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• Saúde, Apoio Social, Segurança Social e Proteção Civil (Março, 2012)
• Educação, Formação e Qualificação
• Redes de Abastecimento Público e de Águas Residuais, Resíduos sólidos urbanos
• Turismo
• Desenvolvimento Económico e Social/Criação de Emprego
• Plano Estratégico de Mobilidade Sustentável
• Plano Operacional de Turismo do Alto Alentejo
• Estudo para a reorganização da rede de oferta formativa de
ensino superior, tecnológico e profissional
• Plano Estratégico para os sectores das Águas e Resíduos

• Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social do Alto Alentejo
• Estratégia para o Desenvolvimento Económico e Emprego

Reuniões Técnicas

Ciclo de Debates
Planos Estratégicos

• Mobilidade e Transportes
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Estratégia para o Desenvolvimento do Alto Alentejo 2014-2020
Projetos Âncora

Projetos Transversais
m o n i t o r i z a ç ã o

Projetos Complementares

Debate

Saúde, Apoio Social, Segurança e Proteção Civil (Março/2012)
• ES surge como o principal setor empregador da região Alto
Alentejo
• É um setor que exige um aperfeiçoamento contínuo em linha
com os desafios que se lhe colocam ao longo do tempo
• As IPSS devem ajudar os governantes a traçar o melhor
caminho para o serviço social e de saúde e antecipar o cenário
para os próximos 10 ou 20 anos.
• A reforma dos utentes da região AA é muito baixa e os acordos
de cooperação não chegam para fazer face ao custo médio
do utente/mês.
• O trabalho em rede com as autarquias, as instituições e as IPSS
surge como uma de estratégia essencial para melhoria dos
serviços prestados.

• Projeto Âncora
• Piloto e inovador
• Apoiado pela Secretaria de Estado
• Parceiros: ERTA, ULSNA
• Colaboração: Centro Distrital de
Portalegre do ISS, IP; AREANATejo;
UDIPSS; UMP
• Visa o desenvolvimento, o fortalecimento
e a sustentabilidade das OES
vocacionadas para o público sénior

• Estimula a criação de emprego e a fixação
dos jovens

Projeto Âncora para o território AA
Integra um documento de diagnóstico
social territorial e define uma
Estratégia para a ES
Aposta na promoção internacional
e notoriedade da Proposta de
Valor para a ES do AA

Propõe a criação de um instrumento
financeiro regional de apoio ao
desenvolvimento das OES

Propõe um conjunto de projetos
para o período de programação
2014-2020

Aposta na oferta integrada de
produtos e serviços da ES, do
Turismo (sénior e de saúde) e
da Saúde

Metodologia
Economia
Social

workshops
Workshop temático

Saúde

Turismo

Debate | Be In

Visitas e
reuniões com
as IPSS do AA

Reuniões
técnicas
Entidades
públicas

Seminários

Reuniões de
trabalho

OES

Entidades
privadas

O arranque do projeto
Parte A - Enquadramento territorial e
socioeconómico do Alto Alentejo
•
•

Enquadramento territorial;
Análise demográfica, social e económica de
diferentes grupos populacionais do Alto
Alentejo.

Parte B - Carta Social
•
•

Caracterização da Rede de equipamentos,
respostas socais, equipamentos e serviços de
saúde da região.
Identificação das iniciativas desenvolvidas pelos
municípios na área social.

Parte C - Estratégia
•

Estratégia de desenvolvimento da Economia
Social para o Alto Alentejo.

1/ Carta Social e Estratégica
Parte A - Enquadramento territorial e socioeconómico do Alto Alentejo
O Alto Alentejo é a zona do país onde a sustentabilidade social está mais
ameaçada:
•

Menor densidade populacional

•

Uma das menores taxa de crescimento da população do país

•

Maiores índices: dependência de idosos, envelhecimento e longevidade

•

56% idosos têm + 75 anos

•

Região do país que perdeu mais população entre 2001 e 2011 (6,7%) em
todas as faixas etárias;
• + 65 anos: decresceu 2% face a 2001 | no Alentejo cresceu 5,5%

•

Taxa de natalidade abaixo da média nacional

•

Taxa de mortalidade acima da média nacional

1/ Carta Social e Estratégica
Parte B – Carta Social

Análise SWOT

Oportunidades
/ Estratégia 2020
- Políticas e medidas que
promovam a inclusão social e o
envelhecimento ativo
/ Aposta do Governo na ES
- Lei de Bases da Economia
Social
- Iniciativa Portugal Inovação
Social
/ Pressão para a profissionalização do
setor (empresas sociais)
/ Aposta no Turismo Sénior e de
Saúde
/ Reabilitação dos centros urbanos
degradados para fins sociais

Ameaças
/ Aumento do desequilíbrio demográfico
na OCDE e a pressão para redução de
pensões e subsídios
/ Diminuição da procura interna dos
idosos da região às diversas respostas
sociais
/ Crise económica inimiga da
capacidade das famílias suportarem os
custos com respostas sociais
/ Desaceleração evidente das
transferências do Estado para a ação
social
/ (In)sustentabilidade da segurança
social

1/ Carta Social e Estratégica
Parte B – Carta Social
Forças

Análise SWOT

Fraquezas

/ Boa cobertura de respostas sociais na
região.

/ População envelhecida + famílias
unipessoais + isolamento

/ Forte empregabilidade do setor –
revelador da concentração de
competências neste setor.

/ Entidades revelam forte dependência das
transferências sociais do Estado e fraca
diversificação de receitas

/ Existência de rede de telemedicina.

/ Reduzido nº de entidades com fins
lucrativos

/ Território seguro e com património
natural de elevada qualidade.

/ Equipamentos com fraca capacidade e
oferta atual para segmento médio-alto
/ Dificuldade de atracão e fixação de técnicos
de saúde qualificados

1/ Carta Social e Estratégica
Parte C - Estratégia
O Alto Alentejo é a zona do país onde a sustentabilidade social está mais
ameaçada:

1. Proposta de Valor
• Clusterização de especialidades
• Oferta integrada, (re)qualificada e certificada
2. Promoção internacional por intermédio
• Diáspora portuguesa e emissores do turismo sénior e de saúde
• Marca “Economia Social do Alto Alentejo”
3. Empreendedorismo e inovação social em estreita ligação com:
• Instituições de ensino superior da região (cursos técnicos e superiores na medida
da procura e desenvolvimento do Cluster)
• Entidades formativas da região
4. Modelo de financiamento do Cluster da Economia Social no Alto Alentejo

Futuro
1. Carta Social
e Estratégia
2.Plano de
Ação

6.Internacionalização

5.Modelo de
Fundo

3.Proposta de
Valor
4.Avaliação Ex
Ante

1. Uniformização do modelo de Diagnóstico
Social Concelhio para todos os Municípios
2. Reforço da qualidade técnica da Carta Social,
enquanto principal instrumento de diagnóstico
social regional:
•
•
•
•

Alargar o espetro de análise a outros
domínios/problemas sociais
Incorporar indicadores de monitorização do setor
da ES
Envolver novas entidades parceiras que
alimentem o instrumento
Registar e caracterizar as Iniciativas de Inovação
e Empreendedorismo Social

3. Conversão de ambos os instrumentos (Carta
Social e Diagnóstico Social concelhio) em
instrumentos digitais
•

Construção de plataforma informática que aloje os
dados, facilite a sua atualização por parte das
entidades parceiras, e disponibilize online os
instrumentos

2/ Plano de Ação

Visou estimular a geração de consensos e a
legitimação das opções de desenvolvimento, de
planeamento e programação dos investimentos para o
período 2014-2020 no sector da Economia Social,
direcionadas para a população sénior.

Promovendo o envolvimento e a participação dos
principais agentes públicos e privados dos setores ES,
Saúde e Turismo.

2/ Plano de Ação
Inclui propostas de projetos a candidatar no período 2014-2020
Projetos Âncora

Assumem um carácter nuclear e motor na
implementação da estratégia definida

Projetos Transversais

Projetos
complementares

Podem ser implementados com vantagem em
vários municípios criando continuidade em
todo o território AA na criação de um destino
de excelência para a vida sénior.

Apoiam a concretização dos projetos âncora e
materializam um importante resultado
operacional dos mesmos.

Grandes conclusões em destaque
• Antecipa uma oferta (proposta de valor) melhorada
de equipamentos, produtos e serviços dos setores
da ES, Saúde e Turismo (sénior e de saúde),
dirigida ao público sénior, nacional e estrangeiro
•

Alto Alentejo Senior Living Community

• Resulta da análise comparativa da oferta existente,
a nível regional e concelhio, com práticas
internacionais de referência

• Apoia-se num Estudo de Mercado:
•

Identificação dos mercados-alvo para captação de
seniores utilizadores finais da oferta

• Implica a concretização prévia de um conjunto de
intervenções/investimentos
•

Modernização e especialização das OES

•

Upgrade da posição competitiva nacional e
internacional do setor de Vida Sénior do Alto
Alentejo

Grandes conclusões em destaque
• Promoção internacional do território Alto
Alentejo, especificamente da Proposta
de Valor, junto dos mercados-alvo
identificados
• Direcionamento da oferta para o exterior
• Identificação dos Parceiros estratégicos
a envolver
• Atração de investidores na região

• Atração de seniores, utilizadores finais
da oferta

Grandes conclusões em destaque
• Procedimento exigido pelo Regulamento nº
1303/2013 da EU em matéria de criação de
instrumentos financeiros para o período de
programação 2014-2020 dos FEEI
• Corrobora necessidades de financiamento de
Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo
Social no AA
• Aponta para um Fundo retalhista
reembolsável com participação pública
• Sugere a mobilização da participação
privada
• Regulamentos comunitários determinam que
a gestão de instrumentos financeiros
apoiados pelos FEEI seja da
responsabilidade de um Comité de
Investimento e de uma entidade gestora
(instituição financeira)

Grandes conclusões em destaque
• Instrumento financeiro piloto a nível
nacional
• A candidatar ao FIS - Fundo Inovação
Social (POISE)
• Financiamento de Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social
• Propostas do documento:
• 2 cenários de modelo de fundo
• Modelo de governação
• Regulamento de gestão

Futuro
1. Carta Social
e Estratégia
6.Internacionalização

Criação do FEEISA
2.Plano de Ação

1.Revisão técnica da Avaliação Ex Ante e do

Modelo de Fundo retalhista (à luz da Avaliação Ex
5.Modelo de
Fundo

3.Proposta de
Valor

ante e regulamento do FIS - Fundo Portugal Inovação
Social)

4.Avaliação Ex
Ante

2.Candidatura do Fundo retalhista ao FIS

Futuro
1. Carta Social
e Estratégia
6.Internacionalização

Programa Supramunicipal de Capacitação para o
Investimento Social
2.Plano de Ação

Combina Formação, Consultoria e Mentoria
Beneficiários: CIMAA + Municípios + Organizações
Economia Social

5.Modelo de
Fundo

3.Proposta de
Valor
4.Avaliação Ex
Ante

Visa:
•

Reforçar as capacidades organizativas e competências de
gestão de Iniciativas de IIES supramunicipais

•

Apoiar os seus beneficiários na identificação e replicação de
IIES de elevado potencial de escalabilidade

•

Estimular o N.º de IIES passíveis de financiamento pela
Iniciativa Portugal Inovação Social e pelo fundo retalhista a
criar

•

Estimular IIES que concretizem a Proposta de Valor

•

Candidatura: Programa de Capacitação para o Investimento
Social

Modelo de Governação

Modelo de Governação
C. Reestruturação das Atividades Económicas e Promoção do Emprego
Programa de Atuação

Linhas de Intervenção

CIMAA
CCDR-A

C1. Qualificação
Centros
de Negócios
e Logística
C1. Qualificação
das dasC.1.1. C.1.1.
Centros
de Negócios
e Logística
de Localização
Áreas Áreas
de Localização
C.1.2. C.1.2.
Qualificação
de Equipamentos
Económicos
Qualificação
de Equipamentos
Económicos
Empresarial
e
Empresarial
e
Logística
Logística
C2. Desenvolvimento
das atividades de
especialização e
emergentes

C.2.1. Energia Sustentável - Produção e gestão
C.2.2. Economia do Património e Turismo/ Lazer
C.2.3. Promoção do Turismo Natureza

Proposta
Entidade

NERPOR

AreanaTejo
Turismo do
Alentejo

C.2.4 Promoção do Alto Alentejo

C.3.1. Economia Social e Solidária
C3. Desenvolvimento
da da C.3.1. Economia Social , Turismo Sénior e de Saúde
C3. Desenvolvimento
Economia
SocialSocial C.3.2. Turismo de Saúde e Bem Estar
Economia

Segurança
Social
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