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INTRODUÇÃO  

O Plano de Desenvolvimento Social assume-se como um instrumento de planeamento estratégico, de 

definição conjunta e negociada das prioridades e estratégias de intervenção para o concelho.  

Apresenta como suporte o delinear de estratégias de intervenção por forma a potenciar o 

desenvolvimento social do concelho, definindo as linhas orientadoras da ação, com base nas 

problemáticas identificadas no Diagnóstico Social concelhio.  

 

O presente tem como finalidade orientar as respostas às necessidades individuais e coletivas da 

população e das próprias instituições envolvidas, através dos projetos já existentes no território, com vista 

ao seu alargamento, permitindo uma maior rentabilização dos recursos e, por conseguinte, uma maior 

abrangência na intervenção.  

 

O presente documento está estruturado em dois pontos: o primeiro ponto faz uma breve caraterização 

dos eixos de intervenção a atuar de acordo com as prioridades definidas no diagnóstico social. O segundo 

ponto diz aponta as estratégias a definir neste plano de desenvolvimento social planeado para os 

próximos 5 anos. 

 

1.  EIXOS DE INTERVENÇÃO  

IDOSOS 

• A maioria das respostas sociais do concelho (centro de dia, lar, serviços de apoio domiciliário e 

centro de convívio) estão na sua capacidade máxima 

• População internada em lar residencial muito dependente  

• Pressão familiar para internamento de idosos 

• Congestionamento de serviços de centro de dia e centro de convívio com idosos muito 

dependentes 

• Grande sinalização de idosos em isolamento e exclusão social sem respostas  

• Lista de espera para a resposta de lar 
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 INFÂNCIA E JUVENTUDE  

• Insuficiente resposta de apoios técnicos especializados gratuitos ou de baixo custo, na área da 

infância e juventude – psicologia, terapia da fala, nutrição, psicomotricidade; pedopsiquiatria; 

otorrino; medicina dentária; 

• Escassez de apoio socioeducativo e de exercício da cidadania, gratuito ou de baixo custo, 

dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade; 

• Inexistência de oferta gratuita ou a baixo custo de atividades de expressão corporal e artística; 

• Insuficiente resposta dirigida a crianças dos 0 aos 3 anos – creche; 

• Inexistência de resposta às famílias com crianças que trabalham por turnos – amas, creche 

noturna. 

• Respostas inadequadas na prevenção/tratamento de comportamentos aditivos por parte dos 

jovens (Consumo de substâncias psicoativas; dependência de jogos e redes socais); 

• Insuficiente supervisão policial dos espaços de diversão frequentados por jovens; 

 

MINORIAS ÉTNICAS/ MIGRAÇÃO 

• Falta de parque habitacional de inserção da comunidade de etnia cigana; 

• Incumprimento por parte da comunidade cigana face às solicitações efetuadas pelos serviços 

públicos de acompanhamento 

• Inexistência de um projeto concertado e integrador da etnia cigana na comunidade local. 

• Inexistência de um balneário comunitário de acesso aos imigrantes, designadamente aqueles 

que assumem características nómadas (romenos). 

SAÚDE 

• Insuficiência de recursos humanos com abrangência concelhia 

• Iniciação precoce de consumos 

• Insuficiência de projetos de intervenção com jovens em iniciação de consumos 

• Falta de aplicação por parte das entidades competentes de projetos de prevenção primária 

• Inexistência de centro de atendimento a utentes doentes mentais crónicos 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

• Falta de divulgação do Núcleo de Violência Doméstica do Centro de Saúde da Marinha Grande  

• Dificuldade na denúncia efetiva por parte das vítimas e da população em geral 

• Inexistência efetiva de um programa de intervenção em rede para a V.D. 

EDUCAÇÃO 

• Morosidade nos processos de acompanhamento de processos Tutelares Educativos 

• Morosidade nos processos de Promoção e Proteção;  

• Necessidade de maior articulação entre a CPCJ e os Agrupamentos de Escolas; 

• Necessidade de mais Equipas Multidisciplinares em contextos educativos; 

• Nº Insuficiente de assistentes operacionais na rede pré-escolar e 1º ciclo  

• Falta de técnicos especializados (terapeuta da fala, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de 

ensino especial) 

HABITAÇÃO SOCIAL 

• Antiguidade do parque habitacional (80% do mesmo, tem mais de 30 anos); 

• Necessidade de obras de reparação e conservação de grande e média dimensão; 

• Dificuldade em gerir o parque habitacional, face à desadequação entre as tipologias das 

habitações e o nº de elementos dos agregados familiares; 

• Incumprimento no pagamento das rendas por parte dos inquilinos e ausência de sanções 

efetivas por parte da autarquia; 

• Saneamento básico não cobre a totalidade do concelho 
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 2017-2022 

 

 

 

 

Eixo de 
Desenvolvimento 

Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades 
Parceiras 

 
IDOSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Melhorar as condições de 
vida dos idosos, assegurando 
a prestação de serviços 
básicos e minimizar o risco 
de isolamento geográfico e social. 

 
1. Dinamizar as Associações / 
Coletividades existentes no 
concelho; 
2. Rentabilizar os 
recursos/equipamentos 
sociais existentes; 
3. Implementar projetos de 
Intervenção Comunitária 
desenvolvidos pelas 
Associações e IPSS; 
4. Criar uma Estrutura 

Residencial para Idosos; 
5. Desenvolver atividades de 
animação sénior prevenindo o 
isolamento 
6. Promover a divulgação de 

informação sobre serviços 
e/ou direitos já existentes 

 
1. Aumentar a capacidade de 

cobertura do Serviço de Apoio 
Domiciliário no concelho 

2. Aumentar o n.º de Camas nas ERPI’s 
já existentes; 

3. Aumentar o nº de ERPI’s; 

ISS, IP 
CMMG 
JUNTAS DE 
FREGUESIA 
IPSS 
COLETIVIDADES 
ONG.S 
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Eixo de 

Desenvolvimento 

Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades 

Parceiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementação de uma creche 

da rede solidária no concelho da 

Marinha Grande 

• Criação de uma equipa 

multidisciplinar para 

acompanhamento nas escolas 

• Alargamento de serviços de 

apoios técnicos especializados 

gratuitos ou a baixo custo 

• Criação do Ensino Artístico 

Especializado com cursos de 

Iniciação, Articulado e Supletivo 

• Alargamento da componente de 

apoio à família ao concelho da 

Marinha Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numa perspetiva 

integrada, com a família, 

fomentar o 

desenvolvimento integral 

de cada criança, 

promovendo a sua 

autonomia e a aquisição 

de aprendizagens 

significativas. 

 

1. Fomentar o desenvolvimento integral de 

cada criança, respeitando as suas 

características individuais, através de 

processos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas, num 

ambiente respeitador da sua origem 

cultural e do seu papel crítico e criativo. 

2. Proporcionar a cada criança condições 

de afeto, bem-estar e segurança, 

garantindo a promoção da saúde 

individual e coletiva, através de 

contextos que permitam a identificação 

precoce de inadaptações e atrasos de 

desenvolvimento. 

3. Incentivar a participação das famílias no 

processo educativo, valorizando o papel 

dos pais como primeiros educadores e 

desenvolver relações de colaboração 

efetiva com a comunidade. 

CMMG 

ISS, IP 

IPSS 

Agrupamentos 

de Escolas 

Associações e 

Coletividades 
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Eixo de 

Desenvolvimento 

Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades Parceiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORIAS ÉTNICAS/ 

MIGRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

• Melhoria das condições 

habitacionais dos elementos de 

etnia cigana, no concelho da 

Marinha Grande; 

• Integração social, escolar e 

profissional, dos elementos de 

etnia cigana do concelho da 

Marinha Grande; 

• Apoiar os sem abrigo, ao nível da 

higiene. 

1. Promover ações de 

sensibilização e formação 

dirigidas à comunidade 

cigana, com o intuito de 

trabalhar competências 

habitacionais, sociais e 

escolares; 

2. Trabalhar as competências 

dos elementos da 

comunidade nos locais 

onde residem; 

3. Promover ações de 

sensibilização dirigidas à 

comunidade em geral, 

sobre a necessidade de 

trabalhar a comunidade de 

etnia cigana; 

1. Criação de um parque habitacional de 

inserção da comunidade de etnia cigana; 

2. Desenvolvimento de um projeto 

concertado e integrador da etnia cigana 

na comunidade; 

3. Criação de um balneário comunitário de 

acesso aos imigrantes, designadamente 

aqueles que assumem características 

nómadas e elementos da comunidade 

cigana. 

CENTRO DE SAÚDE 

CMMG 

JUNTAS DE 

FREGUESIA 

ISS, IP 

IPSS 

PSP 

Stª CASA 

MISERICÓRDIA 

(RLIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDS 2018-2023 aprovado na reunião de CLAS de 01-03-2018 

 

7
 

Eixo de 

Desenvolvimento 

Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades Parceiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover a acessibilidade 

aos serviços de saúde da 

totalidade dos habitantes 

do concelho reduzindo 

listas de utentes sem 

médico; 

• Promover a qualidade de 

vida para os doentes 

mentais crónicos  

 

 

 

 

• Prevenir comportamentos 

de risco e promover a 

adoção de hábitos de vida 

saudável; 

 

 

 

 

 

• Melhorar a qualidade de 

vida dos doentes. 

1. Criar condições que 

ajudem a fixar técnicos de 

saúde no concelho, 

nomeadamente médicos; 

 

 

2. Aderir a projetos de 

intervenção comunitária 

promovidos por 

associações e IPSS do 

concelho, que prestam 

apoio na área da saúde. 

 

3. Melhorar as condições de 

saúde mental dos cidadãos 

do concelho, 

nomeadamente através de 

medidas gratuitas 

associadas à prática 

desportiva; 

 

 

4. Contribuir para a melhoria 

de qualidade de vida dos 

doentes; 

 

1. Estabelecer acordos com ações concretas que 

visem a fixação dos profissionais ao concelho; 

 

 

 

 

2. Criar centro de acompanhamento para 

doentes mentais crónicos; 

 

 

 

 

 

3. Criação de protocolos com associações 

desportivas e culturais que promovam a 

prática desportiva e as atividades socio lúdicas 

de forma gratuita, por forma a substituir 

comportamentos de risco da população por 

atividades desportivas e/ou outras; 

 

 

 

4. Implementar programas de prevenção de 

comportamentos de risco e de hábitos de vida 

saudáveis; 

SRS LEIRIA 

CENTRO DE SAÚDE 

CMMG 

JUNTAS DE 

FREGUESIA 

ISSS 

IPSS 

VOLUNTÁRIOS 

Centro Hospitalar 

Leiria- Pombal 

Coletividades e 

Associações 

Agrupamentos de 

Escolas 
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Eixo de Desenvolvimento Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades Parceiras 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

 

 

 

 

• Diminuir a violência 

doméstica no concelho 

 

1. Promover a igualdade de 

género entre os cidadãos; 

2. Apoiar as vítimas de 

violência doméstica; 

3. Delinear estratégias 

inovadoras direcionadas para 

as especificidades destes 

cidadãos 

 

1. Criar Gabinete de Intervenção no 

âmbito da violência entre adultos 

com espaço físico próprio, 

assegurando o atendimento das 

vítimas e agressores;  

2. Criação de um grupo de trabalho para 

a temática da Violência Doméstica e 

de Género 

3. Promover ações de sensibilizações no 

âmbito da prevenção da VD; 

4. Prevenir a reincidência e proteger as 

vítimas;  

5. Proteger e reabilitar os agressores 

(interromper ciclos de reprodução de 

comportamentos violentos) 

ACES Pinhal Litoral 

CMMG 

JUNTAS DE 

FREGUESIA 

ISS, IP 

IPSS 

PSP 

GNR 
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Eixo de Desenvolvimento Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades Parceiras 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Acompanhamento da 

totalidade das crianças e 

jovens com necessidades 

educativas especiais; 

2. Diminuir o absentismo 

escolar ao nível do 2º, do 

3º ciclo e secundário; 

3. Direcionar o ensino 

profissional, à realidade 

local (industria, vigilantes 

florestais) 

1. Dinamização de iniciativas 

escolares envolvendo pais 

e filhos; 

2. Sensibilizar a Autarquia e o 

Ministério da Educação 

para a ampliação da rede 

de apoios educativos; 

3. Melhorar estrategicamente 

o acompanhamento 

escolar à população 

estudantil. 

 

1. Aumento do n.º de assistentes 

operacionais; 

2. Reforço do equipamento didático e 

pedagógico nas escolas do pré-escolar 

e 1º ciclo; 

3. Criação de 2 centros educativos no 

concelho; 

4. Requalificação de estabelecimentos 

de ensino através do Programa QREN 

e Autarquia; 

5. Obras de beneficiação/ manutenção 

de estabelecimentos de ensino 

através da autarquia. 

DREC 

CMMG 

Juntas de Freguesia 

Escolas 

Associação de Pais 

EPAMG 

ISMAG 

IPSS 

COLETIVIDADES 
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PRIORIDADE II 

Eixo de Desenvolvimento Objetivo Estratégico Estratégias Objetivos Específicos  Entidades Parceiras 

 

HABITAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melhorar as condições 

habitacionais da população 

carenciada do concelho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliar as condições de 

habitabilidade dos fogos e 

definir as obras a 

promover; 

2. Simplificar procedimentos 

administrativos e definir os 

casos prioritários; 

3. Criar mecanismos de apoio 

financeiro à recuperação de 

habitações degradadas; 

 

1. Implementar e desenvolver 

programas de recuperação e 

beneficiação de habitações 

degradadas; 

 

 

 

 

 

 

 

CMMG 

JUNTAS DE 

FREGUESIA 

IHRU 

 

 

 

 

 

 

 

 


