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Eixo I - Intervenção com Famílias e Comunidade: 
Problemas e Desafios 

 

 

1. Problemas e Desafios Identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Crescente envelhecimento e 
diminuição da população 

ativa 

Aumento da população idosa do concelho face ao 

decréscimo da população jovem. 

Desafio(s) 

Demografia, Social 

 Apoio aos idosos, pelo ajuste das infraestruturas e equipamentos sociais existentes e 

serviços prestados face às necessidades crescentes. 

 Reforçar os projetos/ ações que promovam o envelhecimento ativo. 

 Reforçar as medidas de incentivo à natalidade e apoio à família. 

Problema 
 

Encaminhamento em 

situação de emergência 

 

Défice no encaminhamento de utentes em situação 

de emergência (falta de condições habitacionais, 

carências económicas e inexistência de retaguarda 

familiar). 

Desafio(s) 

Social 

 Criar um protocolo de atuação no concelho que permita o acolhimento, por parte das 

instituições, de pessoas em situação de emergência. 
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Problema 
 

Grupos vulneráveis 

- Respostas insuficientes para doentes do foro 

mental; 

- Elevado número de doentes com problemas ao 

nível das dependências, verificando-se lacunas no 

âmbito da reinserção socioprofissional; 

- Violência doméstica; 

- Pessoas em situação de sem-abrigo. 

Desafio(s) 

Saúde, Ação Social e Emprego 

 Criar respostas mais diversificadas para doentes do foro mental, para apoio psicossocial e 

domiciliário. 

 Maior interligação entre os diversos agentes no sentido de estabelecer parcerias para a 

inserção socioprofissional dos indivíduos pertencentes aos grupos vulneráveis. 

 Sensibilizar para as problemáticas identificadas. 

 Criar uma equipa multidisciplinar para acompanhamento dos grupos vulneráveis; 

 Criar resposta de alojamento para pessoas em situação de sem-abrigo. 

Problema 
 

Saúde e desenvolvimento de 

crianças e jovens 

Dificuldade na adoção de estilos de vida saudáveis. 

Desafio(s) 

Saúde e Educação 

 Sensibilizar a população para a importância da adoção de estilos de vida saudável. 

 Promover mais atividades na comunidade associadas à prática da atividade física, cultural e 

recreativa. 
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Problema 

Absentismo e abandono 

escolar 

O absentismo/ abandono escolar, principalmente  

por crianças/jovens de etnia cigana. 

Desafio(s) 

Educação 

 Corresponsabilizar os pais pelo processo educativo dos filhos; 

 Projetos educativos/ formativos direcionados para a integração na comunidade escolar. 

 Criar um conjunto de ações direcionadas para as famílias, visando o desenvolvimento de 

competências socio relacionais, hábitos de trabalho, valorização da cultura escolar, disciplina 

positiva e regras de convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Qualidade dos serviços 

prestados 

- Rede de transportes insuficiente. 

- Dificuldade no acesso aos cuidados de saúde 

primários, nomeadamente marcação de consultas no 

médico de família e exames complementares de 

diagnóstico. 

 

Desafio(s) 

Saúde e Educação 

 Consciencializar as entidades competentes para a necessidade de um reforço de recursos 

humanos e equipamentos ao nível da saúde. 

 Organizar/operacionalizar a rede de transportes existente no Concelho. 

Problema 
Condições de funcionamento e 

organização dos Jardim-de-

infância e Escolas do 1º CEB 

A reestruturação da rede escolar do concelho, nos 

últimos anos, levou ao encerramento de diversas 

escolas o que obriga as crianças a deslocarem-se. 

Desafio(s) 

Educação 

Manter/ melhorar as respostas e condições de acolhimento às crianças deslocadas, durante o 

período de almoço e após o términus das atividades. 
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Problema 
 

Crianças e jovens 

- Falta de respostas de acolhimento para jovens 

maiores de 12 anos; 

- Falta de consciencialização por parte da 

comunidade ao nível da sinalização de 

crianças/jovens em situação de risco/perigo 

- Carência de competências sociais, pessoais e 

valores das crianças e jovens; 

- Insuficiência de respostas para crianças com 

menos de 3 anos e portadoras de 

multideficiências; 

- Consumo de álcool e substâncias psicoativas. 

 

Desafio(s) 

Educação, Social e Segurança 

 Criar respostas de Acolhimento para jovens com mais de 12 anos. 

 Sensibilizar a comunidade para a questão dos maus-tratos físicos e psicológicos nas 

crianças e jovens. 

 Melhorar a divulgação das respostas existentes no terreno, nomeadamente a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens, entre outras. 

 Criar Centros sócio juvenis, com programas e atividades promotoras de competências 

pessoais e sócia afetivas. 

 Criar resposta para a prevenção das toxicodependências. 

 Sensibilizar/informar os estudantes e jovens em geral sobre os riscos inerentes ao consumo 

de estupefacientes e aumentar a fiscalização. 
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Problema 
 

População idosa 

- Insuficiência de resposta em tempo útil aos 

idosos que necessitam ser institucionalizados, 

principalmente nos casos em que apresentam 

quadros clínicos críticos. 

- Isolamento geográfico e/ou social das pessoas 

idosas. 

- Necessidade de requalificação de alguns 

equipamentos. 

- Falta de comunicação, articulação e 

conhecimento entre instituições. 

- Falta de concertação entre técnicos e direções 

para a implementação de novas práticas nas 

estruturas residenciais para idosos/ centros de 

dia. 

- Serviço de apoio domiciliário deficitário no 

concelho. 

Desafio(s) 

Saúde, Educação, Ação Social e Segurança 

 Promover um envelhecimento ativo (físico, intelectual e social), através de um conjunto 

de iniciativas direcionadas para esta franja da população. 

 Prevenir a criminalidade contra idosos nomeadamente ao nível de burlas, furtos e 

roubos. 

 Sensibilizar e acompanhar a população idosa transmitindo conselhos de segurança.   

 Sensibilizar as famílias, técnicos e comunidade em geral, no sentido de promover uma 

visão positiva sobre o envelhecimento e papel do idoso na sociedade. 

 Desenvolver ações/encontros intergeracionais. 

 Incentivar as pessoas idosas a participarem nas decisões sociais e políticas. 

 Avaliar as respostas institucionais ou não, destinadas aos idosos, no sentido de se 

verificar se estas respondem às necessidades existentes ou se por outro lado é necessário 

alargar ou criar novas. 

 Teleassistência aos idosos que vivem isolados e/ ou sozinhos e em situações 

consideradas de risco. 

 Criar resposta para o acolhimento temporário de situações de emergência social 

diversificada. 

 Levantamento do número de cuidadores informais no concelho. 

 Promover uma cultura colaborativa para a partilha de recursos técnicos. 
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Problema 
 

Famílias multidesafiadas 

- Ausência de competência para fazer face à 

situação de carência e dependência dos 

subsídios. 

- Falta de articulação entre as diferentes 

equipas de apoio à família, evitando a 

sobreposição de respostas. 

- Dificuldade na aquisição de competências 

parentais. 

- Falta de competência na organização e gestão 

da vida doméstica. 

- Olhar estigmatizante da comunidade para 

com estas famílias. 

- Resistência à integração no mercado de 

trabalho/ formação profissional. 

Desafio(s) 

Ação Social 

 Promover uma cultura de responsabilização social. 

 Desenvolver ações de formação em educação parental.  

 Implementar ações de organização e gestão doméstica. 

 Criar um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), no sentido de 

este se constituir como uma resposta continuada para as famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Deficiência 

- Dificuldade na inserção socioprofissional das 

pessoas portadoras de deficiência. 

- Insuficiências de respostas no acolhimento 

residencial de portadores de deficiência. 

Desafio(s) 

Ação Social e Emprego 

 Sensibilizar as entidades empregadoras para o recrutamento de trabalhadores portadores 

de deficiência, divulgando simultaneamente os benefícios legais concedidos para a criação 

de postos de trabalho para estas; 

 Promover ações para a igualdade. 

 Alargamento da resposta de acolhimento residencial de pessoas portadoras de deficiência. 
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Problema 
 

Dependências 

- Consumo excessivo de álcool e substâncias 

psicoativas por parte dos jovens e adultos, sendo o 

álcool socialmente aceite pela comunidade; 

- Acesso fácil dos jovens a bebidas alcoólicas; 

- Ausência de respostas continuadas no âmbito da 

prevenção, na redução de risco e minimização de 

danos e reinserção; 

- Olhar estigmatizante da comunidade para com as 

pessoas com dependência. 

 

Desafio(s) 

Ação Social, Saúde e Emprego 

 Promover fatores protetores associados ao consumo de álcool e de outras substâncias 

psicoativas;  

 Criar respostas de longo prazo no concelho, no âmbito da prevenção, redução de risco e 

minimização de danos e reinserção de dependentes; 

 Desenvolver uma consciência social no tecido empresarial e na comunidade, no sentido de 

facilitar a inserção profissional, pessoal e social de dependentes; 

 Sensibilizar/informar os estudantes e jovens em geral sobre os riscos inerentes ao consumo 

de estupefacientes e aumentar a fiscalização. 
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Problema 
 

Condições de funcionamento e 
organização dos Jardins de 

infância e Escolas do 1º CEB 

- Redução do número de alunos. 

- A reestruturação da rede escolar do Concelho, 

nos últimos anos, levou ao encerramento de 

diversas escolas o que obriga as crianças a 

deslocarem-se. 

- Estabelecimentos de ensino mais antigos com 

materiais e equipamentos desatualizados face à 

nova visão da educação. 

Desafio(s) 

Ação Social e Educação 

 Otimizar recursos para que o transporte das crianças deslocadas seja feito no mínimo de 

tempo possível e decorra em condições de segurança, deslocando as crianças para as 

escolas de acolhimento mais próximas da sua residência. 

 Manter/ melhorar as respostas e condições de acolhimento às crianças deslocadas, durante 

o período de almoço e após o términus das atividades (recursos materiais e recursos 

humanos qualificados). 

 Dotar os estabelecimentos de ensino de novos materiais e equipamentos adequados às 

crianças e às novas exigências do processo educativo, salvaguardando a possibilidade 

desses equipamentos poderem ser encaminhados para os estabelecimentos onde se fizer 

sentir a sua necessidade (caso se verifique o encerramento dos estabelecimentos onde se 

efetuou o investimento). 

Eixo II – Cidadania e Educação: 
Problemas e Desafios 

 

2. Problemas e Desafios Identificados 

 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Grupos vulneráveis 

Ações de sensibilização na área das dependências. 

Desafio(s) 

Saúde, Educação, Ação Social, Emprego e Segurança 

 Sensibilizar a população para a importância da adoção de estilos de vida saudável; 

 Promover fatores protetores associados ao consumo de álcool e de outras substâncias; 

 Desenvolver uma consciência social no tecido empresarial e na comunidade, no sentido, de 

facilitar a inserção profissional, pessoal e social dos dependentes. 

 Sensibilizar/informar os estudantes e jovens em geral sobre os riscos inerentes ao consumo 

de estupefacientes e aumentar a fiscalização. 
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Problema 
 

Processos Educativo e 

Inserção Profissional 

- Desadequação da oferta formativa face às 

necessidades locais; 

- Situação económica vulnerável de algumas 

famílias, fator que condiciona a vida escolar dos 

alunos; 

- Desmotivação dos alunos. 

 

Desafio(s) 

Educação, Formação e Emprego/ Empreendedorismo 

 Criar uma maior interligação entre o Agrupamento de Escolas, IG - Escola Profissional, 

Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda, Serviço de Emprego e Formação 

Profissional de Seia, entidades empregadoras do Concelho e áreas envolventes, com o 

objetivo de se criarem locais de estágio onde os alunos possam desenvolver as 

competências práticas mais direcionadas para o mercado de trabalho. 

 Incentivar as empresas onde os alunos fazem os estágios a empregarem os mesmos. 

 Fomentar a capacidade empreendedora dos jovens. 

 Incentivar alunos e pais para a importância da formação académica/ qualificação, 

nomeadamente através da divulgação de casos de sucesso em diferentes áreas e através do 

contacto com a prática. 
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Problema 
 

Crianças e Jovens 

- Falta de consciencialização por parte da 

comunidade ao nível da sinalização de crianças/ 

jovens em situação de risco/perigo; 

- Carência de competências sociais, pessoais e 

valores das crianças e jovens; 

- Falta de consciencialização sobre os perigos 

ligados à utilização indevida das novas 

tecnologias; 

- Melhorar o conhecimento sobre como proteger o 

corpo de contacto físico indesejado e sobre outras 

questões relacionadas com a educação sexual. 

 

Desafio(s) 

Ação Social, Educação, Formação e Segurança 

 Melhorar a divulgação das respostas existentes no terreno, nomeadamente a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, entre outras; 

 Sensibilizar a população para a questão dos maus-tratos físicos e psicológicos nas 

crianças e jovens; 

Proporcionar atividades integradoras, orientadas para troca de saberes, que permitam 

desenvolver nos alunos o espírito de iniciativa, criatividade, o pensamento crítico, a 

responsabilidade, a organização e a autonomia; 

 Criar um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), no sentido 

de este se constituir como uma resposta continuada para as famílias. 

 Criar um conjunto de ações direcionadas para as famílias, visando o desenvolvimento 

de competências socio relacionais, hábitos de trabalho, valorização da cultura escolar, 

disciplina positiva e regras de convivência; 

 Sensibilizar as crianças/ jovens, assim como os pais/ encarregados de educação, sobre 

os perigos relacionados com a utilização indevida das novas tecnologias; 

 Formar/sensibilizar crianças e jovens sobre as questões relacionadas com a sexualidade 

e afetos; 

 Capacitar agentes educativos na abordagem de temas relacionados com a sexualidade e 

os afetos. 
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Problema 
 

Abandono e Absentismo 

Escolar 

O absentismo/ abandono escolar, principalmente  

por de crianças/jovens de etnia cigana. 

Desafio(s) 

Educação e Formação/ Qualificação 

 Motivar e encaminhar jovens que pretendam abandonar os estudos após concluírem o 

2º/3.º Ciclos para cursos profissionais. 

 Procurar respostas ao nível do ensino socioprofissional para franjas da população que 

não têm respostas na oferta formativa que exista no Concelho. 

 Promover e valorizar a educação formal e não formal, assim como criar respostas 

profissionais qualificantes. 

 Proporcionar atividades integradoras, orientadas para troca de saberes, que permitam 

desenvolver nos alunos o espirito de iniciativa, criatividade, o pensamento crítico, a 

responsabilidade, a organização e a autonomia. 

 Garantir respostas educativas adequadas a todos os alunos sinalizados pelos conselhos 

de turma, ou pelo professor titular de turma. 

 Dinamizar o gabinete de atendimento/apoio ao aluno existente no agrupamento. 

 Dar respostas adequadas em 24 horas às solicitações direcionadas no âmbito do Projeto 

“Quero Ajuda”. 

 Corresponsabilizar os pais pelo processo educativo dos filhos. 

 Projetos educativos/ formativos direcionados para a integração da comunidade cigana. 

 Criar um conjunto de ações direcionadas para as famílias, visando o desenvolvimento 

de competências socio relacionais, hábitos de trabalho, valorização da cultura escolar, 

disciplina positiva e regras de convivência. 
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Problema 
 

Famílias Multidesafiadas 

- Défice de competências parentais; 

- Falta de competência na organização e gestão da 

vida doméstica; 

- Olhar estigmatizante da comunidade para com 

estas famílias. 

Desafio(s) 

Ação Social, Educação, Formação 

 Promover uma cultura de responsabilização social. 

 Desenvolver ações de formação em educação parental.  

 Implementar ações de organização e gestão doméstica. 

 Criar um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), no sentido de 

este se constituir como uma resposta continuada para as famílias. 

Problema 
 

Deficiência 

Dificuldade na inserção socioprofissional das 

pessoas portadoras de deficiência. 

Desafio(s) 

Ação Social, Educação, Formação e Emprego 

 Sensibilizar as entidades empregadoras para o recrutamento de trabalhadores portadores de 

deficiência, divulgando simultaneamente os benefícios legais concedidos para a criação de 

postos de trabalho para estas.  

 Promover ações para a igualdade. 
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Problema 
 

Dependências 

- Consumo excessivo de álcool e substâncias 

psicoativas por parte dos jovens e adultos, sendo o 

álcool socialmente aceite pela comunidade. 

- Acesso fácil dos jovens a bebidas alcoólicas; 

- Ausência de respostas continuadas no âmbito da 

prevenção, na redução de riscos e minimização de 

danos e reinserção. 

- Dificuldade na inserção socioprofissional. 

 

Desafio(s) 

Ação Social, Educação, Formação e Emprego 

 Promover fatores de proteção associados ao consumo de álcool e de outras substâncias 

psicoativas. 

 Desenvolver uma consciência social no tecido empresarial e na comunidade, no sentido, de 

facilitar a inserção profissional, pessoal e social das pessoas em processo de tratamento. 

 Sensibilizar/informar os estudantes e jovens em geral sobre os riscos inerentes ao consumo 

de estupefacientes e aumentar a fiscalização. 

Problema 
 

Elevada taxa de Desemprego 

- Elevado número desempregados de longa 

duração e de desemprego jovem; 

- Oferta formativa desadequada relativamente ao 

mercado de trabalho. 

- Falta de visão empreendedora, facilitadora da 

criação de autoemprego. 

- Baixa escolaridade e falta de motivação para a 

formação/qualificação da comunidade.  

Desafio(s) 

Educação, Formação/ Qualificação e Emprego/ Empreendedorismo 

 Investir numa “educação empreendedora” que promova a criatividade, a abertura de espírito, 

a disposição para correr riscos e a autoconfiança. 

 Sensibilizar as entidades formativas para a importância de articulação entre a oferta 

educativa/ formativa e a realidade do mercado de trabalho. 
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Problema 
 

Sinistralidade 

- A estrada nacional n.º 17, como ponto crítico do 

Concelho, apesar de não se verificarem acidentes 

considerados muito graves. 

- Falta de condições para circulação de peões e 

ciclistas nas estradas nacionais. 

Desafio(s) 

Educação, Formação e Segurança 

 Continuar a investir na sensibilização da população em geral e dos condutores em particular 

para as questões rodoviárias (limites velocidade, condução sobre o efeito de álcool e outras 

drogas, etc.). 

 Informar/Sensibilizar a população em geral para as alterações legislativas que vão entrando 

em vigor. 

 

Problema 
 

Criminalidade 

- A criminalidade contra o património, apesar de não 

ter aumentado nos últimos anos, é o que tem 

merecido mais atenção.  

Desafio(s) 

Educação, Formação e Segurança 

 Sensibilizar a população para a importância da informação de atos criminais. 
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Problema 
 

Outros Problemas 

- Consumo de estupefacientes por parte da 

população estudantil. 

- Aumento consecutivo anual do número de idosos 

a viver sozinhos, isolados ou com ambas as 

condições. 

- Constantes alterações/actualizações legislativas 

que fazem com que o cidadão tenha dificuldades 

em acompanhar a mudança sendo de realçar as 

questões relacionadas com o DL n.º 124/06, de 28 

de Junho na sua actual redação. 

Desafio(s) 

Educação, Formação e Segurança 

 Sensibilizar/informar os estudantes e jovens em geral sobre os riscos inerentes ao consumo 

de estupefacientes e aumentar a fiscalização. 

 Prevenir a criminalidade contra idosos nomeadamente ao nível de burlas, furtos e roubos. 

 Sensibilizar e acompanhar a população idosa transmitindo conselhos de segurança.   

 Informar/Sensibilizar a população em geral para as alterações legislativas que vão entrando 

em vigor. 

Problema 
 

Educação ambiental 

- Fraca adesão/ implementação do Programa Eco-

Escolas ao nível do 2º, 3º ciclos e do ensino 

secundário nas escolas do concelho de Gouveia; 

- Desinteresse de algumas pessoas na aplicação das 

regras de separação dos resíduos e correta 

utilização dos ecopontos; 

- Pouco conhecimento sobre a fauna e a flora local 

e preservação das mesmas. 

Desafio(s) 

Educação e Ambiente 

 Sensibilizar o Agrupamento de Escolas e o IG para a importância de adesão a programas 

de educação ambiental. 

 Sensibilizar a população para a separação dos lixos domésticos e depósito dos mesmos, de 

modo correto, nos ecopontos e outros contentores destinados à recolha seletiva. 

 Informar a população sobre o destino a dar a resíduos específicos como os resíduos 

elétricos e eletrónicos, informáticos, resíduos verdes, pilhas, lâmpadas, óleos. 

  Desenvolver ações de informação/sensibilização sobre a fauna e flora loca e a importância 

da preservação das mesmas. 
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Problema 
 

Incêndios Florestais 

- Falta de cuidados da população em geral e dos 

pastores em particular na realização de queimadas; 

- Falta de limpeza das zonas florestais, aumentando 

o risco de incêndios. 

Desafio(s) 

Educação, Formação, Ambiente e Segurança 

 Alertar a população que habita em meio rural para os riscos a que está sujeita ao não limpar 

as zonas envolventes; 

 Sensibilizar, responsabilizar e se necessário punir com as coimas previstas na lei os 

proprietários que não procedam à limpeza dos seus terrenos. 

Problema 
 

Conhecimento e 

funcionamento das 

Associações 

- Falta de articulação e estabelecimento de 

parcerias efetivas entre as diferentes associações e 

outras entidades. 

- Falta de ações de marketing social das 

associações. 

- Falta de formação de alguns dos dirigentes 

associativos face às novas exigências das 

associações. 

Desafio(s) 

Educação, Formação/ Qualificação 

 Promover no Concelho espaços de troca de conhecimento e experiências entre as 

associações. 

 Incentivar as associações a desenvolver ações de marketing social, como forma de 

divulgação das suas atividades/ valências. 

  Corresponsabilizar as associações no planeamento, execução e avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Social. 

 Implementar ações formativas que permitam aos dirigentes associativos adquirir 

competências de gestão face aos novos desafios das associações. 
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Eixo III – Emprego/Empreendedorismo, Formação/ 
Qualificação e Desenvolvimento Económico:  

Problemas e Desafios 

 

 

5. Problemas e Desafios Identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Envelhecimento 

populacional e diminuição 

da população ativa 

- Aumento da população idosa do concelho face ao 

decréscimo da população jovem; 

- Diminuição da população ativa. 

 

Desafio(s) 

Demografia, Ação Social e Emprego 

 Proporcionar condições socioeconómicas que promovam a fixação e/ou regresso dos jovens 

que saíram do Concelho para estudar.  

 Desenvolver o tecido económico. 

 Criar medidas de incentivo à natalidade e apoio à família. 

 Promover o empreendedorismo e a criação do próprio emprego. 



Eixo III – Emprego/Empreendedorismo, Formação/ Qualificação e 
Desenvolvimento Económico 
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Problema 
 

Desemprego 

- Desemprego de longa duração. 

- Falta de oferta de emprego para pessoas com 

qualificação superior. 

- Oferta formativa desadequada relativamente 

ao mercado de trabalho. 

- Pouca flexibilidade dos desempregados em 

aceitar ofertas de trabalho fora das suas 

expetativas profissionais e área de residência. 

- Falta de visão empreendedora, facilitadora da 

criação de autoemprego. 

- Desinvestimento das entidades empregadoras 

na qualificação dos trabalhadores. 

- Declínio do tecido socioeconómico e a falta de 

uma visão estratégica do tecido empresarial que 

apresenta dificuldades ao nível do risco, 

empreendedorismo, inovação e adaptabilidade. 

- Défice de inserção, numa perspetiva integrada, 

por parte das estruturas locais. 

- Baixa escolaridade e falta de motivação para a 

formação/qualificação da comunidade.  

- Desqualificação social e dificuldades de 

inserção socioprofissional. 

- Deficiência nas competências para a 

gestão/produtividade. 

- Falta de oportunidades de emprego no 

Concelho. 

Desafio(s) 

Formação/ Qualificação e Emprego/ Empreendedorismo 

 Explorar as potencialidades/ oportunidades proporcionadas pelo Quadro Comunitário 

(2014-2020); 

 Promover parcerias entre instituições no sentido de possibilitar o financiamento a 

pequenos investimentos; 

 Divulgar/ promover condições no Concelho que promovam a fixação de empresas de 

forma a fomentar novas iniciativas empresariais que possibilitem uma modernização e 

qualidade dos equipamentos. Este desafio teria impacto na possibilidade de fixação, 

sobretudo dos jovens, no Concelho. 

 Promover iniciativas conjuntas que possibilitem uma estratégia comum na gestão do 

mercado de trabalho. 

 Promover junto da população com baixa literacia ações de qualificação, bem como, 

acesso a formações que possibilitem no futuro uma inserção socioprofissional 

compensatória e satisfatória. 

 Sensibilizar os empregadores para os programas e medidas existentes que apoiem o 

desenvolvimento do mercado de emprego local. 
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Problema 
 

Deficiência 

Dificuldade na inserção socioprofissional das 

pessoas portadoras de deficiência 

Desafio(s) 

Formação/ Qualificação e Emprego 

 Sensibilizar as entidades empregadoras para o recrutamento de trabalhadores portadores de 

deficiência, divulgando simultaneamente os benefícios legais concedidos para a criação de 

postos de trabalho e outras medidas ativas de emprego para estas.  

Problema 
 

Dependências 

Dificuldade na inserção socioprofissional das 

pessoas em tratamento 

Desafio(s) 

 

Formação e Emprego 

 Desenvolver uma consciência social no tecido empresarial e na comunidade, no sentido, de 

facilitar a inserção profissional, pessoal e social das pessoas em tratamento. 
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Problema 
 

Turismo 

- Redes viárias deficitárias, quer em termos de 

qualidade, quer pela falta de continuidade. 

- Falta de sensibilização das entidades 

empregadoras na área do turismo para a 

importância de recursos humanos qualificados. 

- Desconhecimento do perfil do turista. 

Desafio(s) 

Formação/ Qualificação, Emprego, Turismo 

 Maior investimento na requalificação e valorização do património edificado. 

 Desafiar os estabelecimentos hoteleiros e da restauração a divulgar as suas respostas 

turísticas. 

 Promover e incentivar os proprietários de estabelecimentos hoteleiros a desenvolver 

programas atrativos aproveitando os recursos naturais do Concelho. 

 Possibilitar o aumento de novos produtos promocionais e turísticos, tais como, o turismo 

sénior, turismo cultural, turismo religioso, turismo em espaço rural, natureza e a promoção 

de estágios desportivos. 

 Sensibilizar empregadores e funcionários de setor turístico e hoteleiro para a necessidade 

de formação adequada ao exercício das funções. 

 Aproveitar os recursos hídricos e espaços de vocação natural para atividades de desporto 

e lazer. 
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Problema 
 

Conhecimento e 

funcionamento das 

associações 

- Falta de articulação e estabelecimento de 

parcerias efetivas entre as diferentes associações e 

outras entidades. 

- Falta de ações de marketing social das 

associações. 

- Falta de formação de alguns dos dirigentes 

associativos face às novas exigências das 

associações. 

Desafio(s) 

Formação/ Qualificação, Emprego/ Empreendedorismo e outras atividades 

 Promover no Concelho espaços de troca de conhecimento e experiências entre as 

associações. 

 Incentivar as associações a desenvolver ações de marketing social, como forma de 

divulgação das suas atividades/ valências. 

 Corresponsabilizar as associações no planeamento, execução e avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Social. 

 Implementar ações formativas que permitam aos dirigentes associativos adquirir 

competências de gestão face aos novos desafios das associações. 

Problema 
 

Outras atividades 

económicas 

Atividades económicas como a agricultura e 

pecuária não são valorizadas nem vistas como 

atividades economicamente gratificantes. 

Desafio(s) 

Emprego/ Empreendedorismo e outras atividades; Educação/ Formação 

 Apoiar projetos nestas áreas auxiliando os investidores e informando-os sobre formas de se 

financiarem/auto-financiarem; 

 Incentivar a criação de sistemas de escoamento de produtos agrícolas, provenientes da 

agricultura familiar; 

 Implementar ações formativas nestas áreas. 
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Eixo IV – (Re)Qualificação do Território:  
Problemas e Desafios 

 

 

6. Problemas e Desafios Identificados 

Problema 
 

Redes viárias e de 

transportes 

- Redes viárias deficitárias, quer em termos de 

qualidade, quer pela falta de continuidade; 

- Rede de transportes insuficiente. 

Desafio(s) 

Rede viária e Serviços prestados 

- Desenvolver a rede de transportes local. 



Eixo IV - (Re) Qualificação do Território: Quadro Geral 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
 

Habitações degradadas e 

devolutas/ Défice de oferta 

habitacional 

- Existência de um elevado número de 

habitações devolutas e degradadas, em mau 

estado de conservação ou ruína; 

- Incapacidade financeira e de titularidade dos 

proprietários, no sentido de realizarem as obras 

necessárias para a melhoria do seu estado de 

conservação; 

- Falta de condições habitacionais nas casas do 

bairro social Dr. António Moura (Vila Nova de 

Tazem); 

- Insuficiente caracterização das habitações 

devolutas (informação dos titulares, estado de 

conservação e necessidades de intervenção); 

- Reduzido número de imóveis para arrendar e 

os existentes possuem rendas demasiado 

elevadas; 

- Falta de habitações sociais, sobretudo com 

tipologias T2, T3 e T4; 

- Contexto económico das famílias impossibilita 

a construção/reconstrução de imóveis para 

habitação própria. 

Desafio(s) 

Ação Social, Emprego/ Empreendedorismo e Habitação 

 Incentivar a população ativa jovem a recuperar edificações em mau estado de conservação 

ou ruina para fins turísticos e/ou habitacionais em detrimento da construção de novos 

edifícios. 

 Sensibilizar os proprietários para a necessidade de reabilitação das edificações em mau 

estado de conservação ou ruína.  

 Implementar programas que abranjam ajudas técnicas e monetárias, no sentido de 

requalificar o parque habitacional. 

 Sensibilizar os proprietários no sentido de aquisição de edificações devolutas, em mau 

estado de conservação ou ruina com vista à sua requalificação e posterior arrendamento. 

 Requalificação das casas do Município com tipologias superiores a T1. 

 Divulgar o Regime Excecional para a Reabilitação Urbana. 

 Melhorar a divulgação dos programas de apoio à requalificação habitacional e ao 

arrendamento de âmbito nacional e local. 
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Problema 
 

Deficiência 

Existência de inúmeras barreiras arquitetónicas ao 

nível dos edifícios e via pública. 

Desafio(s) 

Acessibilidade 

 Criar um espaço público mais respeitador, seguro, saudável, funcional, em que não existam 

barreiras arquitetónicas. 

Problema 
 

Sinistralidade 

- Pontos críticos ao nível da sinistralidade; 

- Falta de condições nas vias para circulação de 

bicicletas e peões. 

Desafio(s) 

Segurança e Redes viárias 

  Criar/melhorar as condições de circulação para peões e ciclistas; 

 Investir na instalação de passadeiras elevadas em locais estratégicos  de forma a reduzir a 

velocidade dos veículos. 
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Quadros Gerais por Eixo de 

Intervenção 
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Objetivo 
Geral 

Estratégia Objetivos Específicos Indicadores 
Recursos 

Ações 
Locais 

Regionais e 
Nacionais 

Otimizar os 

recursos 

existentes no 

concelho 

durante o 

triénio 2019-

2022.  

Envolver os 

diferentes agentes 

sociais na 

operacionalização 

das ações 

propostas, de 

modo a minorar a 

situação de 

vulnerabilidade 

social existente 

No final de 2022, foi 

implementado um plano 

para o envelhecimento 

ativo 
 

No final de 2022, existe 

um plano de atividades de 

promoção da saúde 
 

 

No final de 2022, estão 

criadas respostas para 

situações de emergência 
 

No final de 2022, estão 

criadas respostas para 

pessoas com demências; 
 

No final de 2022, estão 

criadas as condições para 

melhorar as respostas ao 

nível do apoio 

domiciliário; 
 

No final de 2022, existe 

um plano de formação/ 

sensibilização na área da 

violência doméstica. 

N.º de 

respostas 

sociais 

extraordinárias 

criadas/ 

melhoradas 
 

N.º de 

atividades 

promotoras da 

saúde 

desenvolvidas 
 

N.º de apoios 

prestados aos 

utilizadores 

dos gabinetes 
 

N.º de ações de 

formação/ 

sensibilização 

no âmbito da 

violência 

doméstica 

Centro de Saúde 

de Gouveia 

 

CLDS 

 

CM Gouveia 

 
Serviço Local de 

Gouveia - Instituto 

da Segurança 
Social 

 

IPSS e outras 

entidades locais 

 

Estabelecimentos 

de ensino 

 

Comissão de 

Proteção de 

Crianças e Jovens 

 

GNR e PSP 

 

RLIS 

 

RSI 

 

 

ISS, IP 

  

ULS Guarda 

 

APAV 

 

CIG 

Refuncionalização de 

espaços existentes ao nível 

da prestação de apoio aos 

idosos; 
 

Promoção de atividades 

que fomentem o bem-estar 

físico e psíquico; 
 

Criação de um espaço de 

alojamento para situações 

de emergência; 
 

Criação de apoios sociais 

extraordinários - programa 

de apoio social (PAS); 
 

Criação de um plano de 

formação/ sensibilização na 

área da violência doméstica  
 

Criação de um CAFAP 
 

Requalificação dos 

serviços de apoio 

domiciliário 
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Objetivo Geral Estratégia 
Objetivos 

Específicos 
Indicadores 

Recursos 
Ações 

Locais 
Regionais e 
Nacionais 

Promover respostas 

educativas que 

respondam às 
necessidades da 

comunidade, 

durante o triénio 

2019-2022 
 

Promover a 

igualdade de 
oportunidades no 

acesso à educação 

e ao emprego, 

durante o triénio 
2019-2022 

Envolver os agentes 

com 

responsabilidade ao 
nível da educação, no 

desenvolvimento 

articulado de 

respostas educativas 
 

Sensibilizar o tecido 

social e económico-
empresarial no 

sentido de facilitar a 

inserção profissional, 

pessoal e social dos 
grupos vulneráveis 

Desenvolver, até ao 
final de 2022, um 

plano concelhio da 

educação 
 

Melhorar as respostas 

e condições de 
acolhimento às 

crianças deslocadas, 

até ao final de 2022 

 
Manter e melhorar, até 

ao final de 2022, as 

respostas do programa 
Gouveia Educa 

 

Implementar, até ao 

final de 2022, 
respostas que 

promovam a 

integração social e 
profissional dos 

grupos vulneráveis 

N.º de iniciativas que 

resultem na melhoria 
do serviço de 

transporte e 

acolhimento das 

crianças deslocadas 
 

N.º de escolas com 

material adquirido/ 

atualizado 
 

N.º de estudantes 
apoiados 
 

N.º de ações 

promovidas 
 

N.º de empresários  
participantes nas 

ações 
 

N.º de pessoas 

reintegradas 
 

N.º de entidades  

que integram pessoas 

pertencentes a 

grupos vulneráveis 
 

N.º de instituições 

abrangidas em ações 

de capacitação 

institucional 

ADRUSE 
 

CLDS 

 
Conselho 

Municipal de 

Educação 
 

Estabeleciment

os de ensino 

 
Gouveia Educa 

- CM Gouveia 

 
RLIS 

 

RSI 

 
Serviço de 

Emprego e 

Formação 
Profissional de 

Seia 

ME / DGEST 

 
Programa 

Operacional 

Potencial 
Humano 

 

Projeto: 

“Alavanca” - 
Associação de 

Beneficência 

Popular do 
Sabugueiro 

 

CIM BSE 

 
Outras 

entidades e 

programas 

- Sensibilização dos agentes 

responsáveis para a necessidade de 
dotar os estabelecimentos de ensino 

com os recursos materiais e 

humanos indispensáveis 
 

- Manutenção/ melhoria de respostas 

de transporte e acolhimento para os 
alunos deslocados 
 

Melhorar as respostas de apoio aos 
estudantes - Gouveia Educa 
 

- Promoção de respostas educativas 
adequadas à realidade económico-

social do concelho, valorizando as 

potencialidades e áreas de negócio 

emergentes 
 

- Dinamização de ações de 

sensibilização para a importância da 
formação académica junto de alunos 

e encarregados de educação 
 

- Promoção de iniciativas que 

potenciem o exercício da cidadania 
 

- Criação de respostas que 

promovam a capacitação 

institucional 
 

- Dinamização de um programa de 

sensibilização junto das entidades 
empregadoras tendo em vista a 

promoção da integração de grupos 

vulneráveis 
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Objetivo Geral Estratégia Objetivos Específicos Indicadores 
Recursos 

Ações 
Locais 

Regionais e 
Nacionais 

Promover 

condições que 

fomentem o 

desenvolvimento 

sustentável do 

concelho, durante 

o triénio 2019-

2022 

Implementar um 

plano de 

empreendedoris

mo, que 

contribua para o 

desenvolvimento 

económico do 

concelho e 

fixação de 

população 

Dar continuidade ao 

programa de 

empreendedorismo nas 

escolas do concelho 
 
 

Desenvolver, até ao final de 

2022, uma rede de apoio ao 

empreendedorismo  
 
 

Desenvolver, até ao final de 

2022, ações de formação, 

para desempregados e 

empregados, nas 

modalidades de Formação 

Modular, Vida Ativa, 

Certificação Escolar e 

Profissional, Formação 

Transversal e Educação e 

Formação de Adultos 
 
 

Criar, até ao final de 2022, 

oportunidades aos 

desempregados para 

realização de estágios, de 

modo a facilitar a 

integração dos mesmos no 

mercado de trabalho 

N.º de ações 

promovidas 

 

N.º de 

pessoas 

abrangidas 

 

N.º de 

projetos de 

criação do 

próprio 

emprego 

apoiados  

 

N.º de 

estágios 

apoiados 

 

ADRUSE 
 

CLDS 
 

CM Gouveia – 

Gouveia 

Empreende e 

Gouveia 

Startup 
 

Gouveia 

Empreende 
 

GIP 
 

RLIS 
 

RSI 
 

Serviço Local 

de Gouveia - 
Instituto da 

Segurança 

Social 
 

Serviço de 

Emprego e 

Formação 
Profissional de 

Seia  

Quadro 

Comunitário 

2014-2020 
 

Investimentos 

Territoriais 

Integrados (ITI) 
 

Desenvolviment

o Local de Base 

Comunitária 

(DLBC) 

 

CIM BSE 

 

IEFP 

 

Consorcio para 

a economia 

cívica 

Continuação da 

implementação do 

projeto de 

empreendedorismo da 

CIM BSE 
 

Criação de uma bolsa 

de alojamento local 
 

Manutenção de um 

gabinete de apoio ao 

empreendedorismo e à 

empregabilidade 
 

Continuação do 

programa Gouveia 

Startup 
 

Criação de um plano de 

formação ajustado às 

necessidades das 

entidades empregadoras 

e às necessidades dos 

destinatários abrangidos 
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Objetivo Geral Estratégia 
Objetivos 

Específicos 
Indicadores 

Recursos 
Ações 

Locais 
Regionais e 
Nacionais 

Desenvolver, 

durante o triénio 

2019-2022, 

mecanismos de 

reabilitação, 

revitalização e 

dinamização das 

infraestruturas 

existentes 

Implementar 

programas que 

permitam a 

requalificação e 
revitalização 

urbanística e 

ambiental, bem como 
a mobilidade no 

concelho 

 

Implementar, até ao 

final de 2022, o 

projeto de 

requalificação/ 

revitalização 

urbanística e 

ambiental 

N.º de ações 

promovidas 

 

N.º de 

participantes 

nas ações 

 

N.º de 

habitações 

reabilitadas 

CM Gouveia 

 

Gouveia 

Reabilita 

 

Associação 

Aldeia/CERVAS 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Gouveia 

 

Projeto 

EcoCidadania 

Quadro 

Comunitário 

 

Programas do 

IHRU 

 

CIM BSE 

 

ICNF/Parque 

Natural da Serra 

da Estrela 

 

Autoridade 

Florestal 

 

GNR/SEPNA 

(Serviço de 

Proteção da 

Natureza e do 

Ambiente) 

 

ECO Escolas 

Implementação de 

projetos Municipais, 

Intermunicipais e 

Nacionais de 

requalificação/ 

revitalização 

urbanística e ambiental 

 

Criação de uma bolsa 

de arrendamento 

 

Promoção de medidas 

de educação, 

conservação e 

preservação ambiental 

 


