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A Rede Social de Olhão é uma plataforma 
reconhecida e incontornável no cenário 
institucional do nosso concelho. Assume 
desde a primeira hora um contributo 
relevante na mobilização de recursos e na 
conjugação de esforços para a promoção da 
coesão social.  

Reconhecendo a necessidade de criar uma 
consciência coletiva sobre os desafios do 
território, temos mantido atualizados os 
instrumentos de planeamento social. Esses 
são essenciais para a priorização da ação 
coletiva no combate às desigualdades e às 
diferentes formas de exclusão, bem como na 
insistente determinação na erradicação da 
pobreza. 

A definição das prioridades de ação para o 
período de 2021 a 2023 encontram-se 
sustentadas no diagnóstico social, 
documento de referência, aprovado por 
unanimidade pelo Conselho Local de Ação de 
Social de Olhão. 

O nosso compromisso com as pessoas 
ultrapassa as fronteiras do concelho, razão 

pela qual se decidiu alinhar este Plano com a 
Nova Agenda Urbana e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. “Não deixar ninguém para trás” é o 
desígnio destes instrumentos de política 
internacional, que nós, em Olhão, decidimos 
abraçar, assegurando um compromisso entre 
a ação local e a agenda global.  

Esta aposta faz ainda mais sentido pelo fato 
de este Plano de Desenvolvimento Social ter 
sido elaborado num período de enorme 
incerteza e instabilidade, marcado pela 
pandemia da Covid-19, fenómeno ímpar na 
nossa vida pessoal e coletiva.  

Os desafios que temos pela frente convocam 
todas as instituições do concelho ou que aqui 
trabalham para a união de esforços. A 
situação de emergência que estamos a 
passar tem impactos muito severos na vida 
da nossa comunidade. A Rede Social assume, 
por isso, uma importância redobrada, pois 
apenas em conjunto seremos capazes de 
alcançar os necessários equilíbrios sociais.  
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Siglas, Acrónimos e Abreviaturas  

5P  Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias 

APF Algarve       Associação para o Planeamento da Família, delegação do Algarve 

CLASO  Conselho Local de Ação Social de Olhão 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A Rede Social de Olhão foi criada em 2005 com o objetivo de 
desenvolver a cultura de parceria e uma dinâmica colaborativa 
entre os diferentes agentes locais, promover o planeamento e 
garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais. 
O Conselho Local de Ação Social de Olhão (CLASO), instância de 
deliberação coletiva, é um fórum de parceria estratégica para a 
coordenação e intervenção no desenvolvimento social do 
Concelho e tem como finalidade a conceção e avaliação da 
política social local. Atualmente, o CLASO conta com 77 
instituições públicas e privadas.  

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do Concelho de 
Olhão 2021-2023 é um compromisso coletivo, que visa dar 
continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos, ao nível 
do desenvolvimento social do município, promovendo a 
erradicação de todas as formas de pobreza e a inclusão dos 
grupos desfavorecidos e vulneráveis.  

O PDS de Olhão pretende intervir face aos problemas 
identificados no Diagnóstico Social, aprovado em 1 de outubro 
de 2020, por forma a produzir efeitos corretivos e preventivos, 
por exemplo, ao nível do aumento dos casos de violência 
doméstica, da escassez de respostas dirigidas à população 
com doenças mentais, do crescimento do número de pessoas 
em situação de sem-abrigo, entre outros. O Plano pretende 
construir cenários de transformação social do concelho, com 
base numa abordagem realista e compatível com a capacidade 
de intervenção das entidades parceiras da Rede Social. 

Além disso, o PDS de Olhão assume o desafio de fomentar a 
Nova Agenda Urbana (NAU), incorporando elementos que 
contribuam para a territorialização dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estes dois instrumentos, 
impulsionados pelas Nações Unidas, constituem “um roteiro 
para uma ação centrada nas pessoas, no planeta, na 
prosperidade, na paz e nas parcerias (5P), tendo como objetivo 
final a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
sustentável, no âmbito do qual todos os Estados e outras 

Objetivos do Desenvolvimento  

Sustentável – ODS 

 

1 Erradicar a pobreza 

2 Erradicar a fome 

3 Saúde de qualidade 

4 Educação de qualidade 

5 Igualdade de Género 

6 Água potável e saneamento 

7 Energias renováveis acessíveis 

8 Trabalho digno e crescimento  
económico 

9 Indústria, inovação e  
infraestruturas 

10 Reduzir as desigualdades 

11 Cidades e comunidades  
Sustentáveis 

12 Produção e consumo sustentáveis  

13 Ação climática 

14 Proteger a via marítima 

15 Proteger a vida terrestre 

16 Paz, justiça e instituições eficazes 

17 Parcerias para a implementação  
dos objetivos 
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partes interessadas assumem responsabilidades próprias no que diz respeito à sua implementação, 
enfatizando-se que ninguém deve ser deixado para trás”1. 

Um último apontamento para recordar que o planeamento no domínio social é indiscutivelmente 
um exercício de significativa complexidade, na medida em que trabalha com variáveis muitas vezes 
instáveis. Este desafio é particularmente mais exigente no atual contexto de pandemia da covid-19, 
dada a incerteza e imprevisibilidade que esta tende a causar nas múltiplas dimensões da vida local, 
o que exigirá de todos os membros da Rede uma vigilância muito apertada das dinâmicas sociais e 
uma atitude proativa de correção da programação prevista, sempre que tal se revele incontornável.  

 

 
1 Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (2017). Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. Portugal. 
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PROCESSO METODOLÓGICO 

A elaboração do presente Plano de Desenvolvimento Social (PDS) teve como base o Diagnóstico 
Social previamente aprovado, de onde emanaram as principais vulnerabilidades e debilidades 
presentes no tecido social do concelho. Reflete também as opções estratégicas definidas pelos 
parceiros da Rede, bem como os compromissos passíveis de alcançar entre os diferentes agentes. 
Este define: 

i. Uma visão estratégica para o concelho na área social; 
ii. Os eixos de intervenção; 
iii. As medidas a implementar; 
iv. O modelo de governação; 
v. O modelo de monitorização e avaliação do plano. 

 

O processo de construção do PDS obedeceu a uma série de ações, entre as quais se destacam a 
recolha de contributos através de uma consulta realizada aos vários membros da Rede. A 
elaboração deste documento obedeceu cinco fases, nomeadamente a definição de uma estrutura 
de documento, a auscultação dos parceiros do CLASO através da ação anteriormente reportada, a 
elaboração de uma versão preliminar e sua entrega ao Município de Olhão, a realização de um fórum 
com as entidades da Rede para discussão da versão preliminar do PDS e, finalmente, a incorporação 
dos contributos emanados do fórum e produção da versão final do documento a submeter ao 
Núcleo Executivo e ao CLASO. 

O plano foi desenvolvido de forma a garantir a articulação com outros instrumentos de planeamento 
municipal, nacional e até internacional. São exemplos a Carta Educativa, o Plano Estratégico 
Municipal para a Habitação de Olhão, Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
2018-2030, a Nova Agenda Urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Olhão, alinhado com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, tem a ambição de estabelecer estratégias de intervenção para os 
próximos três anos, com base nas problemáticas identificadas, e servir de instrumento de 
enquadramento das ações executadas pelo CLASO. O diagnóstico revelou um panorama social 
complexo e diverso, bem como identificou um conjunto de problemas e necessidades que merecem 
a atenção de todas as entidades da Rede Social.  

Tendo presente este desafio, o PDS estrutura-se em 4 eixos de intervenção, 24 objetivos, 55 
medidas e 116 indicadores de realização, que visam orientar a sua implementação. Os eixos 
correspondem, no essencial, aos grupos sociais vulneráveis, aos bairros de habitação social, à área 
da saúde e ao trabalho de dinamização e capacitação da própria Rede.  

Apresentam-se nas tabelas seguintes, de forma sucinta, as temáticas e os respetivos problemas e 
objetivos. 

EIXO DE INTERVENÇÃO I – Grupos sociais vulneráveis 
16 objetivos   |   35 medidas  

EIXO DE INTERVENÇÃO II – Bairros de habitação social 
1 objetivos   |   4 medidas 

EIXO DE INTERVENÇÃO III – Saúde 
4 objetivos   |   6 medidas 

EIXO DE INTERVENÇÃO IV – Capacitação da Rede Social 
3 objetivos   |   10 medidas 

 

 



SUMÁRIO EXECUTIVO Eixos de intervenção 
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 EIXO DE INTERVENÇÃO I – GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS 

 Problemas/Necessidades Objetivos 

Crianças e Jovens 

Aumento dos casos de violência 
doméstica, maus-tratos, bullying, 
entre outros, que exigem uma 
intervenção em contexto 
familiar/parental, escolar e 
comunitário. 

1. Promover o desenvolvimento de 
competências parentais; 
2. Fomentar o desenvolvimento de 
competências sociais no ambiente 
escolar e comunitário; 
3. Reforçar a capacidade 
institucional do concelho; 
4. Combater a pobreza infantil. 

População idosa 

Tendência de aumento da 
população idosa a viver só em 
territórios isolados, carecendo de 
vigilância e apoio integrado. 

5. Promover uma abordagem 
integrada de prevenção e combate 
ao isolamento social; 
6. Ampliar a capacidade de resposta 
nos serviços de apoio à população 
idosa; 
7. Atuar na formação de 
cuidadores/as formais e não 
formais. 

População com 
incapacidades e/ou 

deficiências 

Significativo número de pessoas 
com muita dificuldade em realizar 
funções básicas, com particular 
necessidade de vigilância e apoio 
nos casos em que se verificam 
situações cumulativas. 

8. Assegurar mecanismos 
interinstitucionais de 
acompanhamento das situações de 
incapacidade e/ou deficiência; 
9. Contribuir para a autonomia das 
pessoas com incapacidades e/ou 
deficiências em diferentes 
contextos, por forma a garantir uma 
vida mais independe e inclusiva. 

População 
desempregada 

Aumento do número de 
desempregados/as inscritos no 
IEFP, de todas as faixas etárias, 
destacando a necessidade de 
investir em estratégias de 
empregabilidade, com especial 
enfoque nas pessoas mais afetadas 
pela crise gerada pela pandemia e 
que evidenciam dificuldades 
acrescidas de reintegração no 
mercado de trabalho. 

10. Apoiar estratégias que 
promovam a empregabilidade. 
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 EIXO DE INTERVENÇÃO I – GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS 

 Problemas/Necessidades Objetivos 

População  
sem-abrigo 

Tendência de crescimento da 
população sem-abrigo, 
evidenciando a necessidade 
urgente de desenvolver estratégias 
de apoio social temporário e 
permanente. 

11. Desenvolver estratégias de e de 
reinserção das pessoas em situação 
de sem-abrigo. 

Vítimas de violência 
doméstica e 

desigualdade de 
género 

Aumento dos casos de violência 
doméstica, que evidenciam 
disparidade entre mulheres e 
homens e exigem intervenção ao 
nível da proteção e cuidado das 
vítimas. 

12. Promover a prevenção dos 
casos de violência doméstica e a 
proteção das vítimas; 
13. Promover a igualdade entre 
mulheres e homens e políticas de 
não discriminação. 

Minorias étnicas 

Persistência das dificuldades de 
integração, destacando a 
importância de construir respostas 
inovadoras, assumidas com o 
compromisso de inclusão pelas 
próprias comunidades. 

14. Desenvolver respostas 
inovadoras numa abordagem 
multidimensional para integração 
das comunidades cigana e 
estrangeira. 

Famílias 
monoparentais 

Aumento significativo dos núcleos 
unipessoais, evidenciando a 
importância de investir em 
mecanismos de combate à pobreza 
e exclusão social. 

15. Garantir o apoio às famílias 
monoparentais em situação ou 
risco de rutura; 
16. Promover oportunidades de 
(re)integração no mercado de 
trabalho e de inclusão social. 

 

 

 EIXO DE INTERVENÇÃO II – BAIRROS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

 Problemas/Necessidades Objetivos 

Bairros Sociais  

Adensamento dos problemas e 
vulnerabilidades nesses territórios, 
que carecem de apoio integrado de 
proximidade. 

17. Promover intervenções 
integradas, em contexto familiar e 
comunitário, de apoio às 
populações residentes nestes 
territórios. 
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 EIXO DE INTERVENÇÃO III – SAÚDE 

 Problemas/Necessidades Objetivos 

Saúde 

Fragilidades nos mecanismos de 
articulação e cooperação 
interinstitucional no domínio da 
saúde. 

Aumento e precocidade dos casos 
de doença mental, que atesta a 
necessidade de ampliar a 
capacidade de intervenção das 
instituições em contexto 
familiar/parental e comunitário. 

18. Melhorar a articulação e a 
cooperação interinstitucional; 

19. Reforçar a intervenção junto 
das pessoas com doenças do foro 
mental/psiquiátrico; 

20. Desenvolver estratégias de 
prevenção e intervenção associadas 
ao consumo e dependência de 
substâncias psicoativas; 

21. Promover estilos de vida 
saudáveis para todas as faixas 
etárias. 

 

 

 EIXO DE INTERVENÇÃO IV – CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL DE OLHÃO 

 Problemas/Necessidades Objetivos 

Dinamização e 
capacitação da Rede 

Social de Olhão 

Tendência para a atomização das 
instituições e perda de sentido 
coletivo da Rede. 

22. Reforçar a dinâmica de 
cooperação interinstitucional dos 
membros da Rede; 

23. Promover a capacitação das 
instituições; 

24. Manter atualizado um sistema 
de informação social de âmbito 
concelhio.  
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01 
EIXO DE INTERVENÇÃO  
Grupos sociais vulneráveis 

O primeiro eixo de intervenção aborda os grupos 
sociais vulneráveis, pessoas pertencentes a 
setores específicos, que por motivos diversos não 
tem acesso, participação e/ou oportunidade 
igualitária a bens e serviços universais.  

Este eixo tem grande representatividade no PDS 
de Olhão, sendo composto por: 

❖ 8 temáticas, 16 objetivos e 35 medidas 

 

1. Promover o 
desenvolvimento de 
competências parentais 

1.1 Desenvolver intervenções de 
promoção da parentalidade positiva, 
adequadas à diversidade dos contextos 
familiares. 

− Número de intervenções realizadas 
no âmbito da promoção da 
parentalidade positiva; 

− Número de agregados beneficiários 
das intervenções realizadas.  

C
R

IA
N

Ç
A

S 
E 

JO
V

EN
S 

1.2 Realizar ações de qualificação dos 
agentes/respostas existentes ou a criar, 
de modo a produzir conhecimentos, 
técnicas e ferramentas de promoção 
das competências parentais. 

− Número de ações de capacitação 
realizadas; 

− Número de formandos que 
frequentaram as ações de 
capacitação; 

− Nº de instituições beneficiárias das 
ações de capacitação. 

2. Fomentar o 
desenvolvimento de 
competências sociais no 
ambiente escolar e 
comunitário 

2.1. Contemplar ações de prevenção da 
violência e do bullying nos projetos 
educativos. 

− Número de projetos educativos que 
contemplam ações de prevenção da 
violência e do bullying. 

2.2. Realizar ações de sensibilização e 
informação acerca do bullying e de 
temáticas correlacionadas, promovendo 
uma cultura de não violência, de 
diversidade e de igualdade. 

− Número de ações de sensibilização e 
informação realizadas; 

− Número de pessoas abrangidas. 

 

2.3. Concretizar projetos de produção de 
competências e de combate ao 
insucesso escolar. 

− Número de projetos dedicados ao 
desenvolvimento de competências e 
ao combate ao insucesso escolar 
concretizados; 

− Número de pessoas abrangidas.  

 

  

• Crianças e jovens 
• População idosa 
• População com incapacidades e/ou deficiências 
• População desempregada 
• População sem-abrigo 
• Vítimas de violência doméstica e desigualdade de 

género 
• Minorias étnicas 
• Famílias monoparentais 
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3. Reforçar a capacidade 
institucional do concelho 

3.1 Reforçar a capacidade das 
respostas sociais por forma a garantir a 
cobertura das necessidades existentes 
no território.  

− Número de resposta sociais 
criadas/ampliadas; 

− Nº de pessoas abrangidas pelas 
respostas criadas/ampliadas. 

C
R

IA
N

Ç
A

S 
E 

JO
V

EN
S 

3.2 Qualificar as organizações que 
atuam no domínio das crianças e jovens. 

− Número de ações de qualificação 
realizadas; 

− Nº de organizações beneficiárias das 
ações de capacitação. 

4. Combater a pobreza 
infantil 

4.1 Desenvolver intervenções em 
contextos vulneráveis de prevenção e 
combate da pobreza infantil. 

− Número de intervenções para 
combate e prevenção de contextos 
de vulnerabilidades e pobreza infantil 
desenvolvidas; 

− Número de pessoas abrangidas pelas 
intervenções desenvolvidas. 

4.2 Realizar ações de qualificação dos 
agentes/respostas centradas nas 
temáticas recorrentes no contexto da 
infância. 

− Número de ações de capacitação 
realizadas; 

− Número de formandos que 
frequentaram as ações de 
capacitação. 

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

O desenvolvimento de ações de 
intervenção e qualificação dos 
agentes/respostas é essencial para 
a melhoria da qualidade de vida das 
crianças e jovens e redução de 
contextos de pobreza infantil 

 

 

O desenvolvimento de 
competências sociais nos jovens 
tem também como finalidade a 
promoção de uma cultura de não 
violência, de diversidade e de 
igualdade 

   

 

Ao estimular contextos parentais 
positivos para diminuir os casos de 
bullying e de violência no seio 
familiar, o PDS está a contribuir para 
uma melhoria da saúde mental e 
consequentemente da saúde em 
geral 

 

 

As medidas direcionadas para 
crianças e jovens visam 
proporcionar ambientes familiares 
saudáveis e ambientes escolares 
e sociais mais justos e equitativos 

   

 

As ações de capacitação e projetos 
previstos visam contribuir para a 
melhoria das ferramentas usadas 
pelos/as jovens para adquirir 
conhecimentos, bem como formar e 
sensibilizar os pais 
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5. Promover uma 
abordagem integrada de 
prevenção e combate ao 
isolamento social 

5.1 Criar um mecanismo concelhio, de 
caráter interinstitucional, de sinalização, 
acompanhamento e encaminhamento 
de idosos/as em situação de isolamento 
e/ou vulnerabilidade. 

− Número de pessoas idosas 
abrangidas pelo mecanismo criado, 
nas diferentes dimensões enunciadas 
(sinalização, acompanhamento e 
encaminhamento); 

− Número de instituições integrantes 
do mecanismo concelhio. 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 ID
O

SA
 

5.2 Promover o envelhecimento ativo e 
saudável. 

− Número de intervenções 
desenvolvidas; 

− Número de pessoas idosas 
envolvidas. 

6. Ampliar a capacidade de 
resposta nos serviços de 
apoio à população idosa 

6.1 Reforçar a capacidade das 
respostas sociais às pessoas idosas 
com perda de autonomia e suporte 
familiar. 

− Respostas sociais criadas/ampliadas; 
− Número de novas vagas criadas; 
− Número de pessoas idosas 

beneficiárias. 

7. Atuar na formação de 
cuidadores/as formais e 
não formais 

7.1 Realizar cursos de formação para 
profissionais de instituições que 
asseguram respostas à população 
sénior.  

− Número de ações de formação 
realizadas; 

− Nº de profissionais capacitadas/os; 
− Nº de instituições qualificadas.  

 

7.2 Providenciar ações de formação em 
psicoeducação e mecanismos de 
suporte emocional para cuidadores/as 
não formais. 

− Número de ações de formação 
realizadas; 

− Número de cuidadores/as não 
formais capacitados/as.  

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

O combate ao isolamento e 
solidão dos idosos bem como a 
supressão das suas necessidades 
básicas contribui para a melhoria 
da qualidade de vida e redução de 
contextos de pobreza. 

 

 

Idosos mais ativos, integrados na 
sociedade e com melhor saúde e 
qualidade de vida, ultimamente 
melhoram contextos de 
desigualdade entre regiões, a nível 
nacional e internacional. 

   

 

A promoção da autonomia e 
inclusão social contribui para a 
melhoria da saúde dos/as 
idosos/as. 

 

 

O empoderamento da população 
idosa e sua capitalização e 
contributos enriquecem as 
comunidades tornando-as mais 
inclusivas. 
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8. Assegurar mecanismos 
interinstitucionais de 
acompanhamento das 
situações de incapacidade 
e/ou deficiência 

8.1 Criar um mecanismo concelhio, de 
caráter interinstitucional, de sinalização, 
acompanhamento e encaminhamento 
de pessoas com incapacidade e/ou 
deficiência. 

− Número de pessoas com 
incapacidade e/ou deficiência 
abrangidas pelo mecanismo criado, 
nas diferentes dimensões 
enunciadas (sinalização, 
acompanhamento e 
encaminhamento); 

− Número de instituições integrantes 
do mecanismo concelhio. 
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9. Contribuir para a 
autonomia das pessoas 
com incapacidades e/ou 
deficiências em diferentes 
contextos, por forma a 
garantir uma vida 
independente e inclusiva 

9.1 Criar/reforçar projetos e respostas 
destinadas a este grupo-alvo para 
garantir o apoio e acompanhamento em 
todos os ciclos de vida. 

− Número de projetos e respostas 
criados ou reforçados; 

− Nº de pessoas abrangidas pelos 
projetos e respostas criados ou 
reforçados.  

9.2 Promover intervenções que 
incentivem a participação, autonomia e 
vida ativa das pessoas com deficiência 
e/ou incapacidades em ambiente 
familiar, profissional e escolar. 

− Número de intervenções 
promovidas; 

− Número de pessoas abrangidas. 

9.3 Incentivar intervenções que 
contribuam para a melhoria da 
acessibilidade e mobilidade nos espaços 
públicos e privados. 

− Número de espaços públicos ou 
privados intervencionados no 
sentido de melhorar condições de 
acessibilidade. 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

Garantir o apoio e 
acompanhamento ao longo de 
todo o ciclo de vida das pessoas 
com incapacidade ou deficiência 
contribui para uma saúde de 
qualidade 

 

 

A promoção da autonomia e vida 
ativa das pessoas com 
incapacidades ou deficiências 
contribui para a redução das 
desigualdades sociais 

   

 

As medidas propostas pretendem 
garantir a participação e acesso de 
pessoas com incapacidades ou 
deficiência à educação 

 

 

Investir na inclusão das pessoas 
com incapacidades ou deficiências 
e melhorar as acessibilidades dos 
espaços públicos e privados torna 
o território mais inclusivo e 
sustentável 

   

 

As medidas propostas pretendem 
garantir a participação e acesso de 
pessoas com incapacidades ou 
deficiência ao mercado de trabalho 

4 
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10. Apoiar estratégias que 
promovam a 
empregabilidade 

10.1 Promover iniciativas para reforçar 
as competências pessoais e sociais 
essenciais à inserção no mercado de 
trabalho 

− Número de iniciativas criadas para 
reforço de competências pessoais e 
sociais; 

− Número de pessoas abrangidas.  
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10.2 Incentivar projetos e ações de 
capacitação e qualificação de jovens 
NEET (que não estão a trabalhar, 
estudar ou a frequentar formação) 

− Número de projetos e ações de 
capacitação implementados; 

− Número de pessoas abrangidas. 

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas preveem 
a formação para população 
desempregada em todos os 
ciclos de vida 

 

 

Tornar a formação e inserção no 
mercado de trabalho acessíveis é 
uma forma de alcançar 
comunidades mais inclusivas e 
resilientes 

   

 

Ao criar mecanismos de 
reinserção da população 
desempregada no mercado de 
trabalho, contribui-se para o 
crescimento económico, inclusivo 
e sustentável 
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11. Desenvolver 
estratégias de reinserção 
das pessoas em situação 
de sem-abrigo 

11.1 Criar um mecanismo concelhio, de 
caráter interinstitucional, de 
recenseamento, identificação das 
problemáticas sobrepostas e 
desenvolvimento de ações de apoio à 
reinserção de pessoas sem-abrigo. 

− Mecanismo concelhio criado; 
− Número de instituições integrantes 

do mecanismo concelhio; 
− Áreas de atuação representadas no 

mecanismo; 
− Número de recenseamentos 

realizados; 
− Número de pessoas em processo de 

reinserção.  P
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11.2 Promover ações preventivas para 
a população em situação de 
vulnerabilidade, por forma a evitar 
novas pessoas em situação de sem-
abrigo. 

− Número de ações preventivas 
implementadas. 

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas visam 
suprir as necessidades básicas da 
população sem-abrigo, 
contribuindo para a redução da 
pobreza 

 

 

As medidas propostas visam 
diminuir as desigualdades dentro 
da comunidade, criando 
mecanismos para reinserção da 
população sem-abrigo. 

   

 

A disponibilização de bens 
alimentares para a população 
sem-abrigo contribui para a 
redução da fome 

 

 

Ao contribuir para melhorar a 
qualidade de vida desta franja da 
população, estão a ser criadas 
condições para comunidades e 
sociedades mais inclusivas 

   

 

Prestar cuidados de saúde básico 
e condições de higiene, bem como 
acesso a alimentação contribuem 
para melhorar a qualidade de vida 
da população sem-abrigo 
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12. Promover a prevenção 
dos casos de violência 
doméstica e a proteção das 
vítimas 

12.1 Criar e/ou apoiar as respostas de 
proteção e acolhimento para pessoas 
vítimas de violência doméstica. 

− Número de respostas de proteção e 
acolhimento para pessoas vítimas de 
violência doméstica criadas; 

− Número de vítimas sinalizadas e 
apoiadas. 
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 12.2 Desenvolver ações junto das 
pessoas agressoras, promovendo uma 
cultura de responsabilização. 

− Número de ações de intervenção 
junto de pessoas agressoras 
realizadas; 

− Número de pessoas abrangidas.  
12.3 Assegurar campanhas de 
comunicação expressivas e 
permanentes para transversalizar a 
problemática da violência doméstica 
nas diferentes faixas etárias. 

− Número de campanhas de 
comunicação social e publicidade 
implementadas. 

13. Promover a igualdade 
entre mulheres e homens e 
políticas de não 
discriminação 

13.1 Criar uma estratégia de atuação 
municipal e interinstitucional que 
permita compreender a expressão 
destas problemáticas e definir linhas 
de intervenção.  

− Criação da estratégia; 
− Número de instituições envolvidas.  

13.2 Investir em iniciativas que 
fomentem a igualdade de género no 
ambiente familiar, profissional e 
escolar, de modo a reduzir as 
disparidades. 

− Número de iniciativas criadas para 
fomentar a igualdade de género; 

− Número de instituições envolvidas.  

13.3 Promover ações de sensibilização 
e formação em setores-chave da 
sociedade para transversalizar a 
perspetiva da igualdade entre 
mulheres e homens 

− Número de ações de sensibilização 
realizadas; 

− Número de ações de formação 
realizadas; 

− Número de formandas/os 
envolvidas/os.  

 

13.4 Desenvolver ações destinados ao 
combate de todas as formas de 
discriminação em função da idade, 
orientação sexual, etnia, nacionalidade, 
religião, etc 

− Número de ações realizadas; 
− Número de pessoas abrangidas. 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas 
contemplam ações de formação e 
sensibilização para a promoção da 
igualdade e não discriminação 

 

 

As medidas propostas visam 
diminuir as desigualdades dentro 
da comunidade, criando 
mecanismos de resposta e 
acompanhamento de vítimas de 
violência doméstica e outros tipos 
de discriminação 
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A prevenção de comportamentos 
violentos e os mecanismos de 
defesa para vítimas têm como 
finalidade a promoção de uma 
cultura de não violência, de 
diversidade e igualdade 

 

 

A prevenção das expressões de 
violência e discriminação é uma 
forma de alcançar comunidades 
mais inclusivas, seguras e 
resilientes 

   

 

Ao criar mecanismos de proteção 
para vítimas de violência 
doméstica e outros tipos de 
discriminação, contribui-se para 
o emprego pleno e o trabalho 
digno 

 

 

As medidas direcionadas para as 
vítimas de violência doméstica e 
de outros tipos de discriminação 
visam proporcionar ambientes 
familiares e sociais saudáveis, 
mais justos e equitativos. 
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14. Desenvolver respostas 
inovadoras numa 
abordagem 
multidimensional para 
integração das 
comunidades cigana e 
estrangeira 

14.1 Promover iniciativas de inclusão 
social das comunidades ciganas, numa 
lógica de proximidade, participação ativa 
e responsabilização. 

− Número de iniciativas 
promovidas/apoiadas; 

− Número de comunidades ciganas 
abrangias; 

− Número de pessoas abrangidas. 
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14.2 Promover ações de 
qualificação/informação junto aos 
agentes que atuam nessas 
comunidades. 

− Número de ações de 
qualificação/informação; 

− Número de pessoas abrangidas.  

14.3 Sensibilizar públicos diversos para 
a não discriminação e valorização da 
diversidade cultural. 

− Número de pessoas abrangidas pelas 
ações de sensibilização.  

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas visam 
colmatar as dificuldades de 
inclusão e proporcionar a 
satisfação das necessidades 
básicas da comunidade cigana, 
contribuindo para a redução da 
pobreza 

 

 

As medidas propostas visam 
diminuir as desigualdades, criando 
respostas para a inclusão da 
comunidade cigana 

   

 

Prestar cuidados de saúde básico 
e condições de habitação 
contribuem para melhorar a 
qualidade de vida da comunidade 
cigana 

 

 

Contribuir para a inclusão social 
das pessoas de etnia cigana é uma 
forma de alcançar comunidades 
mais inclusivas e resilientes 

   

 

As medidas enunciadas visam 
contribuir para esbater as 
dificuldades de acesso e 
manutenção da comunidade 
cigana no sistema escolar 

 

 

As medidas direcionadas para a 
comunidade cigana visam 
proporcionar ambientes 
comunitários e sociais mais justos, 
equitativos e pacíficos 
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15. Garantir o apoio às 
famílias monoparentais 
em situação ou risco de 
rutura 

15.1 Implementar um mecanismo 
concelhio de sinalização e 
acompanhamento das famílias 
monoparentais em risco de pobreza e 
exclusão social. 

− Criação do mecanismo de sinalização 
e acompanhamento; 

− Número de famílias sinalizadas e 
acompanhadas. 
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15.2 Criar meios para garantir a 
prestação de apoios integrados às 
famílias monoparentais. 

− Número de famílias monoparentais 
apoiadas. 

16. Promover 
oportunidades de 
(re)integração no mercado 
de trabalho e de inclusão 
social 

16.1 Desenvolver intervenções que 
promovam a (re)inserção no mercado 
laboral  

− Número de ações/projeto realizados 
voltados à (re)inserção no mercado de 
trabalho;  

− Número de famílias abrangidas; 

− Número de iniciativas desenvolvidas 
para reforçar as competências; 

− Número de pessoas abrangidas. 

 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas visam 
prevenir situações de risco ou de 
extrema vulnerabilidade das 
famílias monoparentais 
contribuindo para a redução da 
pobreza 

 

 

Ao criar mecanismos de 
(re)inserção das famílias 
monoparentais no mercado 
laboral, contribui-se para o 
emprego pleno e o trabalho digno 

   

   

 

A criação de meios de 
acompanhamento e de inclusão 
social destas famílias contribui 
para uma cultura de igualdade de 
género 

 

 

As medidas propostas visam 
diminuir as desigualdades dentro 
das comunidades, com particular 
enfase nas famílias monoparentais 
em risco ou situação de rutura 
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02 
EIXO DE INTERVENÇÃO  
Bairros de Habitação Social 

Segundo o PEMHO, o concelho de Olhão apresenta uma percentagem elevada de habitação pública, 
cerca de 3% do total de alojamentos existentes no município, se comparada com a média nacional 
de 2%. Isso perfaz 813 fogos, dos quais 729 pertencem à autarquia e 84 são propriedade do Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). 

Tendo em conta a dimensão do parque habitacional municipal, torna-se essencial a determinação 
do presente eixo de intervenção, na medida em que estes territórios tendem a evidenciar uma 
sobreposição de constrangimentos de diferentes dimensões (social, económica, espacial, etc.), 
remetendo para a necessidade de conceber e implementar intervenções integradas.  

❖ 1 objetivo e 4 medidas. 

17. Promover intervenções 
integradas, em contexto 
familiar e comunitário, de 
apoio às populações 
residentes nestes 
territórios 

17.1 Promover intervenções que 
desenvolvam as competências sociais e 
parentais das/os moradoras/es destes 
territórios. 

− Número de intervenções focadas no 
desenvolvimento de competências 
sociais e parentais; 

− Nº de pessoas abrangidas. 
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17.2 Investir em iniciativas que 
contribuam para a inclusão social e 
económica das populações desses 
territórios. 

− Número de iniciativas de inclusão 
social e económica implementadas; 

− Nº de pessoas abrangidas. 

17.3 Desenvolver ações articuladas 
entre diferente entidades e setores, 
visando a melhoria das condições 
habitacionais e dos espaços públicos, o 
aumento da segurança, a prevenção 
dos consumos de substâncias 
psicoativas, o estímulo ao emprego, 
entre outras áreas que carecem de 
intervenções contínuas. 

− Número de ações desenvolvidas; 

− Número de instituições implicadas 
nas ações a desenvolver; 

− Número de pessoas abrangidas.  

17.4 Estimular a auto-organização, a 
participação coletiva e a criação de 
responsabilidades partilhadas em 
contexto comunitário. 

− Número de bairros implicados em 
processos de auto-organização e 
participação; 

− Número de moradoras/es implicados 
em processos de auto-organização e 
participação. 

 



02 | EIXO DE INTERVENÇÃO Bairros de habitação social 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CONCELHO DE OLHÃO   2021-2023    21 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Contributos  

 

As medidas enunciadas visam 
intervir ao nível da melhoria da 
qualidade de vida das 
comunidades, contribuindo para a 
redução da pobreza 

 

 

As medidas propostas visam 
diminuir as desigualdades dentro 
da comunidade, criando 
mecanismos para reinserção da 
população 

   

 

Criar mecanismos para melhorar a 
inclusão social e as condições de 
habitabilidade contribui para 
melhorar a qualidade de vida da 
população e a sua saúde geral 

 

 

Tornar a formação e inserção no 
mercado de trabalho acessíveis é 
uma forma de alcançar 
comunidades mais inclusivas e 
resilientes 

   

 

As medidas enunciadas preveem o 
desenvolvimento de várias 
competências em vários setores, 
em todos os ciclos de vida das 
comunidades 

 

 

As medidas direcionadas para 
estas comunidades visam 
proporcionar ambientes familiares 
e comunitários saudáveis, mais 
justos e equitativos 

  

 

Ao criar mecanismos de estímulo 
ao emprego, contribui-se para o 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável 
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03 
EIXO DE INTERVENÇÃO  
Saúde 

O terceiro eixo de intervenção aborda a temática da saúde, em específico a saúde mental e o 
consumo de substâncias psicoativas. Essas temáticas são objeto de debate no âmbito de fóruns e 
eventos locais, e maior atenção tem sido dada às suas implicações na vida da população olhanense.  

❖ 4 objetivos e 10 medidas 

 

18. Melhorar a articulação 
e a cooperação 
interinstitucional 

18.1 Implementar um mecanismo 
concelhio de articulação e cooperação 
interinstitucional no domínio da saúde. 

− Criação do mecanismo concelhio; 
− Número de instituições integrantes 

do mecanismo.  
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18.2 Elaborar uma estratégia municipal 
de saúde. 

− Estratégia municipal de saúde 
elaborada. 

19. Reforçar a intervenção 
junto das pessoas com 
doenças do foro 
mental/psiquiátrico 

19.1 Criar um dispositivo 
interinstitucional de sinalização, 
acompanhamento e intervenção em 
contexto familiar e parental para um 
diagnóstico e tratamento precoces. 

− Criação do dispositivo 
interinstitucional; 

− Número de pessoas sinalizadas e 
acompanhadas. 

19.2 Criar/ampliar respostas 
diversificadas de promoção da saúde 
mental em diferentes faixas etárias. 

− Número de respostas ampliadas e/ou 
criadas; 

− Número de pessoas abrangidas pelas 
respostas ampliadas e/ou criadas.  

 

19.3 Investir em ações de 
formação/qualificação dos/das agentes 
e profissionais que atuam com estas 
populações. 

− Número de ações de 
formação/qualificação realizadas; 

− Número de profissionais 
capacitados/as; 

− Perfis dos profissionais 
capacitados/as. 
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20. Desenvolver 
estratégias de 
prevenção e intervenção 
associadas ao consumo 
e dependência de 
substâncias psicoativas 

20.1 Criar/reforçar intervenções 
destinadas à recuperação das pessoas 
com dependências em substâncias 
psicoativas, em diferentes faixas etárias 
e contextos específicos, como a 
população jovem e sem-abrigo. 

− Número de intervenções 
criadas/reforçadas; 

− Número de pessoas abrangidas.  
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20.2 Promover ações de 
sensibilização/informação de caráter 
preventivo no ambiente escolar e 
comunitário. 

− Número de ações de sensibilização 
/informação implementadas; 

− Número de pessoas abrangidas; 
− Perfis das pessoas abrangidas.  

21. Promover estilos de 
vida saudáveis para 
todas as faixas etárias 

21.1 Desenvolver ações de 
sensibilização para a promoção de 
estilos de vida saudáveis. 

− Número de ações de sensibilização 
concretizadas; 

− Número de pessoas abrangidas; 

− Perfis das pessoas abrangidas. 

 

21.2 Desenvolver ações de promoção 
de estilos de vida saudáveis para todas 
as faixas etárias. 

− Número de ações desenvolvidas; 
− Número de pessoas abrangidas; 

− Perfis das pessoas abrangidas. 

 

21.3 Assegurar a cobertura de apoio 
alimentar a todas as pessoas e famílias 
que desse necessitam 

− Número de pessoas apoiadas; 

− Perfis das pessoas abrangidas. 
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A disponibilização de bens alimentares 
para a população vulnerável contribui 
para a redução da fome 

 

 

As medidas definidas apontam para o 
aumento da eficácia das instituições de 
saúde, para uma melhor cobertura de 
respostas aos problemas de saúde mental, 
para a prevenção do consumo de 
substâncias psicoativas e para a promoção 
de estilos de vida saudável 

 

 

As medidas propostas visam diminuir 
as desigualdades no acesso aos 
cuidados de saúde em geral 

 

 

As medidas para promoção da saúde a 
todos os níveis e para todas as pessoas, 
visam proporcionar ambientes sociais 
saudáveis, mais justos e equitativos 

   

 

Trabalhar para prevenir e tratar a 
saúde mental, promover a reinserção 
de pessoas dependentes de 
consumos e incrementar estilos de 
vida saudáveis são formas de alcançar 
comunidades mais inclusivas e 
resilientes 
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04 
EIXO DE INTERVENÇÃO  
Capacitação da Rede Social 

A Rede Social de Olhão, constituída em 2005, configura-se como uma instância de articulação e 
fomento do trabalho em parceria, de modo a responder aos problemas sociais identificados no 
concelho, contribuindo para o desenvolvimento do território e melhoria da qualidade de vida da 
população. Uma Rede Social eficaz requer, no entanto, um trabalho permanente de dinamização dos 
seus membros e parcerias, capaz de mobilizar as energias das instituições dispersas no território.  

❖ 3 objetivos e 6 medidas 

22. Reforçar a dinâmica de 
cooperação 
interinstitucional dos 
membros da Rede 

22.1 Desenvolver uma avaliação do 
funcionamento da Rede, tendo por base 
as perceções e necessidades das 
entidades que a integram. 

− Diagnóstico avaliativo realizado; 
− Número de entidades participantes. 
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22.2 Criar uma identidade da Rede 
Social de Olhão e uma página web que 
ajude a reforçar o reconhecimento 
público, bem como divulgar informações 
sobre as respostas/projetos e as 
entidades parceiras. 

− Identidade da Rede Social criada;  
− Página web da rede social concluída e 

publicada. 

22.3 Criar grupos de trabalhos 
temáticos que reforcem a cooperação e 
a articulação interinstitucional no 
interior da Rede. 

− Número de grupos de trabalho 
temáticos criados; 

− Número de entidades envolvidas.  

22.4 Rever o Regulamento Interno da 
Rede. 

− Regulamento Interno da Rede revisto 
e aprovado.  

23. Promover a 
capacitação das 
instituições 

23.1 Promover ações de 
aconselhamento e capacitação das 
entidades parceiras; 

− Número de ações de aconselhamento 
e capacitação implementadas; 

− Número de entidades abrangidas.  

 

24. Manter atualizado um 
sistema de informação 
social de âmbito concelhio. 

24.1 Atualizar o sistema de informação 
da Rede, ao nível dos indicadores que 
suportam os instrumentos de 
planeamento social. 

− Sistema de informação da Rede 
atualizado. 
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As medidas direcionadas para a 
capacitação da Rede Social 
visam contribuir para a existência 
de instituições mais informadas, 
eficazes e inclusivas 

 

 

O PDS tem como um dos seus 
objetivos reforçar a parceria local 
para intervir ao nível das 
problemáticas sociais 
identificadas no território. 
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MODELO DE GOVERNAÇÃO 

Estrutura operativa 

A estrutura operativa da Rede Social de Olhão é formada pelo 
Conselho Local de Ação Social (CLASO) e pelo Núcleo Executivo.  

O primeiro constitui-se como um fórum de parceria estratégica para 
a coordenação e intervenção no desenvolvimento social do concelho 
e tem como finalidade a conceção e a avaliação da política social local. 
O Plenário deste órgão é composto por entidades públicas e privadas 
implantadas na área do concelho ou que neste desenvolvem 
intervenção, às quais cabe, entre outras competências, aprovar os 
instrumentos de planeamento social e a emissão de pareceres 
técnicos sobre projetos dos seus membros, sempre que tal seja 
requerido pelos financiadores. 

O Núcleo Executivo é o órgão técnico operativo do CLASO, constituído 
por sete elementos, tendo a sua composição sido deliberada em 
plenário de membros. Cabe a esta instância, entre outras 
competências, conceber/rever o regulamento interno do CLASO, 
elaborar propostas do plano de ação anual do CLAS e do respetivo 
relatório de execução. 

Em conformidade com o Regulamento em vigor e com o presente 
Plano de Desenvolvimento Social, é previsível a criação de grupos de 
trabalho, de caráter setorial ou territorial, tendo em vista responder de 
forma mais eficaz à multidimensionalidade e transversalidade das 
problemáticas priorizadas pelos membros da Rede.  

 

Pareceres 

Conforme estabelecido no Regulamento Interno do CLASO, compete ao Núcleo Executivo a 
elaboração de pareceres:  

− que lhe sejam solicitados pelo CLASO; 

− sobre as candidaturas a programas nacionais ou comunitários fundamentados no 
diagnóstico social e no plano de desenvolvimento social; 

− sobre a criação de serviços e equipamentos sociais, tendo em vista a cobertura equitativa e 
adequada no concelho, assim como o impacte das respostas em matéria de igualdade de 
género, designadamente na conciliação da vida familiar e da vida profissional. 

Conselho Local de Ação 
Social | CLAS 
 

Os Conselhos Locais de Ação 
Social (CLAS) são estruturas 
concelhias de funcionamento 
do Programa da Rede Social, 
segundo a lógica de fórum de 
articulação e congregação de 
esforços, abrindo-se à 
participação de entidades 
privadas sem fins lucrativos, 
organismos da Administração 
Pública, implantados nessa 
área, organizações 
representativas do sector 
económico, entre outras. 
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A emissão dos referidos pareceres deve ser requerida pelas instituições interessadas, com a devida 
antecedência, respondendo de forma clara aos seguintes elementos:  

− Identificação da intervenção a desenvolver e sua localização e/ou incidência no território 
concelhio; 

− Problemática(s) a que visam responder e amplitude da resposta que se propõem assegurar; 

− Concordância e alinhamento com o diagnóstico e o plano de desenvolvimento social em 
vigor, assegurando as devidas evidências;  

− Concordância e alinhamento com os critérios e respetivos descritores estabelecidos pela 
Rede para a emissão dos referidos pareceres; 

− Concordância e alinhamento com outros instrumentos de política pública, quando aplicável.  

 

Articulação com outros instrumentos de política 

O Plano de Desenvolvimento Social, pela sua abrangência programática, articula-se com outras 
áreas de atuação, as quais possuem ou podem vir a possuir planos e políticas públicas próprias, 
cabendo ao Núcleo Executivo e demais entidades consideradas essenciais assegurar a devida 
articulação e concordância. São disto exemplo, o Plano Municipal Estratégico de Habitação, a 
Estratégia Local de Habitação, a Carta Educativa, a Estratégia Municipal de Saúde (a criar), o Plano 
Municipal de Igualdade e Não Discriminação (a criar), a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de 
Sem-Abrigo, entre outros.  

 

Ciclicidade do planeamento e monitorização  

A implementação do PDS deve ser consubstanciada em planos de ação anuais, avaliados 
periodicamente em sede de plenário do CLASO. Para tal, é imperativa a elaboração de um Sistema 
de Informação e Comunicação, de forma a facilitar a sua atualização permanente e a partilha entre 
todos os parceiros, fundamental para a avaliação e monitorização da execução do plano. 

O Sistema de Informação integra os indicadores do diagnóstico que deverão ser objeto de 
atualização sempre que ocorra a divulgação de novos dados, permitindo o acompanhamento da 
evolução da realidade no território, bem como a melhoria ou desaparecimento de certas debilidades 
sociais e aparecimento de novas. Fazem ainda parte integrante do mesmo, os indicadores de 
realização identificados no PDS. 

De modo a operacionalizar uma correta monitorização e avaliação, no que concerne à 
implementação das medidas expostas no plano, é necessária uma comunicação constante entre as 
entidades parceiras, o CLASO e o Núcleo Executivo, no sentido de perceber que projetos estão a ser 
implementados, os objetivos que pretendem atingir, as atividades implementadas, e por fim, os 
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resultados alcançados. Estes últimos, deverão ser incorporados do Sistema de Informação, uma vez 
que contribuem para alcançar os objetivos do PDS. 

 

Sistema de Informação e Comunicação 

 

Sistema de 
informação

Monitorização

Indicadores 
PDS

Comunicação

Indicadores 
Projetos 

Entidades 
Parceiras

Avaliação

Indicadores 
Diagnóstico 

Social


