Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Arganil

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Ansião

Família e
Comunidade

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1

Góis

- Fomentar acções com vista a adquirir
competências de organização de base
(gestão doméstica e organização familiar
- Criação de redes de sociabilidade,
voluntariado e integração institucional;
- Mobilização dos parceiros da Rede
- Definição de gestor de processos

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Figueiró dos
Vinhos

Acções

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

.Prioridade 2
Corrigir as desvantagens na
educação e
formação/qualificação

- Desenvolvimento de acções de formação
sócio-familiar;
- Aquisição e dinamização de uma
unidade móvel de apoio à família e
comunidade;

Medidas (PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
-Projecto Regional de Intervenção Precoce e
Competências Parentais;
-Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens – CPCJ (MTSS);
- Programa de intervenção com famílias de
crianças e jovens abrangidas por medidas
de protecção (MTSS).

- Sinalização de situações e
encaminhamento para projectos e
programas locais/regionais e/ou
nacionais;

Nesta óptica enquadram-se a seguinte medida:
.- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE.
- Outras medidas a definir

- Criar a “ Incubadora de Cidadania
Activa” (ICA) com funcionamento Oficina
de Orientação Profissional dos Jovens;
- Criar gabinete de Acompanhamento e
Orientação Psicossocial;

Medida a esclarecer

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI
Prioridade 1

Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Família e
Comunidade

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1
Pedrógão Grande

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1
Penela

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Acções

Medidas

(PNAI)

- Constituição de uma equipa
multidisciplinar;
- Realização de conferências para
informar e sensibilizar a família e
comunidade
em
geral
sobre:
Direitos à família e à vida condigna
o papel das instituições
- Continuidade das actividades da
Unidade Móvel de Apoio ao
Cidadão.

Nesta óptica enquadram-se a seguinte
medida:
-Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens – CPCJ (MTSS);
- Outras medidas a definir

- Criação de uma equipa
multidisciplinar de intervenção de
proximidade.

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
-Projecto de Intervenção Precoce e
Competências Parentais;
-Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens – CPCJ (MTSS);
- Outras medidas a definir.
Medida a esclarecer

- Acompanhamento de Idosos e
Famílias (visitas domiciliárias);
- Encontro anual intergeracional do
Concelho;
- Sessão de sensibilização para
estimular as redes formais de
apoio ao idoso;

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Prioridade 2
Penela

Corrigir as desvantagens
na educação e formação
/qualificação.

Família e
Comunidade
Prioridade 1
Alvaiázere

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1
Tábua

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Acções

Medidas

(PNAI)

- Feira de Formação Vocacional e de
Empreendorismo Empresarial;
- Acção de Escola para Pais;
- Acção de sensibilização para Jovens
(Tabagismo);
- Acção de formação para Dirigentes
Associativos;
- Fórum de jovens Anual;
- Fim-de-semana da Juventude;
- Workshop de ocupação de tempos livres;
- Levantamento das necessidades de mãode-obra por área profissional;
- Acção de educação de Adultos;
- Criação de uma equipa de acompanhamento
às famílias disfuncionais no que respeita aos
cuidados básicos e reforço das competências
pessoais, parentais e sociais;

Nesta óptica enquadram

- Programa Ser Criança, “Tábua, Terra de
Meninos Felizes” (2001-2004);
- Projecto “Montanhas de Oportunidades”.
- Candidatura ao Programa PROGRIDE.

Nesta óptica enquadram-se a seguinte
medida:
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE.
- Programa “Ser Criança”.

- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE.
- Programa “Ser Criança”.
- POPH

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte
Temática

Concelhos Prioridades
PNAI

Acções

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Ansião

- Criação de redes de transportes sociais.

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Arganil

Acessibilidades

/Mobilidade

Castanheira
Pêra

de

Prioridade 3

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se a seguintes
medida:
-Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais – PARES (MTSS);
- Outras medidas a definir.
Nesta óptica enquadram-se a seguintes
medida:
-Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais – PARES (MTSS);
- Outras medidas a definir.

- Diminuir as barreiras arquitectónicas

Nesta óptica enquadram-se a seguinte
medida:
- Nova Lei das Acessibilidades (MTSS)

- Construção EN 342,
- Prolongar Ramal da Lousã do metro de
superfície até Vila Nova de Ceira;

Nesta óptica enquadra-se a seguinte
medida fora do âmbito do PNAI:
- Plano Nacional Rodoviário.

- Acções de sensibilização/formação pela
Provedoria Municipal das Pessoas com
incapacidade
Projecto “Lousã Acessível”;
- Eliminação de barreiras arquitectónicas em
habitações da população com deficiência ou
necessidades especiais;
- Eliminação de barreiras arquitectónicas em
infra-estruturas (edifícios públicos e privados e
equipamentos desportivos) e meios de
transportes;

Nesta óptica enquadram-se a seguinte
medida:
- Nova Lei das Acessibilidades (MTSS).
- Outras medidas a definir.

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Góis

Lousã

- Promover o transporte social.

Medidas

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos Prioridades
PNAI
Prioridade 3
Alvaiázere

Acessibilidades

/Mobilidade

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Prioridade 3
Miranda do Corvo

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Acções
- Cobertura do concelho com uma rede de
transportes interna;

Medidas

(PNAI)

- Nova Lei das Acessibilidades (MTSS).
- Outras medidas a definir.

- Resposta integrada que permita a mobilidade da
população ao nível concelhio
- Dinamização da Actividade da Comissão
Concelhia para Assuntos Relacionados com
Deficiência.
- Eliminação de barreiras arquitectónicas
existentes em espaços de utilização colectiva e
edifícios públicos.
- Elaboração de candidaturas a eventuais
Projectos e Programas Nacionais ou
Comunitários na área da mobilidade e barreiras
arquitectónicas.
- Dinamização do Projecto “ Gondramaz
Acessível”.
- Implementação do Projecto “Quinta da Paiva
Acessível”.

Nesta óptica enquadram-se a seguinte
medida:
- Nova Lei das Acessibilidades (MTSS).
- Outras medidas a definir.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos Prioridades
PNAI
Prioridade 1
Ansião

Ambiente /
Território /
Lazer e
turismo

Figueiró dos
Vinhos

Não se enquadra
nenhuma Prioridade
no âmbito do PNAI

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Medidas

(PNAI)

- Adquirir equipamentos para utilização do
cidadão em espaços públicos;

Nesta óptica enquadram-se a
seguintes medida:
-Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS);
- Outras medidas a definir.

- Candidatura ao QREN no âmbito da
promoção do turismo.

Não se enquadra nenhuma medida no
âmbito do PNAI

- Envolvimento dos jovens em eventos
desportivos, associações juvenis,
- Dinamização de eventos desportivos;
-Sensibilização da população das freguesias
para participar em espectáculos a realizar nas
várias freguesias;
-- Criar um Centro Cívico e Cultural;

Nesta óptica enquadram-se a
seguintes medida:
-Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS);

- Continuidade da realização de actividades
recreativas, desportivas culturais/ artísticas
com vista à participação da população idosa
no âmbito do Programa de Apoio a Idosos e
da população deficiente e/ou com
necessidades especiais.
- Realização de encontros intergeracionais;
- Desenvolvimento de actividades em espaços
de contexto escolar e não escolar valorizando
o seu património;
- Concretização do “Turismo Acessível”.

Nesta óptica enquadram-se a
seguinte medida:

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Góis

Acções

- Outras medidas a definir

- Programas de Apoio a Idosos e da
população deficiente e/ou
necessidades especiais;
- Outras Medidas a definir.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Ambiente /
Território /
Lazer e
turismo

Concelhos Prioridades
PNAI

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Acções
- Construção da casa da Juventude que
fomentará/ dinamizará actividades de
intercâmbio e de ocupação saudável dos
Jovens.
-Continuidade no desenvolvimento das acções
direccionadas para jovens e população idosa
do concelho:
Festa da Juventude
Semana da Maioridade
Festival do Bem-estar
- Organização anual de actividades de
carácter lúdico, cultural, desportivo e
recreativo, promovendo a articulação entre
grupos de Jovens do Concelho e entidades
publicas e privadas e promoção de
comportamentos saudáveis e prevenção de
comportamentos de risco.
- Dinamização e melhoria dos percursos
pedestres existentes e estudo de novos
percursos.
- Continuidade das obras e melhoria dos
espaços verdes, espaço de lazer da Quinta da
Paiva e criação de condições para que seja um
equipamento acessível.
- Continuidade dos projectos de
requalificação e dinamização das aldeias de
Xisto
- Criação de uma zona verde de lazer próxima
do Centro da Vila e do Centro Social
Comunitário da ADFP com o objectivo de
promover o convívio e bem-estar de todos os
grupos sociais.

Medidas
Medida a definir

(PNAI)

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática
Ambiente /
Território /
Lazer e
turismo

Concelhos Prioridades
PNAI
Pedrógão Grande

Acções

Vila Nova de
Poiares

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

(PNAI)

- Plano Integrado de Turismo;
- Unidade de Valorização da matéria-prima;

Não se enquadra nenhuma medida no
âmbito do PNAI

Exploração do potencial arqueológico/turístico;

Não se enquadra nenhuma medida no
âmbito do PNAI

- Continuidade da realização de actividades
recreativas, desportivas, culturais/artísticas
com vista à participação da população idosa
no âmbito do Programa de Apoio a Idosos
- Realização de Encontros Intergeracionais

Medida a Definir

Alvaiázere

Prioridade 1

Medidas

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI

Acções
-Reforço de acções de sensibilização
Comunitárias da área da saúde e Protecção Civil
com a realização de simulacros.

Medidas

(PNAI)

Medida a esclarecer

-Planificação de uma convenção sobre o Plano de
Emergência Municipal.

Cidadania e
Participação

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

-Continuidade da organização anual de
actividades de carácter lúdico, cultural,
desportivo e recreativo, promovendo a
articulação entre grupos de Jovens do Concelho e
entidades publicas e privadas promovendo
comportamentos saudáveis e prevenindo
comportamentos de risco.
-Divulgação das actividades lúdicas e culturais e
recreativas e desportivas junto da população
jovem do concelho

Prioridade 1
Penela

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

-Partilha de informação/rentabilização e criação
de canais de comunicação para divulgação das
actividades de ocupação saudável dos jovens.
- Levantamento da participação dos jovens nos
órgãos sociais das associações concelhias;

Medida a esclarecer

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Tábua

Cidadania e
Participação

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Vila Nova de Pioares

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Acções

Medidas

(PNAI)

- “Acompanhamento para a cidadania” a decorrer
num fim-de-semana, envolvendo os jovens e a
comunidade do Concelho;

Medida a esclarecer

- Planificação de um seminário sobre o Plano de
Emergência Municipal;
- Simulacros nas escolas e IPSS’s do Concelho;
- Estabelecimento de Parcerias
- Realização de acções com a comunidade,
sobretudo para os jovens e população sénior, que
promovam a cidadania.

Medida a esclarecer

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Arganil

Comportamentos
aditivos e ou de
risco

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Alvaiázere

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Figueiró dos Vinhos

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Góis

Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

.

Acções
- Promover acções de prevenção no âmbito de
comportamentos de risco, social e aditivo;

- Realização de um plano Municipal de
prevenção das toxicodependências;
Criação de consulta de alcoologia;
Prevenção do consumo de bebidas alcoólicas
nas camadas jovens;
Criação de uma equipa de acompanhamento no
pós desintoxicação.
- Realização de acções de sensibilização sobre
prevenção de comportamentos de risco,
- Candidatura ao PRI

- Acompanhamento bio psicossocial das
famílias de risco (alcoolismo);
- Acções de sensibilização sobre a
problemática dos alcoólicos;
- Criação de um grupo de ajuda a Alcoólicos
Anónimos;
- Acções de sensibilização “ Moldar relações”
no âmbito do Programa Municipal de
Prevenção das Toxicodependências.

Medidas

(PNAI)

- Programa de intervenção
com famílias de crianças e
jovens
abrangidas
por
medidas de protecção (MTSS).
Programa de intervenção com
famílias de crianças e jovens
abrangidas por medidas de
protecção (

- Programa de intervenção
com famílias de crianças e
jovens
abrangidas
por
medidas de protecção (MTSS).
-Projecto de Intervenção
Precoce e Competências
Parentais;
-Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens – CPCJ
Medida a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Comportamentos
aditivos e ou de
risco

Concelhos

Prioridades PNAI

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 2
Vila Nova de Poiares

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Acções
- Constituição de uma equipa técnica
pluridisciplinar para diagnostico e
acompanhamento das situações de
alcoolismo sinalizadas.
-Elaboração de candidaturas a eventuais
programas ou projectos que possam surgir
no âmbito dos comportamentos aditivos,
nomeadamente a Programas do IDT.
- Constituição de um Centro de Atendimento a
Jovens para aconselhamento/ orientação de
jovens que iniciaram o consumo e álcool ou
drogas.
- Criação de um serviço destinado aos jovens
com atendimento/ acompanhamento
individualizado, confidencialidade e
articulação com serviços especializados no
âmbito da educação sexual.
- Sensibilização/ Formação dos jovens e
comunidade escolar através da realização de
acções por profissionais de saúde ou outros
de interesse para a temática.
- Promover acções de prevenção no âmbito de
comportamentos de risco social e aditivo;
- Acompanhamento psicossocial das famílias
de risco;
- Fomentar acções com vista adquirir
competências de organização de base (gestão
doméstica e organização familiar).

Medidas

(PNAI)

Medida a definir

Medida a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Góis

Cultura e
interacção
organizacionais

Miranda do Corvo

Tábua

- Criar um Centro Cívico e Cultural;

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Lousã

Acções

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Medidas

(PNAI)

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Continuidade do trabalho em parceria;
- Boas práticas – Visita a outros projectos de
intervenção social;
- Uniformização na recolha de dados e
Informatização dos mesmos;
- Actualização da base de dados da rede
social;
- Disponibilização no SITE da Câmara
Municipal de todos os serviços e projectos no
âmbito da acção social;
-Construção/Recuperação da “ Casa das
Artes” promoção de serviços e actividades
artísticas, culturais e de preservação do
património e elemento de inserção urbana;
- Divulgação das Actividades do CLAS na
Internet;
- Elaboração da Revista da Rede Social.

Programa de Alargamento de
Redes de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS);

- Divulgação da actividade do CLAS nos meios
de Comunicação Social;
- Criação de uma página na Internet;
- Participação no Observatório da Beira Serra;
Reuniões Parcelares com Presidente de Junta
e Entidades várias.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.
- Outras medidas a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI

- Aumentar a vigilância das áreas florestais de
modo a prevenir os incêndios;

Góis

Criminalidade
e segurança

Prioridade 1
Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Miranda do Corvo

Prioridade 1
Vila Nova de Poiares

Acções

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Medidas

(PNAI)

Medida a Definir

-Acções de Informação e sensibilização para
idosos sobre segurança.

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
-Articulação com Programa
Escola Segura e Idoso em
Segurança (M.A.I.);
- Outras medidas a definir.

- Reforço da segurança através do aumento do
numero de agentes no Posto da Guarda
Nacional Republicana de Miranda do Corvo.
- Acções de Sensibilização para sobre
segurança

Medida a definir

- Acções de informação e sensibilização para
crianças e idosos sobre segurança, no âmbito
do Plano Municipal de Segurança

Medida a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Figueiró dos Vinhos

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1

Demografia /
população /
envelhecimento

Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 3
Pampilhosa da Serra

Ultrapassar as
discriminações, reforçando a
integração das pessoas com
deficiência e dos imigrantes

Prioridade 1
Penela

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Vila Nova de Poiares

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Acções

Medidas

(PNAI)

- Levantamento da população idosa do
concelho.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Actualização do diagnóstico social e
proposta social e proposta de Plano de
Desenvolvimento Social – 2008 – 2011
- Conclusão da Carta Social.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Elaboração da Carta Social mediante
apoios comunitários para o efeito.
- Estabelecimento de medidas de apoio à
natalidade

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Realizar um estudo sobre as necessidades
ao nível da população portadora de
deficiência e doença mental.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Levantamento dos Idosos com
necessidade de integração familiar.

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

- Actualização do Diagnóstico Social e Base
de Dados da Rede Social
- Proposta de Plano de Desenvolvimento
Social – 2008/2011
- Elaboração da Carta Social

Medida a definir no âmbito da
Rede Social Local.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte
Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI
Prioridade 1

Arganil

Economia local
/ Actividades
económicas /
emprego /
desemprego

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 2.
Alvaiázere

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/ qualificação.

Acções
- Criação de gabinete de marketing para a
promoção externa dos produtos tradicionais
locais;
- Constituição da associação de produtores
sectoriais;
- Criação de loja associativa para a promoção e
venda directa de produtos locais;
- Sistematização do conhecimento dos produtos
locais com potencial empresarial;
- Criação de Marcas territoriais e de produto;
- Ninho de empresas para produtores
tradicionais;
Criação de um parque empresarial;

Medidas

(PNAI)

Medida a definir

Medidas a definir

Modernização/Revitalização do comércio
tradicional;

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.)

Castanheira de Pêra

- Incentivo à criação do próprio emprego;
- Criar uma associação comercial e empresarial;
Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção de
Mercado de Trabalho
Inclusivo;

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações,
reforçando a integração
das pessoas com
deficiência e dos
imigrantes

- Promover uma campanha de divulgação e
sensibilização dos programas de acesso da
população com deficiência no mercado de
trabalho, junto do tecido empresarial.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte
Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI
Prioridade 1

Figueiró dos Vinhos

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1

Economia local
/ Actividades
económicas /
emprego /
desemprego

Góis

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.
(Medidas Transversais)

Prioridade 1

Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.
(Medidas Transversais)

Prioridade 2
Oliveira do Hospital

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Acções
- Realização de estudo sócio económico e
necessidade de Mão-de-obra;

-Realização de acções de informação,
divulgação, sensibilização, demonstração de
formação em Empreendedorismo;
- Criação de condições favoráveis ao acesso de
capital semente;

-Participar em feiras e mostras nacionais que
promovam as diversas actividades;
- Informação no âmbito do Micro crédito;
-Continuidade do estudo de Mercado;

- Melhoria dos níveis de empregabilidade e
promoção do desenvolvimento económico;
-- Reforço das capacidades e potencialidades
dos cidadãos;

Medidas

(PNAI)

Medida a definir

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção de
Mercado de Trabalho
Inclusivo;
- Micro-crédito
(MTSS)
.
Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Micro-crédito
(MTSS)
- Outras medidas a definir

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção de
Mercado
de
Trabalho
Inclusivo (MTSS)

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte
Temática

Economia local
/ Actividades
económicas /
emprego /
desemprego

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Prioridade 1

Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.
(Medidas Transversais)

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações,
reforçando a integração
das pessoas com
deficiência e dos
imigrantes

Acções
- Estabelecimento de Protocolos para
funcionamento de um Balcão de Emprego em
Miranda do Corvo e/ou manutenção da
Actividade da UNIVA.
- Realização de acções de divulgação dos
Programas de Apoio às Empresas para criação
de postos de trabalho e modernização (IEFP,
IAPMEI).
- Criação de uma nova Zona Industrial e
ampliação e requalificação da existente.
Realização de Acções de Sensibilização para o
Empreendedorismo.
- Dinamização de um Centro de Experimentação
de Negócios.
- Continuidade do estudo de mercado e
necessidade de mão-de-obra.
- Levantamento de necessidades e contacto
individualizado com os empresários locais para
sensibilização para a integração profissional de
pessoas com deficiência e vitimas de exclusão
nomeadamente desempregados de longa
duração.
- Divulgação das medidas de apoio do IEFP e
Segurança Social para integração de pessoas
com deficiência.

Medidas

(PNAI)

- Benefícios fiscais à criação
de emprego para jovens e
desempregados de longa
duração;
-Outras medida a definir

- Programa de formação
Profissional e Emprego de
pessoas com deficiência.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI
Prioridade 1

Economia
local /
Actividades
económicas /
emprego /
desemprego

Pedrógão Grande

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1

Vila Nova de Poiares

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.
(Medidas Transversais)

Acções

Medidas

(PNAI)

- Construção de um parque industrial na zona
norte do Concelho;
- Unidade de Valorização da matéria-prima;
- Centrais de bio massa por combustão;
- Candidatura ao programa Piter.

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Energias
Renováveis (Ministério do
Ambiente)

- Informação no âmbito do Micro Crédito
- Formação em empreendedorismo
- Melhoria dos níveis de empregabilidade e
promoção do desenvolvimento económico
- Continuidade do reforço das capacidades e
potencialidades dos cidadãos

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas
- Micro-crédito (MTSS)
- Programa de Intervenção de
Mercado de Trabalho
Inclusivo;
- Outras medidas a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Ansião

Equipamentos
/ Serviços /
Respostas
sociais

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Castanheira de Pêra

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Alvaiázere

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Acções
- Criação de equipas multidisciplinares de apoio;
- SAD 24 horas;
- Criação de uma unidade de vida apoiada numa
perspectiva supra concelhia;
- Criação de vagas para residência e terapia
ocupacional;
- Equipa multidisciplinar para apoio a famílias;
- Construir um Lar de grandes dependentes;
- Criar resposta de Centro de Noite em 2008,
- Alargar para mais 35 utentes a resposta Lar de
Idosos;
- Melhorar resposta de apoio domiciliário.
- Até final de 2008 alargar a resposta creche da
Fundação Bissaya Barreto para mais de 15
crianças.
Implementação da valência de creche e alargamento
do existente;
Alargamento da valência Lar de Idosos em Mação Dª.
Maria e criação da valência Lar na freguesia de
Pussos;
Implementação de centro de dia e serviço de apoio
domicilário na freguesia da Pelmá;
Criação de um CAO/ Lar Residencial
Respostas para os grandes dependentes.

Medidas

(PNAI)

- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).

Programa de Alargamento de Rede de
Equipamentos Sociais – PARES (MTSS).

- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos
Arganil

Prioridades PNAI

Prioridade 3

- Requalificação e adaptação dos equipamentos
sociais existentes (Lar / ATL/ creches),
- Alargamento do n.º de Vagas de lar de Idosos;
- Construção de lar de idosos nas freguesias
Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça e
Pomares
- Alargamento das valências de Lar de idosos,
centro de Dia e Apoio domiciliário;
- Criação de Equipamentos de Apoio à Infância;
- Centro de Noite nas freguesias de: Vila Cova de
Alva, Benfeita e Arganil;
- Centro de Dia da Teixeira;
- Criação de um CAT;
- Alargamento das vagas de Creche;
- Serviço Social de Proximidade;
- Criação de 1 lar residencial para deficientes;

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

- Pólo em Côja de apoio a deficientes da
APPACDM;
Inclusão/integração
da
população
imigrante;

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Equipamentos
/ Serviços /
Respostas
sociais

Prioridade 1
Figueiró dos Vinhos

Acções

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

- Desenvolver acções de divulgação e formação
sobre a colocação de idosos em famílias de
acolhimento;
- Construção de 1 lar de idosos;
- Desenvolver acções de divulgação / formação
sobre o programa de colocação de idosos em
família;

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).
-Despacho Normativo 22/2008 e
16790/2008.

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).
Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).
- Programa de Colocação de idosos
em Família.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Góis

Equipamentos
/ Serviços /
Respostas
sociais

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Lousã

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Oliveira do Hospital

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Prioridade 1
Pampilhosa da Serra

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania.

Acções

Medidas

(PNAI)

- Criação de SAD;
- Integração dos idosos em situação de
isolamento e dependência em Centro de Dia e Lar;
- Criação de uma unidade de apoio a crianças e
jovens portadores de deficiência jovens,
- Criação de um lar de idosos na freguesia de
Cadafaz;
- Criação de 1 CAT;
- Aumento em 50% da taxa de cobertura de amas
legalizadas e consequentemente a criação de uma
Creche Familiar;
- Construção de Creche pela ADIC
- Aumento da capacidade de resposta de Jardimde-infância da rede solidária – SCML;
- Requalificar espaços físicos das instituições;
- Criar um Lar para dependentes;
- Construção de equipamento SAD e centro de
convívio Gândaras;
- Aumento da capacidade de resposta de cuidados
continuados.
- Criação/rentabilização de equipamentos e
repostas sociais;

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).

- Criar uma Unidade de Cuidados Continuados.
- Criar uma estrutura polivalente de acolhimento
e acompanhamento para população portadora de
deficiência.

- Rede de Cuidados Continuados
Integrada,; - Programa de
Alargamento de Rede de
Equipamentos Sociais – PARES (MTSS).

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).

- Programa de Alargamento de Rede
de Equipamentos Sociais – PARES
(MTSS).

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte
Temática

Equipamentos
/ Serviços /
Respostas
sociais

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Acções
- -Realizar obras de adaptação nas instalações já
existentes na antiga Escola B. C/ JI Prof. Doutor
Ferrer Correia para equipamento social com valência
de creche.
- Construção de um Lar de idosos no terreno das
antigas instalações da Escola B. C/ JI Prof. Doutor
Ferrer Correia para dar resposta a 40 idosos e
estabelecimento de acordos com a Segurança Social
com abrangência Supra Concelhia.
- Construção de Lar da Santa Casa da Misericórdia de
Semide com resposta a 25 idosos e estabelecimento
de acordos com a Segurança Social com abrangência
supra concelhia.
-Executar obras de remodelação e ampliação do Lar
Clemente de Carvalho.
-Construção de um Lar residencial para pessoas com
necessidade de institucionalização no Centro Social
Comunitário da ADFP.
- Estabelecimento de Acordos com o Centro Distrital
de Segurança Social para funcionamento do Centro de
Dia de Vila Nova.
- Acordos com a Segurança Social para a Residência
Assistida da Associação para o Desenvolvimento e
Formação Profissional.
- Alargamento do numero de vagas/camas de
cuidados continuados.
- Construção de uma Clínica médica cirúrgica de
abrangência supra concelhia dotada de vários
serviços: Serviço ambulatório, serviço de
internamento incluindo cuidados continuados, bloco
operatório para pequena e media cirurgia,
equipamentos diversos para realização de exames
auxiliares de diagnostico
- Construção de uma Casa da Juventude pela Câmara
Municipal em parceria com a ADFP e IPJ.

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Alargamento de
Rede de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS).
- Outras medidas a definir.

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Prioridade 1

Equipamentos
/ Serviços /
Respostas
sociais

Tábua

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 1
Vila Nova de Poiares

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Acções
- Candidatura à criação de equipamento social para
Creche;
- Criação de Centros de Actividades de Tempos
Livres, nas Freguesia de Tábua e Vila nova de
Oliveirinha.
- Candidatura à medida 5.6 do III Quadro Comunitário
de Apoio, para criação de Apoio Domiciliário
Integrado;
- Candidatura à criação de infra-estruturas para as
valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, na
freguesia de Póvoa de Midões;
- Candidatura à medida 5.6 de III QCA, para criação da
valência Centro de Noite;
- Candidatura ao Programa Operacional de Saúde –
Eixo Prioritário III – Promover Novas Parcerias e
Novos Actores na Saúde – medida3.1 –
Implementação de Unidade de Prestação de Cuidados
de Saúde;
- Candidatura ao III Quadro Comunitário de Apoio
para Criação da Valência Comunidade de Inserção;
- Projecto “Montanhas de Oportunidades
- Melhorar as condições de alguns equipamentos de
apoio social existentes;
- Implementação de novas salas para jardim-deinfância (rede pública e rede privada);
- Implementação de novas respostas sociais de apoio
à população idosa .

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Alargamento de
Rede de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS);
- Outras medidas a definir.

Programa de Alargamento de
Rede de Equipamentos Sociais –
PARES (MTSS).

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Ansião

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações,
reforçando a
integração das
pessoas com
deficiência e dos
imigrantes
Prioridade 1

Escolarização

Arganil

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus
direitos básicos de
cidadania.

Prioridade 2
Góis

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Pampilhosa da Serra

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Prioridade 2

Alvaiázere

Prioridade 2
Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Acções

Medidas

(PNAI)

- Criação de espaços de apoio a crianças com NEE
apoiadas por equipa multidisciplinar

- Quadro de docência de educação
especial (ME)

- Promoção da relação / escola família e
comunidade.

-Projecto de Intervenção Precoce e
Competências Parentais;
-Comissões de Protecção de Crianças
e Jovens – CPCJ (MTSS)
- Programa Escolhas

- Sensibilização de pais e encarregados de educação
para a vida escolar dos jovens;
- Integrar os pais e encarregados nas actividades da
escola;

Medida a definir

- Desenvolver acções de alfabetização / educação
extra-escolar em cada freguesia.

Medida a definir

Espaço Internet em diversos espaços do concelho;
Novas ofertas educativas/ Formativas (cursos de
Educação/ Formação)

Medida a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI

Prioridade 2
Lousã

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Escolarização

Prioridade 2
Miranda do Corvo

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Acções

Medidas

(PNAI)

- Cursos de Formação Escolar – EFA- referencial
secundário – 12º ano;
- Cursos de Formação Escolar – EFA referencial do
ensino básico – 9º ano;
- Cursos de Educação Formação – CEF – para
jovens;
- Certificação de Competências do referencial dos
CNO’s;
- Criação de um Gabinete de apoio aos alunos da
EB 23 da Lousã;
- Realização de um Fórum de orientação
Profissional;
- Criação de um Centro de Recursos.

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Iniciativas Novas Oportunidades
(ME/MTSS)

- Aumentar e diversifica a oferta de formação
profissional/ escolar para os jovens do 3º CEB.
- Maior envolvimento dos pais / encarregados de
Educação no processo
educativo/profissionalizante dos filhos.
-Manutenção da actividade e a frequência do
CRVCC
-Reforço do trabalho desenvolvido ao nível dos
Programas Educação/ Formação e Formação
Profissional do Concelho.
-Criação de 3 novas Empresas de Inserção/
Programa de Inserção para integração de 25
pessoas vítimas de exclusão na ADFP.
-Criação de uma Empresa de Inserção/ Programa
de Inserção na Câmara Municipal para integração
de 10 pessoas desempregadas de longa duração.
- Estabelecimento de parcerias e protocolos entre
entidades publicas e privadas para melhorar o
parque móvel do Concelho.

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Iniciativas Novas Oportunidades
-Programa de Intervenção Mercado de
Trabalho Inclusivo (MTSS)

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades
- PNAI
Prioridade 2

Pedrógão Grande

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Escolarização
Prioridade 2
Tábua

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Acções

Medidas

(PNAI)

- Cursos de educação e formação de base
tecnológica;
- Estágios nas Empresas;
- Orientação vocacional;
- Sistema de tutória de Apoio ao sucesso escolar;
- Clube de famílias (espaço de orientação
vocacional).

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Percursos Curriculares Alternativos
(ME)

- Sessão informativa e dramatizada sobre a
problemática do abandono escolar.

Medida a esclarecer

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 2

Ansião

Acções
- Criação de 1 plano de formação adequado às
necessidades empresariais;

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Diagnóstico das necessidades de formação;

Formação /
Qualificação
profissional

Prioridade 2
Alvaiázere

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Prioridade 2
Arganil

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Prioridade 2
Castanheira de Pêra

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Prioridade 2
Figueiró dos Vinhos

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

- respostas sociais de apoio à empregabilidade
feminina;
Programa de empregabilidade para activos com
reduzidas competências;
- Promover a articulação entre escolas e a
formação profissional para aumentar a
qualificação profissional e certificação escolar;

Medidas

(PNAI)

-Programa de intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS);
- Outras medidas no âmbito do
Empreendorismo.
-Programa de intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS);
- Outras medidas no âmbito do
Empreendorismo.
Iniciativas Novas
Oportunidades (ME/MTSS)
-Iniciativas Novas
Oportunidades (ME/MTSS)

- Fórum de discussão de sensibilização;
- Formação específica aos técnicos da área
social e áreas específicas e sectoriais;
- Até 2008 realizar dois cursos de Educação
para Adultos;

Medida a definir

- Encaminhamentos para formação profissional
da população desempregada e com baixas
qualificações;
- Realização de estudo socioeconómico e de
necessidades de mão-de-obra;

-Programa de intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS)

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI

Prioridade 2
Góis

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Acções
- Promover a formação/qualificação nas
famílias com problemas de alcoolismo;
- Criação de cursos de qualificação / formação
socioprofissional especifico para jovens com
necessidades educativas especiais e que
abandonaram a escola,
- Criar escola de pais;

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
-Iniciativas Novas
Oportunidades (ME/MTSS)
- Outras medidas a definir

-Criar um CRVCC;

Formação /
Qualificação
profissional

Prioridade 2
Lousã

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Prioridade 2
Pampilhosa da Serra

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Prioridade 2
Penela

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Prioridade 2
Tábua

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

- Acções de formação profissional e escolar –
EFA para DLD promovidos pela ACTVAR,
Associação Recreativa Cultural e Social das
Gândaras e Centro de Formação Profissional de
Coimbra;
- Acções de formação para activos;
- Acções de formação para agentes de
intervenção social e dos corpos gerentes das
instituições sobre os novos projectos no
âmbito do novo quadro comunitário – QREN
- Realizar acções de formação dirigidas à
comunidade educativa;
- Criar parcerias para o desenvolvimento do
ensino profissional no concelho;

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS)
- Outras medidas a definir

- Acção de Formação da área da gestão de
micro empresas;

Programa de Intervenção Mercado
de Trabalho Inclusivo

- Programa Inserção/Emprego: Assistentes de
Apoio Familiar e à Comunidade.
- Candidatura ao III QCA medida 5.3 do POEFDS
– Promoção da Inserção social e profissional de
grupos desfavorecidos – Educação/ Formação
de Adultos, na área da cozinha;

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS)

Medidas a definir

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI

Formação /
Qualificação
profissional
Prioridade 2
Miranda do Corvo

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação.

Acções
- Identificação das áreas profissionais com
deficit de pessoas qualificadas e com
necessidade de Formação Continua.
- Sensibilização dos Jovens e suas famílias para
a via de profissionalizante como alternativa ao
ensino regular.
- Elaboração de candidaturas anuais e
desenvolvimento de acções de formação e
cursos de Formação Profissional para por parte
das Entidades Vocacionadas/ Credenciadas
para Formação que respondam às necessidades
de mão-de-obra qualificada no Concelho e
necessidades do mercado de trabalho.
- Candidatura ao alagamento do enclave,
emprego protegido da Associação para o
Desenvolvimento e Formação Profissional.
- Promoção de Inserção Social e Profissional de
grupos populacionais desfavorecidos.
- Criar um RVCC
- Acções de Formação contínua de activos.
- Reforçar o trabalho desenvolvido ao nível dos
Programas Educação/ Formação e Formação
Profissional do Concelho.
- Formação de recursos humanos para as
valências de Lar a criar estabelecendo parceria
com o Centro de Emprego/ Centro de Formação
de Coimbra / Segurança Social e união das
Misericórdias e Confederação Nacional das
Instituições Particulares de Solidariedade
Social.
- Formação em gestão para sócios de micro
empresas.
- Criação de um RVCC

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
-Iniciativas Novas
Oportunidades (ME/MTSS)
- Programa de Intervenção
Mercado de Trabalho
Inclusivo;
- Micro-crédito

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos
Miranda do Corvo

Prioridades PNAI
Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações,
reforçando a integração
das pessoas com
deficiência e dos
imigrantes

Formação /
Qualificação
profissional
Prioridade 2
Vila Nova de Pioares

Corrigir as desvantagens
na educação e
formação/qualificação

Acções

Medidas

(PNAI)

- Criação de uma Bolsa de Emprego/Estágios
para pessoas portadoras de deficiência e
vitimas de exclusão.

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de formação
Profissional e Emprego de
pessoas com deficiência.

- Acções de esclarecimento, descentralização ao
nível das freguesias sobre os cursos
profissionais existentes no Concelho e no
Distrito e com registos de exemplares reais de
sucesso na área profissional;
- Realização de acções de divulgação da
actividade do CRVCC e Escolas Profissionais
aos jovens e suas famílias;
- Desenvolvimento de percurso formativo
orientado para a actualização, reciclagem e
aperfeiçoamento profissional;
- Articulação entre escolas e a formação
profissional para aumentar a qualificação
profissional e certificação escolar;
- Sensibilização e esclarecimento dos jovens
para a via profissionalizante como alternativa
ao ensino regular;
- Candidaturas por parte das entidades
formadoras do Concelho;
- Reforço dos programas de apoio á inserção
dos jovens no mercado de trabalho através de
um maior envolvimento dos empresários locais
na vida activa das escolas;
Encaminhamento para formação profissional da
população desempregada e com baixas
qualificações;

Nesta óptica enquadram-se as
seguintes medidas:
- Programa de Intervenção
Mercado de Trabalho Inclusivo
(MTSS);
- Iniciativas Novas
Oportunidades
(ME/MTSS)

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelhos

Prioridades PNAI
Prioridade 3

Castanheira de Pêra

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Prioridade 3

Grupos em
situação de
vulnerabilidade /
problemáticas
especificas

Figueiró dos Vinhos

Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Prioridade 3
Ultrapassar as
discriminações, reforçando
a integração das pessoas
com deficiência e dos
imigrantes

Lousã

Prioridade 1
Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Prioridade 1
Oliveira do Hospital

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Acções

Medidas

(PNAI)

- Aumentar a capacidade de resposta
Lar residencial para deficientes no
concelho para mais 8 utentes;
- Dar resposta à população deficiente
acamada.

Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais
(PARES)
(MTSS)

- Criação e dinamização de um centro
de ajudas técnicas;

- Sistema Descentralizado
Atribuição e Financiamento
Ajudas Técnicas;

- Alargamento do Stock do PEMID;
Camas
articuladas;
Andarilhos;
cadeiras de rodas

- Sistema Descentralizado de
Atribuição de Ajudas Técnicas e
Tecnologias de Apoio (MTSS).

- Realização de fóruns temáticos;
- Diagnóstico/
Acompanhamento/ encaminhamento
de situações de risco em articulação
com as instituições locais e regionais;
- Inserção em programas nas áreas:
Educação; Formação profissional;
Emprego; Saúde; Habitação.

Medida a definir

- Intervenção activa e preventiva
sobre grupos vulneráveis;

Medida a definir.

de
de

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelho

Prioridades PNAI
Prioridade 1

Arganil

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Prioridade 1
Alvaiázere

Habitação /
condições de
habitabilidade

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Prioridade 1
Góis

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Prioridade 1
Lousã

- Reabilitar o parque habitacional do
concelhio;

- Oferta habitacional atractiva

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

Prioridade 1
Figueiró dos Vinhos

Acções

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

- Actualização do recenseamento da
habitação degradada do concelho;
- Criar sistema de incentivo de apoio à
recuperação de habitações degradadas e
sem infra-estruturas básicas;
- Elaboração de um plano de intervenção ao
nível da recuperação beneficiação de
habitações degradadas;
- Recuperação de habitações degradadas da
população carenciada;
- Construção de WC em habitações de
famílias carenciadas;
- Instalação de água e luz nas habitações de
famílias carenciadas;
- Apoio a 5 famílias (ano) no âmbito do
programa de Apoio à Recuperação de
Habitação Degradada

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Prohabita
- Programa Especial de Realojamento;
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE (MTSS);
- Prohabita
- Programa Especial de Realojamento;
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE (MTSS);
Programa SOLARH
Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Prohabita
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE (MTSS);
- Programa SOLARH (IHRU).

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE (MTSS);

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- Programa para a Inclusão e para o
Desenvolvimento – PROGRIDE (MTSS);

Concelhos: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande

PLATAFORMA TERRITORIAL
Pinhal Interior Norte

Temática

Concelho

Prioridades PNAI

Acções
- Continuidade do levantamento das
necessidades concelhias ao nível do parque
habitacional degradado do Concelho.
-Candidaturas a Programas Nacionais ou
Comunitários que possam dar resposta às
situações problema sinalizadas.

Habitação /
condições de
habitabilidade

Prioridade 1
Miranda do Corvo

Combater a pobreza das
crianças e dos idosos,
através de medidas que
assegurem os seus direitos
básicos de cidadania

-Recuperação de habitações degradadas na
Zona histórica e Zonas antigas dos lugares
mais periféricos pela Câmara Municipal
através de programas ou projectos a
implementar futuramente.
-Candidatura para construção de um Bairro
Habitacional pela ADFP –54 habitações a
custos controlados e 11 moradias
geminadas a custos controlados e para
grupos específicos (idosos ou deficientes).
-Recuperação de habitações degradadas e
seu restauro através de recursos de
financiamento específicos para
disponibilizar a famílias carenciadas.
-Autarquia continuará a subsidiar o restauro
e pintura de Habitações degradadas através
do Programa de Apoio à Recuperação das
Fachadas das Construções Particulares.

Medidas

(PNAI)

Nesta óptica enquadram-se as seguintes
medidas:
- PROHABITA;
- Programa de apoio à Construção de
Habitação a Custos Controlados –
PCHCC;
- Outras medidas a definir

