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Sumário 

 

O Plano de Acção 2010, foi elaborado tendo em conta os objectivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Social, projectado para o período compreendido ente 2008 e 2013. 

Apresenta-se estruturado segundo os Eixos de Intervenção do Projecto Concelhio de Luta Contra a 

Pobreza e a Exclusão Social que, concretizando o princípio da subsidiariedade da Rede Social, 

implica uma metodologia de trabalhar com em vez de trabalhar para as comunidades locais a que se 

destinam. 

O Projecto Concelhio de Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social integra um conjunto de eixos 

estratégicos que estabelecem as directrizes e as grandes opções estratégicas para o Concelho: 

Eixo I - Intervenção Familiar Integrada; 

Eixo II - Empregabilidade; 

Eixo III - Capacitação Institucional; 

Eixo IV - Serviços de Apoio à Família; 

Eixo V - Centro de Recursos. 

 

Na concepção do Plano de Acção para 2010 efectuou-se uma selecção das acções possíveis de 

concretizar e propôs-se a continuidade de algumas das acções iniciadas em 2009. 

 

 

 



 

 

 

EIXO I – INTERVENÇÃO FAMILIAR INTEGRADA 

 

Acções Previstas Monitorização / Avaliação 

Promover acções de formação de intervenção 

social na área da Educação Parental 

(candidatura ao programa Juventude em acção 

(acção 4.3)) 

Acção não concretizada – não foi possível a realização da 

acção prevista devido à dificuldade de encontrar assessoria 

técnica com disponibilidade para a execução do projecto. 

(Dra. Ana Maria Ribeiro e Dra. Filomena Gaspar só têm 

disponibilidade para 2011) 

Candidatura ao POPH – formação para público 

estratégico 

Acção não concretizada – não foi efectuada a candidatura na 

medida em que não foram abertas candidaturas, no âmbito 

do POPH, para o enquadramento das acções previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EIXO II – EMPREGABILIDADE 

 

Acções Previstas Monitorização 

Elaborar o Plano de Formação 

Concelhio 

Acção concretizada – com a colaboração do Gabinete de Inserção 

Profissional – GIP da ACICE foi elaborado o Plano de Formação 

Concelhio que congrega todas as acções de formação disponíveis nas 

várias entidades promotoras de formação por destinatários. 

Candidatura à tipologia 6.1 – 

Formação para inclusão POPH – 

(formação em “Integração na Vida 

Activa para público desfavorecido) 

Acção concretizada – em Dezembro de 2010 a ACICE, elaborou uma 

candidatura ao POPH (aguarda-se a sua aprovação) 

Divulgação das acções e medidas 

do IEFP 

Acção concretizada – no Plenário do CLAS, realizado em Março de 2010, 

o IEFP fez a divulgação das acções e medidas de emprego disponíveis 

para corrente ano. 

- Estágios Profissionais – Formações Qualificantes de níveis 3 e 4 

referentes à Portaria nº 127/2010, de 1 de Março;  

- Estágios Profissionais de Nível Superior, referentes à Portaria nº 

129/2009 de 30 de Janeiro, à Circular Normativa nº 5/2009, de 1 de 

Fevereiro e à Portaria nº 127/2010, de 1 de Março; 

- Estágios Qualificação – Emprego, referentes à Portaria nº 131/2009, 

de 30 de Janeiro, Portaria nº 262/2009, de 12 de Março, C.N 6/2009 de 1 

de Fevereiro e à Portaria nº 128/2010, de 1 de Março;  

- INOV - Social referente à R.C.M. nº 112/2009, de 26/11; Portaria nº 

1451/2009, de 28/12 e Circular Normativa nº 1/2009, de 11 de Janeiro;  

- Contrato Emprego – Inserção +, referente à Portaria nº 128/2009, de 

30 de Janeiro e à C.N 07/2009, de 01/02; 

- Contrato Emprego – Inserção, referente à Portaria 128/2009 de 30 de 

Janeiro e à C.N 07/2009 de 01/02. 



 

 

Efectuar o levantamento das 

informações relativas às 

candidaturas realizadas no âmbito 

da Educação de Adultos 

Acção concretizada – foi feito o levantamento dos cursos realizados no 

âmbito da Educação de Adultos – actualização do Diagnóstico Social 

Concelhio. 

Estabelecimento de 
Ensino 

Designação do curso 

B3 Escolar, nível 2 Agrupamento de 
Escolas de Terras do 
Baixo Neiva 

Nível Secundário, nível 3 

B3 Escolar, nocturno Agrupamento de 
Escolas de Apúlia Curso Jardinagem (com equivalência ao 9º ano, nocturno) 

B2- Serviço de Andares 

B2 – Técnica de Acção Educativa 

B2 +3 – Jardinagem e Espaços Verdes 

B3 – Arte Floral  

B3 – Práticas Técnico – Comerciais  

B3 – Apoio Familiar e à Comunidade 

B3 – Pastelaria - Padaria 

B3 – Práticas Técnico - Comercial 

Secundário Académico – Técnica Cozinha / Pastelaria   

Secundário Académico - Técnica de Acção Educativa 

Secundário Académico – Técnica de Instalação Eléctrica 

Instituto do Emprego e 
Formação Profissional  
(todos os cursos 
funcionam em 
Barcelos) 
  
  
  
  
  

Secundário Profissional –Segurança e Higiene no 
Trabalho 

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho, Nível 3 Associação Comercial 
e Industrial do 
Concelho de 
Esposende 

Técnico de Apoio à Gestão, Nível 3 

 

Efectuar o levantamento do nº de 

adultos certificados por nível de 

escolaridade 

Acção concretizada – para a actualização do Diagnóstico Social 

procedemos ao levantamento do número de adultos certificados por 

níveis de escolaridade, junto das várias entidades promotoras de 

formação. 

Adultos certificados – EFA 

ACICE Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificado 

Total 

4º - 

6º 14 

9º 19 
2010 

12º 32 

75 

 

ACIB Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificado 

 

4º - 

6º - 

9º 36 
2010 

12º - 

36 

 

 

E. Sec. 
Henrique 
Medina 

Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificado 

 

4º 0 

6º 0 

9º 8 
2010 

12º 59 

67 

 Total: 178 

 



 

 

Adultos Certificados – RVCC 

Zendensino Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificados 

Total 

4º 2 

6º 4 

9º 166 
2010 

12º 45 

217 

 

ACIB Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificados 

 

4º 0 

6º 0 

9º 28 
2010 

12º 15 

43 

 

ACICE Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificados 

 

4º 1 

6º 4 

9º 44 
2010 

12º 3 

52 

 

Esc. Sec. 
Henrique Medina 

Ano de 
escolaridade 

Nº adultos 
certificados 

 

4º 0 

6º 3 

9º 62 
2010 

12º 28 

93 

 Total: 405 

  

Sensibilização para o 

Empreendedorismo dirigido à 

comunidade em geral 

Acção concretizada – durante o ano 2010 o Gabinete de Inserção 

Profissional da ACICE, no desenvolvimento das suas actividades 

promoveu sessões colectivas de dinamização de acções para a 

promoção do Empreendedorismo nas várias freguesias do concelho de 

Esposende:  

Acções - 2010 
Nº de participantes 

Campanha Emprego e Formação - Soluções à sua Medida 
818 

Curso de Empreendedorismo Feminino - ACICE 16 

Empregabilidade para maiores de 40 Anos 27 

Iniciativa Emprego 2010 - Acções de Aproximação ao Mercado de 
Trabalho 

50 

Oportunidades de Integração Profissional 69 

Total 980 

 

 

 



 

 

 

EIXO III – CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Acções Previstas Monitorização  

Realização de acções de formação sobre “Gestão 

da Qualidade” 

Acção não concretizada – não foi efectuada a candidatura 

na medida em que não foram abertas candidaturas, no 

âmbito do POPH, para o enquadramento das acções 

previstas. 

 

Sessão de Informação sobre a certificação nas 

IPSS – APCER 

Acção concretizada – no CLAS, realizado a 19 de Maio foi 

realizada uma sessão de esclarecimento pela APCER 

sobre a “Gestão da Qualidade” para as IPSS. 

A Associação Empresarial de Portugal, fez também a 

apresentação do Modelo Q3 – Qualificar o 3º sector, 

definido como uma metodologia de intervenção, baseada 

em actividades de consultoria e formação, aplicável em 

organizações do 3º Sector.  

O projecto visa promover a melhoria das organizações e 

das pessoas que nelas colaboram, ao nível da gestão e da 

organização interna, através de processos que promovam 

e motivem para a mudança, inovação e criatividade, que 

possibilitem a internalização de conhecimentos, o 

“empowerment” e a aprendizagem contínua.  

 

 



 

 

 

EIXO IV – SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA 

 

Acções Previstas Monitorização  

Realojamento de quatro agregados familiares na 

Habitação Social de Vila Chã 

Acção não concretizada – o processo decorre em 

Tribunal 

Proposta de criação do Cartão do idoso / Cartão Sénior 

Municipal 

Acção não concretizada 

Protocolo de Requalificação Habitacional – Apoio à 

Habitação de famílias carenciadas 

 

Acção concretizada – assinatura do protocolo de 

Requalificação Habitacional de famílias 

carenciadas realizada em 1 de Fevereiro de 2010. 

Tem como finalidade a promoção da melhoria das 

condições de vida de famílias proprietárias de 

habitação própria e permanente, caracterizadas por 

vulnerabilidades socioeconómicas. 

Os apoios atribuídos durante o ano 2010 foram:  

- 5 projectos de obras elaboras; 

- 2 projecto de obras + isenção de taxas 

elaborados; 

- 11 obras de conservação, beneficiação ou 

reparação concluídas; 

- 2 situações de obras de conservação, 

beneficiação ou reparação a decorrer. 

 

 



 

 

 

EIXO V - CENTRO DE RECURSOS 

 

Acções Previstas Monitorização  

Avaliação do funcionamento da EMIPE – 

enquadramento face à nova Legislação 

vigente 

Acção concretizada – realização de duas reuniões de parceiros, 

com o objectivo de fazer um enquadramento das actividades 

desenvolvidas pela equipa, assim como o seu enquadramento 

face à nova legislação vigente. 

A equipa funcionará até ao final do mês de Novembro, 

sustentada pelo projecto de financiamento, que a Santa Casa 

da Misericórdia de Esposende (parceira da EMIPE) apresentou 

ao Alto Comissariado para a Saúde. Este projecto permitiu a 

contratação de uma equipa de técnicos especializados para 

avaliação e intervenção junto das crianças referenciadas à 

equipa.  

De acordo com a nova legislação, prevê-se a constituição de 

Equipas Locais de Intervenção – ELI’s. 

Dinamização do Gabinete de Apoio ao 

Emigrante (campanha alargada de 

divulgação) 

Acção concretizada – O GAE destina-se a prestar apoio gratuito 

aos munícipes, que tenham estado emigrados ou em vias de 

regresso, informando-os ou encaminhando-os em diferentes 

áreas: segurança social, equivalência e/ou reconhecimento de 

habilitações literárias, assuntos de natureza jurídica, formação 

profissional, legalização de veículos, entre outros.  

Durante o ano 2010 foi realizada uma campanha de divulgação 

do GAE através da colocação de um Outdoor na freguesia de 

Belinho e da distribuição de cartazes nas Juntas de Freguesia 

Dinamização do Banco Local de 

Voluntariado 

Acção concretizada – durante o ano 2010 foram realizadas as 

seguintes actividades: 

Data Acção Nº de 
participantes 

19 a 25 de 
Abril  

Campanha de Brinquedos "Contribui 
para um Sorriso" 

-- 

20 de Abril  Acção de Formação "Envelhecimento 
Activo" 

16 

25 de Abril Caminhada “Contigo Sou Mais” 90 

1,4 e 5 de 
Dezembro  

Campanha de Solidariedade de Natal 
"Um Pouco de Cada Um de Nós Fará 
a Diferença" 

22 

 
 

  

 



 

 

Projectar a Loja Social 

Acção concretizada – no plenário do CLAS realizado em 14 de 

Dezembro, foi apresentada e submetida a aprovação o projecto 

de regulamento da Loja Social – “redeSolidária”, elaborado nos 

termos do disposto na alínea c), do nº 4 do art. 64º da Lei 

169/99, que dispõe sobre as competências dos municípios no 

âmbito social. Face ao actual contexto sócio-económico cujas 

consequências atingem as famílias mais vulneráveis, a criação 

de uma Loja Social no Concelho de Esposende poderá vir de 

alguma forma a atenuar as dificuldades e necessidades 

imediatas dessas famílias, através da distribuição de bens de 

várias espécies. 

Com o projecto Loja Social “redeSolidária”, pretende-se criar um 

espaço de partilha e solidariedade de toda a comunidade, com 

vista a potenciar a criação de respostas mais adequadas aos 

problemas sociais, rentabilizando os recursos existentes, 

eliminando sobreposições de intervenção e permitindo um 

melhor planeamento dos serviços.  

Parceria com a ACAPO 

Acção concretizada – no mês de Fevereiro foi estabelecido uma 

parceria com a ACAPO - Delegação de Braga, com o objectivo 

de concertar respostas assentes numa lógica integrada e 

participativa, orientada para a criação de condições que 

favoreçam o aumento das competências e o acesso à 

informação e a serviços de suporte,  com vista ao 

desenvolvimento social e económico do concelho. 

A Delegação de Braga da ACAPO disponibiliza, gratuitamente, 

uma Assistente Social, na primeira segunda-feira de cada mês, 

no horário das 14:30-16:30, nas instalações do Serviço de 

Acção Social, sito na Rua dos Bombeiros, nº 51, nesta cidade, 

que efectua o atendimento/acompanhamento social aos 

munícipes com deficiência visual e suas famílias, promoção de 

acções de informação/sensibilização para a comunidade, em 

parceria com o SAS/Rede Social e outras, com vista a conhecer 

o diagnóstico concelhio sobre a deficiência visual. 

Durante o ano 2010 foram realizados: 

- 8 Atendimentos 

- 12 Acompanhamento Social pela ACAPO 

- 3 Reuniões com instituições 

 



 

 

Foi efectuado o diagnóstico concelhio sobre a deficiência 

visual: 
 

- Identificação de 12 munícipes com baixa visão ou cegos, 

segundo o sexo e freguesia de residência. 

 

Sexo Nº 
Masculino  4 

Feminino 8 

Total  12 

 

Freguesia Nº 
Apúlia  1 

Esposende  1 

Marinhas  4 

Belinho  1 

Curvos  2 

Rio Tinto  1 

Gandra  1 

Fão  1 

Total  12 

 

 

Protocolo com o Núcleo Regional da Liga 

Portuguesa contra o Cancro 

Acção concretizada – Em Abril foi assinado um protocolo de 

colaboração no âmbito da prestação de cuidados de Psico-

Oncologia aos doentes oncológicos do concelho e seus 

familiares. Este protocolo tem por objectivos promover 

iniciativas que aprofundem a cooperação entre a Liga e a 

Câmara, na área da Saúde Mental e Comunitária. A Unidade de 

Psico-Oncologia da Liga, disponibiliza gratuitamente a sua 

equipa de técnicos de saúde mental, para a realização de 

consultas de Psico-Oncologia no Centro de Saúde de 

Esposende. 

Durante o ano 2010, foram realizadas 120 consultas, 

correspondendo a um acompanhamento de 22 munícipes. 

 



 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS - não previstas no Plano de Acção 

Acção  Monitorização  

Projecto “10Construir” Com o objectivo de sensibilizar a sociedade civil para os problemas da 

pobreza e da exclusão social com vista à construção de uma cultura 

social que vise a igualdade, a solidariedade e a cooperação activa, 

mediante um trabalho de concertação e parceria, no âmbito da 

Plataforma Supraconcelhia do Cávado, entre a EAPN Portugal/ Rede 

Europeia Anti-Pobreza e os Municípios desta região – Amares, 

Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde 

apresentaram uma candidatura ao Programa Nacional do Ano Europeu 

do Combate à Pobreza e Exclusão Social (PNAECPES).  

Com recurso a metodologias de inclusão por via da Arte, o projecto 

permitiu desenvolver um conjunto de acções de sensibilização, junto 

dos cidadãos em geral, para os fenómenos da pobreza e exclusão, com 

vista à promoção de uma sociedade mais solidária, justa e coesa. 

O projecto decorreu durante o ano 2010 e teve como principais acções 

o Concurso de Artes “DiversidArtes” e as Oficinas de Teatro do 

Oprimido e Peças e Teatro Fórum. 

 

Acções realizadas em Esposende: 

 

“DAR VOZ”- A 24 de Julho, realizamos no concelho de Esposende o 

Teatro Forum, com o tema “Horas Extras”. Os protagonistas da peça 

foram elementos dos vários grupos de teatro amador do concelho, 

nomeadamente do GATA (Grupo de Teatro Amador de Fão), ACARF 

(Grupo de Teatro da Associação Cultural, Artística e Recreativa de 

Forjães), GATERC (Grupo de Teatro Amador de Esposende e Rio 

Cávado), que participaram numa oficina de teatro, sob a orientação de 

técnicos do Teatro Oprimido de Coimbra.  

Na plateia contamos com a presença de 162 pessoas. 

 

“DIVERSIDARTES” - A 4 de Novembro, no Museu de Arte em Fão 

acolhemos a exposição de Escultura. Participaram 69 pessoas na 

sessão de apresentação. E a 24 de Novembro, acolhemos a modlidade 

de fotografia,   

 



 

 

 

Participantes de Esposende premiados por modalidade: 

Modalidade Categoria 

Dança 1º classificado 
Escultura 1º classificado 

2 menções honrosas 
Música 1º classificado 
Pintura 1º classificado 
Teatro 1º classificado 

 

 

Candidatura à ON2 – “Cávado 

Prospectivo”  

No mês de Agosto foi elaborada uma candidatura Supraconcelhia à 

ON2 – Eixo V “Governação e Capacitação Institucional” do Programa 

Operacional Regional do Norte 2007-2013, com o objectivo de 

responder às novas urgências para a territorialização das políticas 

sociais. 

Cávado Prospectivo foi a denominação encontrada na rede de 

parceiros para identificar o território, definir as acções e sublinhar os 

objectivos específicos deste projecto, no âmbito da candidatura o eixo 

prioritário V. 

As acções previstas neste projecto são: 

1. ELABORAÇÃO DA CARTA SOCIAL MUNICIPAL E SUPRAMUNICIPAL DO 

CÁVADO - A carta social municipal é um instrumento de planeamento da 

rede de serviços e equipamentos sociais a localizar no concelho e de 

diagnóstico, que identifica as necessidades, estabelece a evolução da 

rede, o seu dimensionamento, a tipologia das respostas, a articulação 

com os índices de cobertura nacional, os recursos humanos 

disponíveis e necessários e os níveis de qualidade no quadro da 

evolução demográfica e sócio-económica de cada concelho. 

2. SESSÕES DE TRABALHO - DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (PLANO B), 

dirigidas aos representantes do poder local, enquanto interlocutores 

privilegiados no processo de negociação e decisão dos planos de 

acção. 

 

 

 

 


