Anexo A – Enquadramento da EDL

DLBC Urbano Tavira 2020
A estratégia do DLBC Urbano Tavira 2020 assenta num conjunto de pontos fracos e debilidades
que conjuntamente com os pontos fortes e oportunidades existentes no território
constituíram a base de trabalho e a identificação dos desafios que nos propomos atingir.
O DLBC Urbano Tavira 2020, pretende mobilizar os vários agentes locais com vista à melhoria
das condições de vida da população, em particular as mais desfavorecidas, minimizando os
fenómenos de pobreza, de desemprego e de exclusão social, bem como reforçando o
empreendedorismo, a criação de emprego e o ensino.
O território de intervenção depara-se na atualidade com algumas assimetrias de ordem
económica e social por força do aumento do desemprego e da sua precariedade, levando a um
aumento do número de famílias em situação de vulnerabilidade social, para o qual será
necessário criar novas respostas. Deste modo, importará apostar em novas formas de
responder a desafios sociais através da aplicação de soluções inovadoras, que criem valor
social e que tenham potencial de transformação, utilizando novos modelos com margem de
crescimento.
Neste contexto, pretende-se o desenvolvimento e a criação de um ambiente pró-ativo e
estimulador de iniciativas de inovação social no concelho. A inovação social é transversal à
multiplicidade de atores, que operam no espaço público e privado, sendo fundamental a
construção de redes colaborativas e alianças, para o seu progresso.
Assim, temos o propósito de despertar o interesse dos atores sociais pelas diferentes
temáticas da inovação social, impulsionando o aparecimento de novas abordagens a
problemas.
Neste âmbito, iremos privilegiar iniciativas que consistam na conceção e execução de soluções
inovadoras para a resolução de um problema social que potenciem a criação de valor e sejam
geradoras de impacto social, designadamente nas seguintes áreas:
- Luta contra a pobreza e exclusão social: iniciativas que visem garantir os direitos
fundamentais e a inserção social das pessoas em situação de pobreza ou exclusão social, nas

seguintes áreas: atendimento e acompanhamento social de proximidade, capacitação e
autonomia, deficiência e crianças e jovens em risco.
- Prevenção do abandono escolar precoce: medidas de carater socioeducativo promotoras da
aquisição de competências pessoais, sociais, formativas e profissionais e de facilitação no
acesso ao mercado de trabalho
- Orientação vocacional e transição para a vida ativa: medidas de acompanhamento e
orientação dos jovens na escolha das suas opções académicas e formativas e de apoio ao
ingresso no mercado de trabalho e transição para a vida ativa.
- Prevenção da doença: medidas no âmbito da prevenção e promoção da saúde em domínios
como: saúde mental, saúde das pessoas idosas, prática da atividade desportiva, alimentação
saudável e educação para a saúde.
ANEXO D_+COESO Territórios GAL
Área de intervenção do DLBC Urbano Tavira 2020
A planta abaixo apresentada identifica as áreas de intervenção do DLBC Urbano – Tavira 2020,
na cidade, nomeadamente: área de habitação social a vermelho, área de habitação a custos
controlados a verde e centro histórico delimitado a amarelo.

Nota: para esclarecimentos acerca da área de intervenção os interessados deverão contactar a
Unidade de Novos Projetos da Fundação Irene Rolo, através do telefone: 281324800.

