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O Plano de Desenvolvimento Social, enquanto instrumento de planeamento da intervenção social concelhia, é 

fundamental na implementação da  Estratégia de Desenvolvimento Social Sustentado  e que se pretende para 

o Município de Ovar no triénio 2019-2021.  

Este documento estratégico incorpora as prioridades de intervenção, objetivos e ações a desenvolver, 

fundamentais e estruturantes para a intervenção  e coesão social, integrando  a visão e a dimensão 

multidimensional das  parcerias  representadas nas identidades territoriais que  sustentam e caraterizam o 

nosso território.    

Pretende-se com a operacionalização deste  Plano de Desenvolvimento Social contribuir para o enriquecimento 

do capital humano, social e económico em que as pessoas estão no centro das preocupações e das prioridades.  

A Rede Social,  à escala local, assume um papel relevante na promoção de políticas sociais ativas, 

impulsionadoras  do trabalho ao nível das parcerias alargadas e focadas em torno do  Desenvolvimento Social 

do concelho de  Ovar.  

O trilho dos agentes sociais implicados neste trabalho coletivo é um desafio que se afigura no próximo triénio, 

 em beneficio de processos de maior emancipação social e inovação.  

A todos  que dedicam o melhor de si, a favor de um Município mais  coeso e sustentável,  deixo  uma palavra 

de reconhecimento e gratidão, pelo trabalho realizado.  

 

 

 

A vereadora do Desenvolvimento Social e Saúde  

 

Ana Isabel Tavares Cunha 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento estratégico, facilitador e promotor do 
desenvolvimento social de um concelho. O PDS de Ovar traduz e concerta um conjunto de propostas 
resultantes da mobilização e participação dos diversos stakeholders do concelho, onde se revêem as inúmeras 
articulações e concertações das parcerias locais, consolidadas num diálogo o mais alargado e participado 
possível entre os elementos que constituem o Conselho Local de Ação Social de Ovar.  

A rede de instituições do concelho de Ovar representa um forte potencial estratégico para o seu 
desenvolvimento social e só o compromisso de todas, a concertação de esforços e a conjugação de recursos 
permitirá a execução das estratégias e a concretização dos objetivos definidos no PDS, com vista à promoção 
do desenvolvimento social do concelho de Ovar. 

Elaborado pelo Núcleo Executivo do CLAS de Ovar, tendo por base os contributos e informações provenientes 
de todos os parceiros, bem como a informação recolhida decorrente da elaboração do Diagnóstico Social do 
Concelho de Ovar de 2018, sendo portanto coerente com as questões prementes e emergentes ali enunciadas, 
promovendo a inclusão social, o PDS 2019-20121 pretende ser um documento orientador do caminho a seguir 
no planeamento integrado e participado do desenvolvimento social do município. 

No PDS do concelho de Ovar para 2019-2021 são expressas as potencialidades de intervenção a partir dos 
recursos e capacidades existentes e pretende-se que as novas respostas e intervenções sociais do concelho se 
orientem para a otimização, qualificação e rentabilização dos recursos existentes no território.  

Trata-se, portanto, de um documento com caráter orientador, constituindo-se como um referencial para as 
entidades que, aos mais diversos níveis, atuam nas áreas e eixos de intervenção sobre os quais o PDS incide.  

A opção pelos eixos estratégicos definidos prende-se com a vontade de afirmar Ovar como um território 
inclusivo, saudável e com valor e valores.  

Neste sentido, o PDS está estruturado em três Eixos de Intervenção: 

• I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo; 

• II Eixo de Intervenção: Ovar| Território Saudável; 

• III Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es). 
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QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

Após a conclusão do Diagnóstico Social (DS) do concelho de Ovar de 2018, deu-se início à definição de um 
plano estratégico que vigorará no próximo triénio 2019-2021, no qual se definem as prioridades de interveção, 
as estratégias de intervenção, bem como os objetivos a atingir, em cada um dos três eixos de intervenção 
definidos.  

A elaboração do PDS 2019-2021 respeita as diretivas do Programa Rede Social, tendo sido construído com base 
no princípio fundamental da “participação”, tendo sido realizadas duas sessões de planeamento estratégico 
com as entidades públicas e privadas parceiras do CLAS de Ovar.  

Na primeira sessão foram apresentados os principais problemas e necessidades espelhadas no Diagnóstico 
Social, tendo sido, então, definidas as prioridades de intervenção para o triénio 2019-2021. Na segunda sessão, 
as instituições participantes delinearam os objetivos a concretizar em cada prioridade, apontando ações e 
projetos para os atingir. Esta informação foi, posteriormente, sistematizada e devolvida a todos os 
participantes, para a receção de novas contributos ou aprofundamento do trabalho realizado nas sessões.  

Concluída esta fase, a informação foi analisada e transformada em linguagem de planeamento, adequando-se a 
mesma aos objetivos do PDS. A referida informação foi inscrita numa matriz de planeamento que serviu de 
estrutura base a este documento. 
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ARTICULAÇÃO DO PDS COM OUTROS PLANOS ESTRATÉGICOS 

 

No desenvolvimento das linhas estruturantes do PDS 2019-2021 esteve sempre assegurado o seu alinhamento 
com as diretrizes relativas à elaboração de planos locais de desenvolvimento social no contexto do Programa 
Rede Social. 

Com efeito, este integra orientações que se alinham com vários planos estratégicos relevantes para a definição 
de políticas para a ação social, tanto nacionais, como regionais e locais. Entre estes planos foi dado particular 
relevo à análise dos seguintes, apresentados sem nenhuma ordem particular de importância:  

• Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030; 

• Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2013-2022; 

• Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo 2017-2023;  

• Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2023; 

• Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

• Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; 

• Carta Educativa do Município de Ovar; 

• Plano Nacional de Saúde a 2020; 

• Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar;  

• Estratégia da Saúde na área das Demências; 

• Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde 2015-2020. 

Considerou-se, ainda, que seria de suma importância garantir que o PDS 2019-2021 estivesse devidamente 
enquadrado com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, através dos seus 17 Objetivos 
para o Desenvolvimento Sustentável, bem como nos Quadros Estratégicos associados aos fundos estruturais, 
designadamente, a nível europeu a estratégia Europa 2020, a nível nacional o Portugal 2020 (Acordo de 
Parceria 2014-2020), e a nível regional o Programa Operacional Regional do Centro, 2014-2020.  
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DO DIAGNÓSTICO SOCIAL AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento estratégico de planeamento no qual são definidas as 
estratégias de intervenção de um território com base no Diagnóstico Social desse território. O PDS apresenta-
se, assim, como uma proposta de soluções para as problemáticas identificadas, tendo em conta os recursos 
existentes e as dinâmicas locais. Deve ser um documento concertado e negociado com todos os parceiros 
locais. 

Por conseguinte, e tendo por base as problemáticas identificadas no Diagnóstico Social do Concelho de 2018 
foram definidos 3 Eixos de Intervenção para o PDS 2019-2021: 

• I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo 

• II Eixo de Intervenção: Ovar| Território Saudável 

• III Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 

 

EIXOS DE INTERVENÇÃO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓTSICO SOCIAL 
 

Ovar| Território Inclusivo Baixos rendimentos das famílias, consubstanciado nos seguintes indicadores: 
- 2.905 indivíduos (cerca de 5% da população residente no concelho de Ovar”) 
com apoio do Banco Alimentar, POAPMC, projeto “Mãos Solidárias”, Campanha 
Nacional para o Direito à Alimentação e Cantinas Sociais; 
- 1.394 indivíduos beneficiários de RSI (2.6% da população residente no concelho 
de Ovar), correspondendo a 643 famílias; 
- 198 famílias com Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais da 
CMO; 
- 1.536 agregados familiares acompanhados em Ação Social. 

Deficit de competências pessoais, sociais e parentais das famílias: 
- Em 3 anos de desenvolvimento, o CAFAP intervencionou, através da 
modalidade de Preservação Familiar mais de 163 famílias, contando sempre com 
uma lista de espera; 
- Necessidade de alargar a capacidade do CAFAP e de passar a incluir as 3 
modalidades de intervenção: Preservação Familiar, Reunificação Familiar e 
Ponto de Encontro; 
- Elevado n.º de processos acompanhados pela CPCJ (408 em 2017), dos quais 
155 por negligência, 103 por exposição a modelos de comportamento que 
possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, 103 por 
situações de perigo em que esteja em causa o direito à educação e 81 de 
crianças e jovens que assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar e 
desenvolvimento sem que os pais se oponham de forma adequada. 

Pessoas em situação de sem-abrigo: 
- 9 pessoas a viver na rua ou em espaços públicos; 
- 2 pessoas a residir em centros de alojamento temporário/albergue; 
- 4 pessoas a viver em instituição de Saúde (Unidade de Cuidados Continuados e 
Comunidades Terapêutica); 
- 7 pessoas a viver temporariamente em alojamento convencional com família 
ou pessoas amigas, como situação de recurso; 
- 36 pessoas a viver em Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica; 
- Cerca de 160 agregados familiares (cerca de 500 pessoas) em risco de exclusão 
social, por residirem em habitação precária ou habitação inadequada. 

Minorias étnicas- comunidades de etnia cigana: 
- 12 comunidades de etnia cigana, das quais 9 organizadas como comunidades, a 
que correspondem 97 agregados familiares, num total de 322 indivíduos, dos 
quais 161 com idade até aos 18 anos; 
- Baixos índices de habilitações literárias destes indivíduos; 
- 80 agregados a residir em barracas ou construções abarracadas; 
- 94 agregados com RSI. 
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EIXOS DE INTERVENÇÃO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓTSICO SOCIAL 
 

Desemprego: 
- 1.921 desempregos inscritos no Centro de Emprego de Aveiro, que 
corresponde a uma taxa de desemprego de 6.9%, dos quais 1.120 eram 
mulheres, 531 tinham idade até 35 anos, 997 estavam desempregados há mais 
de um ano, 1710 procuravam novo emprego e 905 tinham habilitações literárias 
até ao 2.º ciclo. 

Violência doméstica: 
- 153 crimes de violência doméstica contra cônjuge ou análogo. 

Ovar| Território Saudável Comportamentos aditivos e dependências 
- Grupos-alvo identificados no Diagnóstico do CRI de Aveiro: 
          - 250 menores e respetivas famílias sinalizadas pela CPCJ; 
          - 150 indivíduos em risco de exclusão social sinalizados pela Equipa de Rua 
do projeto “Dá a Volta”; 
          - 180 consumidores dependentes em processo de tratamento das ET de 
Aveiro e Santa Maria da Feira; 
          - 2.000 indivíduos/noite frequentadores dos espaços noturnos e de lazer 
na época balnear; 
          - 400 indivíduos com problemas ligados ao álcool; 
          - 100 indivíduos com RSI; 
- Estima-se que existam no concelho cerca de 1.200 indivíduos, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 74 anos, com um consumo de álcool 
considerado de risco elevado/nocivo e cerca de 350 com sintomas de 
dependência. 

Saúde Mental: 
- 642 indivíduos em consulta de Psicologia; 
- 9.32% com perturbações depressivas nos cuidados de saúde primários, 6,06% 
com perturbações de ansiedade e 0.79% com demências; 
- Elevado índice de perturbações psicóticas, sobretudo a esquizofrenia (que é a 
patologia mais frequente em termos de consultas e urgências, sendo a principal 
causa de internamento e a terceira nas consultas) e a doença bipolar (estima-se 
que 1% da população portuguesa seja bipolar de tipo 1, a forma mais grave e 6% 
bipolar de tipo 2, a forma menos grave; 
- Estima-se que 15.7% dos residentes em Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas sofram de demência. 

Cuidadores formais e informais 
- Respostas insuficientes para o acolhimento e acompanhamento de doentes 
dependentes (sequelas de AVC, doentes de Parkinson, doentes de Alzheimer e 
outras doenças incapacitantes); 
- Insuficiente formação e respostas de apoio aos cuidadores, sobretudo os 
informais. 

Ovar| Território com 
Valor(es) 

Séniores: 
- Aumento da taxa de envelhecimento demográfico (passou de 103.1%, em 
2011, para 147.4%, em 2017); 
- Elevado n.º de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos a viver sós, em 
2011 (1.315) e elevado n.º de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos a 
residir em alojamentos familiares sem outras pessoas menores de 65 anos, em 
2011 (4.510); 
- Baixa taxa de cobertura de equipamentos e respostas sociais para a população 
idosa, em julho de 2018, comparativamente à do Distrito de Aveiro (3.1 versus 
3.6% em Centro de Dia; 3.5% versus 4.2% em Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas e 4.1% versus 5.0% em Serviço de Apoio Domiciliário); 
- Aumento dos casos de violência doméstica sobre os idosos. 

Crianças e Jovens 
- Baixa taxa de fecundidade e de natalidade; 
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EIXOS DE INTERVENÇÃO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓTSICO SOCIAL 
 

- Taxa de cobertura de equipamentos e respostas sociais para a Infância e 
Juventude, em julho de 2018, inferior à do Distrito de Aveiro (21.8% versus 
29.7%);  
- Elevado n.º de processos acompanhados pela CPCJ (408 em 2017), dos quais 
155 por negligência, 103 por exposição a modelos de comportamento que 
possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, 103 por 
situações de perigo em que esteja em causa o direito à educação e 81 de 
crianças e jovens que assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar e 
desenvolvimento sem que os pais se oponham de forma adequada. 

Voluntariado 
- 15 entidades no concelho que desenvolvem, de forma organizada e regular, 
ações relacionadas com o voluntariado, envolvendo cerca de 400 voluntários; 
- Necessidade de promover a capacitação dos voluntários; 
- Necessidade de criação do Banco Local de Voluntariado. 

Rede Social concelhia 
- Necessidade de melhorar a comunicação e divulgação das respostas, 
equipamentos, projetos e ações desenvolvidas pelo tecido social concelhio; 
- Necessidade de dinamização de momentos de partilha de experiências e boas 
práticas. 

 

Após análise das problemáticas por Eixo de Intervenção, foram definidas as prioridades de intervenção, 
finalidades e objetivos gerais de cada Eixo, a saber: 

I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo 
o Finalidade: Combater a pobreza e a exclusão social e promover a coesão social e o 

desenvolvimento social local 
 Prioridade de Intervenção: Famílias 

• Objetivo Geral: Concertar a implementação de um programa integrado 
concelhio de apoio às famílias – Programa “Mais Família” 

 Prioridade de Intervenção: População em Situação de Sem-Abrigo 

• Objetivo Geral: Concertar a implementação de um projeto concelhio  
integrado de apoio à população em situação de sem-abrigo 
 

II Eixo de Intervenção: Ovar| Território Saudável 
o Finalidade: Melhorar a qualidade e acesso aos cuidados de saúde e promover medidas e 

políticas saudáveis 
 Prioridade de Intervenção: Saúde Mental e Comportamentos Aditivos e 

Dependências 

• Objetivo Geral: Promover a criação e implementação do Projeto “Escolhe 
Ser…) 

 Prioridade de Intervenção: Cuidadores formais e informais 

• Objetivo Geral: Criar respostas de apoio aos cuidadores 
 
III Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 

o Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e 
a cidadania 

 Prioridade de Intervenção: Séniores 

• Objetivo Geral: Dotar o território de estruturas e respostas que promovam a 
qualidade de vida da população sénior 

• Objetivo Geral: Dotar o território com uma estrutura de apoio e proteção da 
população sénior 

 Prioridade de Intervenção: Crianças e Jovens 

• Objetivo Geral: Promover os direitos das crianças e capacitar Ovar como 
Cidade Amiga das Crianças 
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• Objetivo Geral: Promover o alargamento e/ou criação de respostas sociais 
para a infância 

 Prioridade de Intervenção: Voluntariado 

• Objetivo Geral: Promover e capacitar o voluntariado no concelho de Ovar 
 Prioridade de Intervenção: Rede Social Concelhia 

• Objetivo Geral: Promover e divulgar as respostas e a intervenção das 
instituições sociais concelhias e a partilha de experiências e boas práticas 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo 
Finalidade: Combater a pobreza e exclusão social e promover a coesão social e o desenvolvimento social local 
Prioridade de Intervenção: Famílias  
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Concertar a 
implementação de 
um programa 
integrado 
concelhio de apoio 
às famílias – 
Programa “Mais 
Família” 

Pugnar pela continuidade do Atendimento 
e Acompanhamento Social em todas as 
freguesias 

- concertação das iniciativas e 
recursos locais direcionados às 
famílias 
- apresentação de candidaturas ao 
PROCOOP, POISE, POAPMC, Escolhas 
ou outras medidas de financiamento;  
- diligências com o Centro Distrital de 
Aveiro do ISS, IP 
- estabelecimento de parceria com 
Universidade ou com a Sociedade 
Portuguesa de Terapia Familiar 
- articulação interinstitucional para 
preparação de iniciativas e ações 
conjuntas 

- N.º de famílias 
atendidas/N.º de famílias 
acompanhadas, por 
freguesia 

Registos das entidades CCE/RLIS, 
SCMO, CPSF, 
GASSVP, CVP, 
Segurança 
Social e CMO 

Entidades a 
definir 

Desenvolver projetos/ações de capacitação 
das famílias  

- N.º de famílias 
sinalizadas/ N.º de famílias 
participantes em ações de 
capacitação 
- N.º de ações previstas/ 
N.º de ações realizadas 
 

- Registos das entidades 
- Folhas de presença 

CCE e CMO Entidades a 
definir 

Implementar um Programa de Terapia e 
Mediação Familiar no concelho 

- N.º de famílias 
sinalizadas/ N.º de famílias 
intervencionadas 

Registos da entidade FPMPPI CMO 

Promover a organização de eventos 
concelhios dirigidos às famílias 

- N.º de eventos 
delineados/N.º de eventos 
realizados 
- N.º de famílias inscritas/ 
N.º de famílias 
participantes 

- Registos das entidades 
- Fichas de inscrição 

CCE e CMO Entidades a 
definir 

Pugnar pela continuidade do Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas 

N.º de famílias inscritas/ 
N.º de famílias apoiadas 

Registos da instituição FPMPPI, 
SCMO, 
GASSVP, CPSF  

Segurança 
Social 
 

Pugnar pela continuidade e reforço da 
intervenção com as comunidades de etnia 
cigana residentes no concelho 

- N.º de comunidades 
residentes no concelho/ N.º 
de famílias/N.º de 
indivíduos 
- N.º de indivíduos inscritos 
nas ações/N.º de indivíduos 
participantes nas ações 

- Diagnóstico das 
comunidades 
residentes no concelho 
- Registos das entidades 
- Folhas de presença 

CVP, SCMO, 
GASSVP e 
CMO 

Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo 
Finalidade: Combater a pobreza e exclusão social e promover a coesão social e o desenvolvimento social local 
Prioridade de Intervenção: Famílias  
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Concertar a 
implementação de 
um programa 
integrado 
concelhio de apoio 
às famílias – 
Programa “Mais 
Família” 

Desenvolver um programa concelhio de 
empreendedorismo jovem em meio 
escolar 

- concertação das iniciativas e 
recursos locais direcionados às 
famílias 
- apresentação de candidaturas ao 
PROCOOP, POISE, POAPMC, 
Escolhas ou outras medidas de 
financiamento;  
- diligências com o Centro Distrital 
de Aveiro do ISS, IP 
- estabelecimento de parceria com 
Universidade ou com a Sociedade 
Portuguesa de Terapia Familiar 
- articulação interinstitucional para 
preparação de iniciativas e ações 
conjuntas 

- N.º de alunos inscritos/ N.º 
de alunos participantes 

- Registos dos 
Agrupamentos de 
Escolas e EprofCor 
- Registo da entidade 
promotora 

FPMPPI CMO, 
Agrupamentos 
de Escolas e 
Eprofcor 

Organizar uma Feira anual de emprego e 
formação no concelho 

- N.º de entidades 
participantes 
- N.º de visitantes 
- N.º de ofertas de emprego 

- Registos das 
entidades 
- Registos dos visitantes 

FPMPPI EprofCor e 
outras Escolas 
Profissionais, 
empresas de 
formação, 
empresas de 
trabalho 
temporário e 
outras 

Implementar um Gabinete de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica no 
concelho 

- N.º de atendimentos/N.º de 
acompanhamentos 

Registos da entidade 
promotora 

Centro 
Comunitário 
de Esmoriz e 
CMO 

Entidades a 
definir 

Criar uma estrutura que permita um maior 
conhecimento e monitorização da 
Violência de Género no concelho e a 
realização de intervenções preventivas em 
meio escolar  

- N.º de ações previstas/N.º 
de ações realizadas; 
- N.º de inscritos nas 
ações/N.º de participantes 
nas ações 

Registos da entidade 
promotora 

Centro 
Comunitário 
de Esmoriz 

CMO e outras 
entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território Inclusivo 
Finalidade: Combater a pobreza e exclusão social e promover a coesão social e o desenvolvimento local 
Prioridade de Intervenção: População em situação de sem-abrigo 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Implementar um 
projeto concelhio  
integrado de apoio 
à população em 
situação de sem-
abrigo 

Criar um alojamento temporário ou outra 
resposta similar para albergar, 
temporariamente, pessoas em situação de 
sem-abrigo 

- apresentação de candidaturas 
ao PROCOOP ou outras medidas 
de financiamento 
- concertação interinstitucional 
para ciração de piquete de 
emergência social para apoio 
direto às pessoas em situação de 
sem-abrigo para atuar em 
situações de emergência e que se 
responsabilizem por acionar e 
implementar o Plano de 
Emergência Social, criando a 
ligação entre as pessoas nessa 
condição e os apoios 
disponibilizados pelas instituições 
- melhoria das condições dos 
Balneários Sociais existentes no 
concelho 
- estabelecimento de parcerias 
para ampliação e/ou criação de 
Oficinas Ocupacionais 

- Resposta criada/N.º de 
vagas 
- N.º de pessoas em situação 
de sem-abrigo apoiadas 

Registos da CMO CMO Entidades a 
definir 

Constituir um piquete de emergência social 
para apoio direto às pessoas em situação 
de sem-abrigo 

- Inicío da atividade do 
piquete 
- N.º de entidades/técnicos 
envolvidos 
- N.º de pessoas em situação 
de sem-abrigo apoiadas 
- N.º de apoios prestados 

Registos da CMO e de 
outras entidades 
concelhias 

CMO e Centro 
Comunitário 
de Esmoriz  

Entidades a 
definir 

Beneficiar os Balneários Sociais existentes - N.º de balneários 
existentes/n.º de balneários 
intervencionados 
- N.º de pessoas que 
recorrem aos balneários/N.º 
de pessoas em situação de 
sem-abrigo que recorrem aos 
balneários 

Registos da CMO CMO Entidades a 
definir 

Desenvolver Oficinas Ocupacionais 
(Restauro, Hortas Comunitárias, Hortas 
Temáticas e outras) 

- N.º de oficinas criadas 
- N.º de participantes nas 
oficinas/ N.º de pessoas em 
situação de sem-abrigo 
participantes nas oficinas 

- Registos das entidades 
- Folhas de presença  

Centro 
Comunitário 
de Esmoriz, e 
CMO  

Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar|Território Saudável 
Finalidade: Melhorar a qualidade e acesso aos cuidados de saúde e promover medidas e políticas saudáveis 
Prioridade de Intervenção: Saúde Mental e Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

Objetivo Geral 
 

Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover a criação 
e implementação 
do Projeto 
“Escolhe Ser…” 

Criar consultas gratuitas de 
Psiquiatria/Psicoterapia e Pedopsiquiatria 
no concelho 

- Apresentação de candidaturas 
ao PROCOOP, POISE e outras 
medidas de financiamento 
- Articulação interinstitucional 
para concertação do projeto na 
área do Alcoolismo, do 
diagnóstico e das intervenções 
em contextos recreativos e 
eventos 

- N.º de consultas/espaços 
criados 
- N.º de clientes por tipo de 
resposta 

Registos das entidades FPMPPI CMO e outras 
entidades a 
definir 

Criar um Centro de Apoio e Tratamento no 
domínio da saúde mental 

- Início de funcionamento do 
Centro 
- N.º de pessoas sinalizadas 
e/ou inscritas/N.º de pessoas 
apoiadas 

Registos da entidade 
promotora do Centro 

A Mutualidade 
de Santa 
Maria – 
Associação 
Mutualista 

Entidades a 
definir 

Criar um serviço de apoio e 
acompanhamento ao domicílio na área da 
saúde mental 

- Início de funcionamento do 
serviço 
- N.º de pessoas sinalizadas 
e/ou inscritas/N.º de pessoas 
apoiadas 

Registos da entidade 
promotora do Centro 

A Mutualidade 
de Santa 
Maria  

Entidades a 
definir 

Pugnar pela continuidade e reforço dos 
projetos existentes direcionados aos 
comportamentos aditivos e dependências 

- N.º de projetos existentes 
atualmente/N.º de projetos 
existentes em 2021 
- N.º de pessoas apoiadas por 
projeto e tipo de ação 

- Registos da/s 
entidade/s promotora/s 
dos projetos 
- Folhas de presença 
nas ações 

CCE CMO e outras 
entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar|Território Saudável 
Finalidade: Melhorar a qualidade e acesso aos cuidados de saúde e promover medidas e políticas saudáveis 
Prioridade de Intervenção: Saúde Mental e Comportamentos Aditivos e Dependências  
 

Objetivo Geral 
 

Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover a criação 
e implementação 
do Projeto 
“Escolhe Ser…” 

Implementar um programa concelhio de 
intervenção na área do Alcoolismo 

- Apresentação de candidaturas 
ao PROCOOP, POISE e outras 
medidas de financiamento 
- Articulação interinstitucional 
para concertação do projeto na 
área do Alcoolismo, do 
diagnóstico e das intervenções 
em contextos recreativos e 
eventos 

- Início da atividade do 
Programa/projeto 
- N.º de pessoas 
sinalizadas/N.º de pessoas 
apoiadas 

Registos da entidade 
promotora do 
Programa/projeto 

CCE CMO e outras 
entidades a 
definir 

Promover o diagnóstico concelhio da 
problemática das dependências sem uso 
de substâncias e propostas de intervenção 

- Apresentação do 
Diagnóstico 
- N.º de propostas 
apresentadas/N.º de ações 
implementadas 
- N.º de inscritos/N.º de 
participantes por ação 

Registos da entidade 
promotora do 
diagnóstico 

CCE CMO e outras 
entidades a 
definir 

Desenvolver intervenções em contextos 
recreativos e eventos 

- N.º de intervenções 
previstas/ N.º de 
intervenções realizadas 
- N.º de participantes por 
intervenção 

- Registos das entidades 
- Relatórios de 
Avaliação das 
intervenções 

CCE e CMO Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar|Território Saudável 
Finalidade: Melhorar a qualidade e acesso aos cuidados de saúde e promover medidas e políticas saudáveis 
Prioridade de Intervenção: Cuidadores formais e informais 
 

Objetivo Geral 
 

Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Criar respostas de 
apoio aos 
cuidadores 
 

Desenvolver intervenções em contextos 
recreativos e eventos 

- Apresentação de candidaturas a 
medidas de financiamento 
- Estabelecimento de parcerias 
com Universidade e Serviços na 
área das demências para 
consultoria/ supervisão da 
estrutura a criar na área das 
demências 
- Estabelecimento de parcerias 
com respostas e serviços para 
apoio aos cuidadores informais 
de doentes com sequelas de AVC 
e a crianças com disfunção 
motora 

- N.º de ações criadas/ N.º de 
participantes por ação 

Registos das entidade 
interventoras 

CCE e CMO Entidades a 
definir 

Criar um Centro de Capacitação, Inovação 
e Investigação na área das demências no 
concelho 
 
 

- Início de funcionamento do 
centro 
- N.º de pessoas sinalizadas 
e/ou inscritas/N.º de pessoas 
apoiadas por 
resposta/serviço 

Registos da entidade 
promotora do Centro 

SCMO Entidades a 
definir 

Implementar o Gabinete de Apoio ao 
Cuidador Informal direcionado a doentes 
com sequelas de AVC e a crianças com 
disfunção motora 

- Início da atividade do 
Gabinete 
- N.º de doentes com 
sequelas de AVC sinalizados 
e/ou que procuram o 
Gabinete/N.º de pessoas 
apoiadas/acompanhadas pelo 
Gabinete 
- N.º de crianças com 
disfunção motora sinalizadas 
e/ou que procuram o 
Gabinete/N.º de crianças 
apoiadas/acompanhadas pelo 
Gabinete 
 

Registos da entidade 
promotora do Gabinete 

AFPA e CMO Hospital Dr. 
Francisco 
Zagalo – Ivar, 
Liga dos 
Amigos do 
Hospital de 
Ovar, Uniãod 
as Freguesias 
e outras 
entidades e 
empresas a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 
Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e a cidadania 
Prioridade de Intervenção: Séniores 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Dotar o território 
de estruturas e 
respostas que 
promovam a 
qualidade de vida 
da população 
sénior 

Desenvolver um programa concelhio e 
regular de atividades para séniores 
 

- Aplicação de inquérito aos 
séniores residentes no concelho 
- Articulação institucional para 
preparação de programa 
concelhio de atividades para 
séniores 
- Apresentação de candidaturas 
ao PROCOOP, POISE ou outras 
medidas de financiamento 

- N.º de inquéritos recolhidos 
- N.º de atividades propostas/ 
N.º de atividades 
implementadas 
- N.º de participantes nas 
atividades 

- Inquéritos recolhidos 
- Registos das entidades 
- Folhas de presença 

CMO e 
entidades 
concelhias 

Entidades, 
associações e 
empresas a 
definir 

Pugnar pelo alargamento da capacidade 
das respostas sociais existentes  

- N.º de vagas criadas 
- N.º clientes por resposta 
- Lista de espera 

Registos das entidades Entidades 
promotoras 
das respostas 
sociais 
existentes 

Entidades a 
definir 

Promover a criação de novas respostas 
(Centro de Dia em Arada; Centro de 
recursos multidisciplinar de apoio à 
população sénior, com funcionamento 24 
horas, 7 dias por semana; equipas de 
apoio, profissionais e/ou voluntários de 
apoio à população sénior; projeto 
“EnvelheSer em casa”, projeto SAD24, 
entre outros) 

- Respostas previstas/ 
respostas criadas 
- Capacidade instalada por 
resposta 
- N.º de clientes por resposta 
- Lista de espera 

Registos das entidades CMO, A 
Mutualidade 
de Santa 
Maria, CCE, CS 
Habitovar, CSP 
S. João de 
Ovar  e outras 
entidades 

Entidades a 
definir 

Dotar o território 
com uma estrutura 
de apoio e 
proteção da 
população sénior 

Pugnar pela criação de uma Comissão 
Municipal de Proteção de Idosos 

- Articulação com estruturas 
existentes para avaliar os 
modelos de funcionamento, 
potencialidades e 
constrangimentos 
- Articulação interinstitucional 
para adesão/criação da estrutura 

- Início de funcionamento da 
Comissão 
- N.º de idosos sinalizados 
e/ou que procuraram a 
Comissão/ N.º de idosos 
apoiados/acompanhadas 

Registos da Comissão Comissão 
Social da 
Freguesia de 
Válega e CMO 

Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 
Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e a cidadania 
Prioridade de Intervenção: Crianças e Jovens 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover os 
direitos das 
crianças e capacitar 
Ovar como Cidade 
Amiga das Crianças 

Colaborar e monitorizar a implememtação 
do Plano de Ação Local (PAL) 

Concertação interinstitucional 
para implementação e 
monitorização do PAL 
 

- N.º de atividades 
previstas/N.º de ações 
executadas 
- N.º de inscritos/ N.º de 
participantes por ação 

- Registos das entidades 
- Folhas de presença 
- Relatórios de 
avaliação 

CMO  Entidades 
concelhias 

Promover o 
alargamento e/ou 
criação de 
respostas sociais 
para a infância  

Pugnar pelo alargamento da resposta 
social de Creche 

- Apresentação de candidatura ao 
PROCOOP ou outras medidas de 
financiamento  
- Capacitação de novas equipas 
para dinamização dos projetos e 
conceção de novos materiais 

- Capacidade instalada 
atualmente/ Capacidade 
instalada em 2021 
- N.º de clientes por resposta; 
- Lista de espera 

Registos das entidades Entidades 
concelhias 
com resposta 
social de 
Creche e 
Segurança 
Social 

Entidades a 
definir 

Disseminar os projetos “À Descoberta com 
o Zé e a Maria”, “EMOJI – Detetive das 
Emoções” e “Cândido – o Aumentador de 
Asas” por todo o concelho 

- N.º de equipas criadas/N.º 
de equipas capacitadas 
- N.º de ações previstas por 
projeto/N.º de ações 
executadas  
- N.º de participantes por 
projeto e por ação 

- Registos das entidades 
- Folhas de presença 
- Relatórios de 
avaliação 

CCE  CMO, FPMPPI 
e outras 
entidades a 
definir 

Implementar respostas inovadoras de 
apoio à infância e juventude 

- Início da atividade da(s) 
resposta(s) 
- N.º de crianças e jovens 
participantes 

- Registos da(s) 
entidade(s) 
- Folhas de presença 
- Relatórios de 
avaliação 

A Mutualiade 
de Santa 
Maria e 
FPMPPI 

Agrupamentos 
de Escolas e 
outras 
entidades a 
definir 

Implementar a resposta social de Centro 
de Acolhimento Temporário (CAT) para 
crianças e jovens em perigo 

- Início de funcionamento do 
CAT 
- N.º de crianças e jovens 
integrados 

- Registos da entidade 
- Folhas de presença 
- Relatórios de 
avaliação 

A Mutualiade 
de Santa 
Maria 

Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 
Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e a cidadania 
Prioridade de Intervenção: Voluntariado 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover e 
capacitar o 
voluntariado no 
concelho de Ovar  

Implementar o Banco Local de 
Voluntariado no concelho 

Articulação interinstitucional 
para potenciar os recursos e 
projetos de voluntariado 
existente e a criação de novos 
projetos 
 
 

- Início da atividade do Banco 
- N.º de voluntários inscritos/ 
N.º de voluntários 
capacitados 
- N.º de voluntários no ativo 

- Registos do Banco 
- Fichas de inscrição 

CMO Entidades 
concelhias a 
definir 

Reforçar a intervenção do Projeto “Menos 
Sós… Mais Nós – Equipas Locais de 
Voluntariado 

- N.º de voluntários inscritos/ 
N.º de voluntários 
capacitados 
- N.º de voluntários com 
programa de 
voluntariado/N.º de 
voluntários no ativo 
- N.º de beneficiários 
inscritos/N.º de benficiários 
com apoio do projeto 

- Registos da CMO 
- Fichas de inscrição 
- Registos dos gestores 
de Voluntariado 

CMO CCE, CVP, 
FPMPPI, CPSF, 
CSP S. João de 
Ovar, GASSVP 
e outras 
entidades a 
definir 

Reforçar a Campanha Nacional para o 
Direito à Alimentação 

- N.º de restaurantes 
aderentes/ N.º de refeições 
doadas por restaurante; 
- N.º de pessoas inscritas/N.º 
de pessoas beneficiárias do 
projeto 

- Registos da CMO 
- Fichas de inscrição 
- Fichas dos 
restaurantes 

CMO CCE, CVP, 
FPMPPI, CPSF, 
CSP S. João de 
Ovar, GASSVP 
e outras 
entidades a 
definir 

Implementar o projeto “Valor das Trocas” - Início da atividade do 
projeto 
- N.º de ações previstas/N.º 
de ações executadas 
- N.º de voluntários 
inscritos/N.º de voluntários 
ativados 
- N.º de inscritos por 
ação/N.º de participantes 
- Relatórios de avaliação 

- Registos da entidade 
promotora do projeto 
- Fichas de inscrição 
 

CMO e CSP S. 
João de Ovar 

Outras 
entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 
Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e a cidadania 
Prioridade de Intervenção: Voluntariado 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover e 
capacitar o 
voluntariado no 
concelho de Ovar 

Potenciar a Loja Solidária, os bens doados e 
a Oficina de Restauro, conjugando com as 
necessidades das famílias ao nível da 
recuperação das suas casas/interiores, 
através da implementação do projeto “CCE 
mudou a casa…” 

Articulação interinstitucional 
para potenciar os recursos e 
projetos de voluntariado 
existente e a criação de novos 
projetos 
 

- N.º de bens doados/N.º de 
bens restaurados 
- N.º de voluntários 
inscritos/N.º de voluntários 
ativados  
- N.º de pessoas que 
solicitaram o projeto por tipo 
de serviço/ N.º de pessoas 
apoiadas 
- N.º de apoios/serviços 
prestados 

- Registos da entidade 
promotora do projeto 
- Fichas de inscrição 
 

Centro 
Comunitário 
de Esmoriz 

Outras 
entidades a 
definir 

Promover a criação de novos projetos de 
voluntariado 

- N.º de projetos 
planeados/N.º de projetos 
em funcionamento 
- N.º de voluntários 
inscritos/N.º de voluntários 
ativados 

- Registos das 
entidadades 
promotoras dos 
projetos 
- Fichas de inscrição 

Entidades 
concelhias e 
sociedade civil 

Entidades a 
definir 
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I Eixo de Intervenção: Ovar| Território com Valor(es) 
Finalidade: Afirmar Ovar como território com valor e com valores e promover a participação e a cidadania 
Prioridade de Intervenção: Rede Social Concelhia 
 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Estratégias Indicadores de Avaliação Fontes de Verificação Responsáveis 
pela Ação 

Parceiros a 
envolver 

Promover e 
divulgar as 
respostas e a 
intervenção das 
instituições sociais 
concelhias e a 
partilha de 
experiências e boas 
práticas 

Dotar a comunidade, famílias e agentes 
sociais de informação sobre os Recursos 
Sociais existentes no concelho 
 

- Melhoria da página da Rede 
Social alojada no Site da CMO 
- Criação de Newsletter da Ação 
Social concelhia 
- Criação de um Guia de Recursos 
- Organização de uma Mostra 
Social ou evento similar 
- Dinamização de Encontros para 
Partilha de Experiências e Boas 
Práticas em áreas diversas de 
relevo para o desenvolvimento 
social do concelho 

- Atividade registada na 
página 
- Início do envio da 
Newsletter 
- N.º de entidades/contactos 
para onde a newsletter é 
remetida 
- Apresentação do Guia 
- Cartazes e programas da 
Mostra Social ou eventos 
similares 
- N.º de Encontros 
previstos/N.º de Encontros 
organizados 
- N.º de inscritos por 
Encontro/N.º de 
participantes 
 

- Registos da CMO e de 
outras entidades 
- Folhas de presença 
- Cartazes e flyers 
- Relatórios de 
Avaliação 

CMO e 
NE/CLAS 

CLAS e outras 
entidades a 
definir 

 
 
 


