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Eixo I : Intervenção com Famílias e Comunidade 
 

Finalidade Objetivo (s) Ação 
Entidade (s) 

Responsável (eis) 
Calendarização 

Recursos 
Público-

alvo 

Parceiro 

(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores 

de 

Avaliação 
Humanos Materiais 

Desenvolver 

ações que 

permitam 
melhorar a 

qualidade de 

vida e bem-

estar das 
famílias e 

comunidade 

Promover 

atividades que 

fomentem o 
bem-estar físico 

e psíquico da 

população 

Ações que 

promovam a 

redução do 

isolamento da 
população idosa; 

 

Atividades de 
estimulação 

cognitiva em IPSS 

de apoio ao idoso 
do Concelho 

 

Formação para 

profissionais no 
âmbito das 

demências e 

estimulação 
cognitiva 

 

 

Rede Social de 
Gouveia 

Ao longo de 
2019 

Colaborador

es das 
várias 

entidades 

responsávei

s pelas 
ações 

Diversos 

Cuidadore

s formais/ 

informais 
 

Idosos 

 

Comunida
de em 

geral 

Centro de 
Saúde de 

Gouveia 

 
CMG 

 

CLDS - 

4G 
 

IPSS 
 

GNR 

 
PSP 

 

Segurança 
Social 

 

Outros 

parceiros 

Até dezembro de 
2019 

desenvolver 1 

ação que 

promova a 
redução do 

isolamento dos 

idosos 
 

Até dezembro de 

2019 

desenvolver um 

programa de 
estimulação 

cognitiva que 

possa ser 
implementado 

nos lares/ 

centros de dia do 
concelho 

 

Até dezembro de 

2019 
desenvolver uma 

formação para 

profissionais no 
âmbito das 

demências e 

estimulação 

cognitiva 

N.º de 
ações 
 

N.º de 

instituições 
que 

implementa

m o 

programa 
de  

estimulação 

cognitiva 
 

N.º de 

participante
s/ 

beneficiário

s 

 
N.º de 

profissionai

s 

 

 



Eixo I : Intervenção com Famílias e Comunidade 
 

Finalidade Objetivo (s) Ação 
Entidade (s) 

Responsável (eis) 
Calendarização 

Recursos Público-

alvo 

Parceiro 

(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores 

de Avaliação Humanos Materiais 

Desenvolve

r ações que 

permitam 

melhorar a 

qualidade 

de vida e 

bem-estar 

das famílias 

e 

comunidade 

Prevenir e 

combater 

diferentes 

formas de 

violência  

Ações de 

sensibilização no 

âmbito das 

violências 

Rede Social 

de Gouveia 

Ao longo de 

2019 

Colaborad

ores das 

várias 

entidades 

responsáv

eis pelas 

ações 

Diversos 

Comunid

ade 

 

Profissio

nais de 

várias 

áreas 

AEG 

 

CMG 

 
 

 

CRI 

 
 

CPCJ 

 
 

CLDS - 

4G 
 

GNR 

 

IG 

 
 

PSP 

 
 

RLIS 

 
 

Outras 

entidades 

 
 

Segurança 

Social 

Até final de 

2019 

desenvolver 2 

ações de 

sensibilização 

no âmbito das 

violências 
 

Até ao final de 

2019 aderir a 

uma 

plataforma 

nacional de 

sinalização da 

violência 

doméstica 
 

Até final de 

2019 criar uma 

resposta de 

alojamento 

para vitimas de 

violência 

doméstica 

N.º de 

ações de 

prevenção 

no 

âmbito das 

Violências  

 

N.º de 

ações de 

respostas 

às vitimas 

de 

violência 

doméstica 

 

N.º de 

participant

es 

  



Eixo I: Intervenção com Famílias e Comunidade 
 

Finalidade Objetivo (s) Ação 
Entidade (s) 

Responsável (eis) 
Calendarização 

Recursos Público-

alvo 

Parceiro 

(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores 

de Avaliação Humanos Materiais 

Desenvolve

r ações que 

permitam 

melhorar a 

qualidade 

de vida e 

bem-estar 

das famílias 

e 

comunidade 

Promover 

fatores de 

proteção 

associados ao 

consumo de 

álcool e de 

outras 

substâncias 

Ações de 

sensibilização 

para jovens no 

âmbito da 

prevenção de 

consumos 
 

Implementação 

do programa “eu 

e os outros” 

Rede Social 

de Gouveia 

Ao longo de 

2019 

Colaborad

ores das 

várias 

entidades 

responsáv

eis pelas 

ações 

Diversos 

Jovens 

 

Profissio

nais 

AEG 
 

CLDS – 

4G 
 

CRI 
 

 

CPCJ 
 

GAF 
 

GNR 
 

IG 
 

PSP 

Até final de 

2019 

desenvolver 2 

ações de 

sensibilização 

para jovens 
 

Até final de 

2019 

implementar o 

programa “eu e 

os outros” 

N.º de 

ações de 

prevenção 

de 

consumos 

desenvolvi

das 
 

N.º de 

participant

es nas 

ações/ 

programa 

Desenvolver 

ações que 

permitam 
melhorar a 

qualidade de 

vida e bem-
estar das 

famílias e 

comunidade 

Melhorar as 

competências 
técnicas 

especifica dos 

técnicos de 
intervenção 

social 

Organização de 

ações de formação/ 

qualificação para 
técnicos com 

intervenção 

psicossocial 

Profission

ais das 
várias 

áreas 

Centro de 

Saúde 
 

CMG 
 

CLDS - 

4G 
 

CPCJ 
 

RLIS 
 

Segurança 

Social 
 

Outras 
entidades 

Até final de 
2019 

desenvolver 2 

ações de 
formação  

N.º de ações 

desenvolvid
as 

 

N.º de 
participante

s 

 

  



Eixo II: Educação e Cidadania 

 

  

Finalidade(s) Objetivo (s) Ação 
Entidade (s) 

Responsável(eis) 
Calendarização 

Recursos Público-

alvo 
Parceiro(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores de 

Avaliação Humanos Materiais 

Promoção de 

uma cidadania 

ativa 

Implementar 

iniciativas 

que 

promovam o 
desenvolvim

ento de uma 

cidadania 
ativa 

Apoiar 

iniciativas de 
envolviment

o dos jovens 

no 
planeamento 

e 

desenvolvim
ento de 

iniciativas 

culturais, 

recreativas e 
de lazer. 

Rede Social 

Durante o ano 

de 2019 

Colaboradore

s das 

entidades 

diferentes 
entidades 

Diversos 

Jovens 
 

Comuni

dade em 
geral 

RNAJ’s 

 

Associaçõe
s de 

Estudantes 

 
Associaçõe

s e IPSS 

 
IPDJ 

 

GAF 

Até dezembro 

de 2019 apoiar 

uma iniciativa 

N.º de 

iniciativas 
apoiadas 

 

N.º de 
participantes 

envolvidos 

Programa 

Cidades 
Amigas das 

Crianças 

CMG 

 

CLDS - 4G 

Comuni

dade em 

geral 
 

Crianças 

e Jovens 

Entidades 

com 

responsabil
idade em 

matéria de 

infância e 

juventude 
 

UNICEF 

Até dezembro 

de 2019 
implementar 

ações previstas 

no Plano de 

Ação Local 
(PAL) 

Nº de entidades 
envolvidas 

 

N.º de ações 
ações 

desenvolvidas 

no âmbito do 

PAL 

Capacitação 

institucional 

Qualificar 
profissionais 

e dirigentes 

das 

associações e 
IPSS´s 

Ações de 

qualificação 
de 

profissionais 

e dirigentes 

das 
associações e 

IPSS´s 

Rede Social A definir 

Associa

ções  

 

IPSS 

CMG 
 

CLDS - 4G 

 

Associaçõe
s e IPSS 

Até dezembro 
de 2019 

desenvolver 2 

ações de 

capacitação 
institucional 

N.º de ações 
 

N.º de 

associações/ 

instituições 
participantes 



Eixo II: Educação e Cidadania 

 

 

  

Finalidade(s) Objetivo (s) Ação 
Entidade (s) 

Responsável(eis) 
Calendarização 

Recursos Público-

alvo 
Parceiro(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores de 

Avaliação Humanos Materiais 

Capacitação 

das crianças/ 

jovens para 
uma vivência 

saudável da 

sexualidade 

Implementar 

iniciativas 
que 

promovam o 

conheciment
o das 

crianças/ 

jovens sobre 

como 
proteger o 

corpo de 

contacto 
físico 

indesejado e 

sobre outras 
questões 

relacionadas 

com a 

educação 
sexual e os 

afetos 

Formar/sens

ibilizar 

crianças e 

jovens 

sobre as 

questões 

relacionadas 

com a 

sexualidade 

e afetos; 

 

Capacitar 

agentes 

educativos 

na 

abordagem 

de temas 

relacionado

s com a 

sexualidade 

e os afetos. 

A definir 
Durante o ano 
de 2019 

A definir Diversos 

Crianças 

e Jovens 
 

Diferent

es 
profissio

nais 

AEG 
 

IG 

 
Centro de 

Saúde 

 
CLDS – 4G 

Até final de 

2019 

desenvolver 2 
ações de 

formação/ 

sensibilização 

N.º de sessões 

de prevenção 

primária com 

crianças e 

jovens; 

N.º e perfil de 

agentes 

educativos 
participantes. 



 

Eixo III: Emprego/ Empreendedorismo, Formação/ Qualificação e Desenvolvimento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidade Objetivo (s) Ação 

Entidade (s) 

Responsável 

(eis) 

Calendarização 

Recursos 
Público-

alvo 
Parceiro (s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores de 

Avaliação Humanos Materiais 

Promover a 
criação de 

emprego 

Sensibilizar 

os 
desempregad

os e as 

entidades 
empregadora

s para as 

novas 
medidas de 

apoio ao 

emprego 

Divulgação 

de novas 
medidas de 

apoio ao 

emprego 

Rede Social 
Durante o ano 

de 2019 

Colaboradore

s das 

entidades 
parceiras 

Diversos 

Entidad

es 

emprega
doras 

ADNGouv

eia 
 

ADRUSE 

 
CMG 

 

CLDS - 4G 
 

IEFP/ GIP 

 

Até dezembro 

de 2019 

desenvolver 1 
ação 

N.º de ações 

desenvolvidas 



Eixo IV: (Re) Qualificação do Território 

 

Finalidade Objetivo(s) Ação 
Entidade(s) 

Responsável(eis) 
Calendarização 

Recursos Público-

alvo 
Parceiro(s) 

Resultados 

Esperados 

Indicadores 

de Avaliação Humanos Materiais 

Desenvolvime

nto de 

processos que 

contribuam 
para a 

reabilitação 

urbana 

Desenvolver 

ações de 

revitalização do 
património 

ambiental 

Ação de 

Reflorestaçã
o 

Rede Social 
A decorrer até 

final de 2019 

Técnicos 

do 
Município 

Diversos 

Alunos do 

1º e 2º CEB 

 
Comunidad

e em geral 

AEG 

 

Bombeiros 
Voluntários 

 

CMG 

 
REN 

 

CIMBSE 
 

Outras 

entidades 

Até final de 
de 2019 

reflorestar 

uma 

parcela de 
área ardida 

N.º de 

árvores 

plantadas 
em área 

ardida 

Desenvolvime

nto de 

processos que 
contribuam 

para a 

reabilitação 
urbana 

Informar 

pessoas 
individuais ou 

coletivas e 

entidades 
públicas ou 

privadas sobre o 

financiamento 
de operações de 

reabilitação de 

edifícios 

Divulgação 

de programas 
de apoio à 

reabilitação 

urbana 

Rede Social 
Durante o ano 

de 2019 

Técnicos 
do 

Município  

Diversos 
Parceiros 
da Rede 

Social 

CMG 

Até 

dezembro 
de 2019 

divulgar 

informaçõe
s sobre o 

reabilitação 

urbana 

N.º de ações 
de 

divulgação 


