviços à
População

Nº de Utilizadores dos
Serviços e Deslocações

Adquirir competências
musicais, culturais e sociais,
por todas as crianças e
adolescentes do Concelho
que frequentem os
estabelecimentos de ensino.

Número de crianças a
frequentar as atividades.

4.4.2- Escolas de Futebol,
Futsal e Gira-Vólei.
4.4.3- Realização de “Férias
Ativas” e Intercâmbio de
Jovens.

Número de crianças/jovens
inscritas/Participantes

4.4.4- Comemoração do Dia
da Criança, Festa de Natal e
Fim de Ano.
Promoção de atletas e

Número de atletas e
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4.4.5- Gala de Desporto.

atividades desportivas
desenvolvidas no concelho.

atividades premiadas/os.
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Eixo II - Saúde

Eixo de Intervenção: Saúde
Objetivo Geral
1. Promover a saúde da
Comunidade, enquanto
englobados nos Planos de
Saúde anuais, e até 31 de
dezembro de 2021.

Objetivo Específico
1.1Desenvolver
programas/projetos
contemplados no Programa
Nacional de Saúde escolar
(PNSE), anualmente, nos
anos de vigência do PDS.

Estratégias de Intervenção
1.1.1- Concretizar o
programa PASSE (Programa
de Alimentação Saudável e
Saúde Escolar):
- PASSEzinho (Pré-escolar)
- PAS3 (1º Ciclo – 3º ano).
1.1.2- Projeto Nacional de
Nutrição Infantil.
1.1.3- Programa Regional
de Educação Sexual em
Saúde Escolar (PRESSE).
1.1.4- Programa de
Prevenção de Consumos
Nocivos.
1.1.5- Programa de Escolas
Livres de Tabaco (PELT).

Resultados Esperados
Sensibilizar a comunidade
escolar para a introdução de
estilos de vida saudáveis.

Indicadores de Avaliação
Percentagem de crianças e
jovens por nível de ensino,
que foram alvo de
intervenção no PNSE.
Número de alunos
abrangidos pelo programa
PASSE.
Número de crianças
abrangidas pelo projeto de
Nutrição Infantil.
Número de alunos e
professores abrangidos pelo
programa PRESSE.

Número de alunos
abrangidos pelo programa
PELT.
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1.1.6- Monitorização do
cumprimento do Plano
Nacional de Vacinação
(PNV).

Número de crianças com
vacinação em dia.

1.1.7- Avaliação da
Segurança, Higiene e Saúde
nas escolas.
1.1.8- Programa de
prevenção de Violência
Escolar e do Bullying.

Número de
sessões/sensibilização sobre
Bullying escolar.

1.1.9- Gabinete de Apoio
ao Jovem estudante (GAJE).
1.2Promover a Saúde
Oral durante o Ciclo Escolar
(do Pré-Escolar ao Ensino
Secundário), anualmente,
nos anos de vigência do PDS.

1.2.1- Efetivação do
Programa Nacional de
Promoção de Saúde Oral
(PNPSO):
- Escovagem dos dentes na
escola (ensino pré-escolar);
- Execução do bochecho
fluoretado (1º ciclo);
- Rastreio oral (dos 3 aos 18)
- Referenciação para a
consulta de estomatologia
- Projeto cheques-dentista.

Número de alunos
abrangidos pelo PNPSO.
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1.3Proporcionar
continuidade de cuidados
nas primeiras 48 horas, após
a alta hospitalar, a pessoas
em situação de dependência
funcional, anualmente, nos
anos de vigência do PDS.

1.3.1- Proporcionar cuidados
de enfermagem no
domicílio, com o objetivo de
efetuar o acompanhamento
no processo de
convalescença e evitar
recaídas e reinternamentos.

Proteger a Saúde e prevenir
a doença em geral.

Número de utentes com
prestação de cuidados, com
dependência funcional e alta
hospitalar.

1.4Prestar Cuidados
Continuados a pessoas com
dependência funcional,
doença terminal ou em
processo de convalescença,
com dificuldade de
deslocação ou autonomia e
que necessitem de cuidados
no domicílio e que cumpram
os critérios de inclusão da
Equipa Cuidados
Continuados Integrados,
anualmente, nos anos de
vigência do PDS.

1.4.1- Prestar Cuidados
Continuados ao domicílio a
utentes que necessitem dos
mesmos.

Número de utentes que
usufruíram dos Cuidados
Continuados Integrados
(ECCI).

1.5Melhorar a
qualidade de vida dos
doentes com doença
incurável e progressiva e
família, permitindo que o
doente tenha uma morte
digna no domicílio.

1.5.1- Prestar cuidados
paliativos no domicílio e
apoio familiar, aumentando
a sua cobertura a todo
concelho.

Número de doentes famílias
“cuidados ”acompanhados e
número de óbitos nos
domicílios pela UDCPPM.

Número de visitas
domiciliárias nas primeiras
48 horas.
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2. Prevenir o isolamento
populacional e a segurança
das Pessoas que vivem
isoladas (programas GNR),
até 31 de dezembro de
2021.

1.6Efetuar consultas
domiciliárias, médico e
enfermeira de família, a
cidadãos dependentes
inseridos na Unidade de
Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP),
anualmente, nos anos de
vigência do PDS.

1.6.1- Realizar consultas
médicas e de enfermagem
no domicílio.

1.7-Promover hábitos
saudáveis na comunidade,
até 31 de dezembro de
2021.

1.7.1- Realizar diversas
atividades que promovam a
saúde na comunidade.

2.1- Promover o
Envelhecimento Ativo, até
31 de dezembro de 2021.

2.1.1- Executar ações de
formação/sensibilização com
equipa multidisciplinar (GNR,
Centro de Saúde, Município,
Segurança Social) em todas
as localidades do concelho.

2.2- Encaminhar os idosos
que careçam de respostas
sociais para as diferentes
valências das Instituições,
até 31 de dezembro de
2021.

2.2.1- Realizar diversas
atividades que combatam o
isolamento populacional.

Número de consultas e de
doentes atendidos pela
UCSP.

Número de atividades e
número de participantes.

Concretizar atividades que
promovam a saúde e apoiem
Projetos da área da saúde

Número de ações realizadas
e idosos sinalizados.

Promover a segurança e
Prevenir e combater o
Isolamento de Idosos- Grupo
de Trabalho “Envelhecer
Bem, Envelhecer Ativo”

Número de atividades e
número de participantes.

Combater a solidão, o
abandono e o
envelhecimento passivo e
diminuir as patologias
inerentes ao envelhecimento
inativo.

Número de idosos
abrangidos pelas respostas
sociais.
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2.3- Continuar com o
Programa “Idoso com
Segurança”, anualmente,
nos anos de vigência do PDS.

2.2.2- Em articulação com as
diferentes Entidades –
identificar idosos com
necessidade de apoio de
respostas sociais.

Assegurar que aos idosos
identificados, lhes é
assegurada uma resposta
social.

Número de idosos
sinalizados/ apoiados

2.3.1- Sinalizar idosos que
vivam sozinhos ou em locais
mais isolados.

Mudança de hábitos no que
respeita à prevenção de
crimes contra idosos.

Número de idosos
sinalizados

Diminuir os problemas
inerentes aos consumos e
promover a reintegração
social

Nº de Intervenções e Nº de
Pessoas apoiadas

2.3.2- Promover ações de
sensibilização de prevenção
de burlas ou/e assaltos.
3. Promover Apoio na área
da Toxicodependência

3.1-Proporcionar apoio aos
toxicodependentes e
incentivar a integração em
programas de recuperação,
tratamento e posterior
reinserção.

3.1.1 Estabelecer uma
parceria de proximidade de
intervenção com o Centro de
Resposta e Integrada (CRI)
de Bragança.
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Eixo III – Ação Social

Eixo de Intervenção: Ação Social
Objetivo Geral
1.
Dinamizar a Rede
Social, até 31 de dezembro
de 2021.

Objetivo Específico
1.1Elaboração dos
Instrumentos de Trabalho da
Rede, até 31 de dezembro
de 2021.

Estratégias de Intervenção
1.1.1- Atualização e
aprovação do Diagnóstico
Social.

Resultados Esperados
Aprovação e implementação
das medidas delineadas.

Indicadores de Avaliação
Número de instrumentos de
trabalho elaborados.

Aumentar o número de
dádivas e o conhecimento da
resposta.

Número de bens
rececionados;
Nº de Atendimentos e
Cabazes atribuídos;

1.1.2- Elaboração e
aprovação do Plano de
Desenvolvimento Social
2018-2021 e Plano de Ação
2018.
2.
Diminuir os índices
de pobreza no Concelho, até
31 de dezembro de 2021.

2.1Divulgar e dinamizar
a Loja Solidária, até 31 de
dezembro de 2021.

2.1.1- Receção e Triagem
de bens, Atendimento e
atribuição de cartazes
(roupa, calçado, brinquedos,
material didático e outros).
2.1.2- Campanha de
Recolha de Alimentos,
Brinquedos e Produtos de
Higiene “Unidos por Um
Sorriso” e Distribuição de
Cabazes.

Número de Ofertas/Dádivas
na Loja e número de cabazes
Atribuídos.
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2.2Dinamizar o Banco
Local de Voluntariado (BLV)
do Concelho de Miranda do
Douro, até 31 de dezembro
de 2021.

2.2.1- Divulgar e
implementar o BLV no
concelho.

Proporcionar uma resposta
social informal em regime de
voluntariado organizado,
para responder aos
diferentes problemas
identificados no concelho.

Número de pessoas inscritas
no BLV e respostas dadas.

2.3Promover as Hortas
Comunitárias, até 31 de
dezembro de 2021.

2.3.1- Divulgação e
atribuição das Hortas.

Atribuição de todos os
talhões a famílias
carenciadas.

Cultivo de todos os talhões..

2.4Apoios Habitacionais
a Estratos Sociais
Desfavorecidos, até 31 de
dezembro de 2021.

2.4.1-Candidaturas:
-Subsídio ao Arrendamento;
-Sub. para Obras Habitação
Condigna;
- Arrendamento de
Habitação Social

Melhoria de condições de
conforto, habitabilidade e de
vida das Famílias
carenciadas.

Número de Processos e
caraterísticas das
intervenções.

2.5Potenciar o
Rendimento Social de
Inserção como medida de
combate à Pobreza e
Exclusão Social, até 31 de
dezembro de 2021.

2.5.1- Efetivação do
Rendimento Social de
Inserção.

Colmatar através do RSI as
situações de maior carência
e vulnerabilidade.

Número de famílias
beneficiárias do Rendimento
Social de Inserção.

2.5.2- Concretização da
progressiva integração social
dos beneficiários do RSI.

Integração dos beneficiários
do RSI, sobretudo ao nível
das áreas da formação e
emprego com vista à sua
autonomização

Ações de Formação;
Programas Específicos de
Emprego (CEI+,CEI ASU).

2.2.2- Recrutar voluntários
com perfil adequado ao BLV
dinamizado pela
Autarquia/Rede Social.
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3.
Promover a inclusão
social no Concelho, e
Melhorar a qualidade de
Vida dos Idosos, até 31 de
dezembro de 2021.

2.6Encaminhar os
Idosos de Baixos Recursos
para o Complemento
Solidário para Idosos (CSI).

2.6.1- Promover o acesso à
Prestação do CSI

Garantir a acessibilidade aos
idosos que requeiram o
acesso ao CSI

Nº de Idosos beneficiários do
CSI

2.7Encaminhar Pessoas
Portadoras de Deficiência
para a Prestação Social de
Inclusão (PSI)

2.7.1-Promover o acesso à
prestação do PSI

Garantir a acessibilidade por
parte dos cidadãos
portadores de Deficiência
que reúnam a s condições do
Acesso ao PSI

Nº de Cidadãos portadores
de Deficiência beneficiários
do PSI

2.8Colmatar situações
de carência alimentar
através do POAPMC até 31
de dezembro de 2021.

2.8.1- Referenciação das
situações identificadas para
as respostas:
- Cantina Social;
- Programa Operacional de
Apoio às Pessoas mais
Carenciadas

Colmatar necessidades
alimentares através da
Cantina Social e do POAPMC.

Número de famílias a
beneficiar da resposta da
“Cantina Social“ e POAPMC.

3.1- Promover a
Intergeracionalidade através
de Ações /atividades que
promovam o
Envelhecimento Ativo e
combatam o Isolamento, até
31 de dez. 2021.

3.1.1- Promoção e
Divulgação da Universidade
Sénior.

Idosos em movimento

Nº de Atividades e Oferta
Formativa
Nº Alunos inscritos

3.1.2-Dinamizar a Festa da
Amizade, Mês do Idosos
(Convívio ao Entardecer).
3.1.3 – Realizar Encontros
Intergeracionais entre
Agrupamento de Escolas de

Nº de Atividades realizadas e
nº de Participantes

Melhorar o bem-estar da
pessoa idosa
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Miranda do Douro e
Instituições do Concelho
3.1. 4-Articular encontros
com animação cultural entre
Associações Culturais e
IPPS’S do Concelho.
3.1.5 – Promover animação
musical nas IPSS’s do
Concelho
4. Potenciar um conjunto de
respostas que permitam
colmatar as necessidades
das famílias e grupos
vulneráveis, promovendo a
Qualidade de Vida até dez.
2021

Nº de Atividades e de
Participantes

4.1- Orientar as famílias para
a resolução de problemas e
melhor gestão da dinâmica
familiar

4.1.1 Promover a orientação
das famílias através dos
atendimentos Psicossociais e
do GAF

Promoção da qualidade de
vida das Famílias do
Concelho

Nº de intervenções e
Atendimentos

4.2- Implementação da
Candidatura do Programa
Inovador e Integrador de
Combate ao Insucesso
Escolar (PIICIE)

4.2.2- Promover
competências às crianças e à
comunidade escolar através
da Equipa Multidisciplinar e
dotar a Escolas para a
Ciência Ativa

Melhorias na área
Pedagógica e diminuição do
abandono precoce

Implementação do Projeto;
Nº de Crianças abrangidas;
Equipamento do Laboratório

4.3-Promover apoios às
famílias no âmbito da
educação

4.3.1 Oferta de Livros de
Fichas, Transportes e
Atividades de
Enriquecimento Curricular e
outras

Melhoria das condições de
vida familiar

Nº de Atividades e de Alunos
apoiados
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4.4-Promover inclusão e a
proteção de Crianças e
Jovens

4.4.1Execução do Plano de
Atividades da CPCJ de
Miranda do Douro

Diminuição do nº de casos e
de maus tratos na infância e
Juventude

Nº de Processo e de
Intervenções

5.Reestuturar as
Infraestruturas das ERPIS de
forma a potenciar as
respostas necessárias, até 31
dez. 2021

5.1- Promover candidaturas
e Intervenções

5.1.1- Execução e
Intervenção das estruturas
existentes.

Melhoria das condições de
vida da população utente

Nº de Candidaturas e
intervenções efetuadas

5.2- Criar respostas na área
da Saúde Mental

5.2.1 Efetuar Candidaturas
ou projetos que respondam
a esta necessidade

Melhoria da resposta a este
grupo de intervenção

Nº de respostas efetivadas

6.Promover a Igualdade de
Género no concelho ate 31
dez. 2021.

6.1 -Promover uma
cidadania ativa e de direitos
efetivos

6.1.1 Concretização do
Gabinete de Atendimento às
Vitimas de Violência
Doméstica

Promoção de justiça e
igualdade de género e
resposta de proximidade

Nº de Ações e Atendimentos
locais.

6.1.2.Acões de Sensibilização
sobre Violência de Género

Mudança de atitudes e
comportamentos

Nº de Ações e Participantes
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Grupos de Trabalho dos Eixos
I . Fixação Territorial Empregabilidade e Formação e Turismo
- Município de Miranda do Douro
-IEFP –GIP
- Agrupamento de Escolas de Miranda do douro
- ACIMD
-Casa da Criança Mirandesa - CLDS
- Delegação da Cruz vermelha de Miranda do Douro
- GNR
- Representante das Associações de Pais Miranda e Sendim
- Associações Culturais e Sociais: Ass. Filarmónica de Miranda do Douro; Delegação da
Cruz Vermelha; Centro Cultural de Sendim, Associação de Pais de Miranda e Sendim,
Ass. Renascer das Tradições, ARJM; Caramonico; Frauga; Lérias; Mirandanças;
Escuteiros; Ass. Cultural e Recreativa de Font Aldeia; Ass. Desenvolvimento Vila Chã da
Braciosa; TODAS e Sabores de Miranda
- Juntas de Freguesia (13): Duas Igrejas, Genísio, Malhadas, Miranda, Palaçoulo;
Picote, Póvoa, São Martinho, Vila Chã, União de Freguesia de Constantim e Cicouro,
Ifanes e Paradela, Sendim e Atenor, Silva e Aguas Vivas

II. Saúde
- Município de Miranda do Douro
- Centro de Saúde De Miranda do douro
- Serviço Local de Segurança Social
- UDCP-PM
- Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro
- CPCJ
- GNR
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III . Ação Social
- Município de Miranda do Douro
- Centro Local de Segurança Social - NLI
-Centro de Saúde de Miranda do Douro
- Casa da Criança Mirandesa – CLDS
- Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro
- Centro Social e Paroquial de São João Baptista
- Centro Social e Paroquial de S. Martinho
- Livro de Memórias
- Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro
- LEQUE
- GNR
- IEFP
- CPCJ
- GNR
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