
REUNIÕES DE NÚCLEO EXECUTIVO

O núcleo executivo da Rede Social de Alenquer reuniu nos dias 24 de fevereiro 
e 10 de março, com o objetivo da elaboração do Plano de Ação 2021. No dia 
15 de abril realizou-se nova reunião, destinada especificamente à emissão 
de pareceres no âmbito das candidaturas apresentadas pelas instituições do 
concelho ao programa PARES. A 23 de junho o núcleo executivo reuniu com o 
objetivo de monitorizar as atividades previstas no plano de ação 2021 da Rede 
Social. 

P R OJ E TO  L I V R A R 

O projeto Livrar foi desenvolvido no primeiro semestre do ano e consistiu na 
recolha, junto da comunidade, de livros infantis e juvenis com o objetivo de 
serem doados a crianças e jovens de famílias vulneráveis residentes no concelho.
Os livros recolhidos foram entregues nas bibliotecas públicas concelhias e nas 
juntas e uniões de freguesia. Associaram-se a este projeto o Centro Escolar do 
Carregado, as Escolas Básicas de Abrigada e de Canados e a Escola Básica 
2,3 Visconde de Chanceleiros (Merceana), promovendo junto das crianças e 
encarregados/as de educação a recolha de títulos. Graças a esta sensibilização 
foi possível juntar 572 livros para entrega a crianças desde os seis meses até aos 
dezoito anos de idade.
O projeto foi coordenado pela Biblioteca Municipal de Alenquer onde os livros 
foram agrupados, tendo em conta a faixa etária a que se dirigem, sendo que 
a distribuição aos destinatários foi efetuada junto do apoio mensal prestado 
a famílias beneficiárias do Protocolo de Colaboração de Ajuda Alimentar do 
município, através das entidades parceiras desta resposta.

 PRINCIPAIS ATIVIDADES  (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021)

REUNIÕES DE PLENÁRIO

As entidades constitutivas do 
Conselho Local de Ação Social 
reuniram no dia 24 de março, 
com o objetivo de proceder 
à aprovação do Plano de 
Ação da Rede Social para o 
ano de 2021. A 21 de abril foi 
realizada nova reunião, com 
vista à aprovação dos pareceres 
emitidos pelo núcleo executivo 
às candidaturas apresentadas 
por seis instituições do concelho 
no âmbito do programa PARES. 
Considerando a situação 
pandémica vivida, ambas as 
reuniões foram realizadas via 
plataforma digital Zoom.
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DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES CONSTITUTIVAS DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

A Associação de Apoio a Idosos e 
Jovens da Freguesia de Meca, que teve 
a sua origem proveniente do sonho, 
vontade e determinação, de um grupo 
de habitantes da Freguesia de Meca, 
que se viu confrontado com a ausência 
de respostas sociais para seniores, 
localmente.
«É em 2012 que são abertas as portas 
aos primeiros utentes do Centro 
de Dia (CD) e do Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD). Em 2013, alteramos 
os nossos estatutos e alargamos o 
nosso âmbito de atuação. O fim da 
AAIJFM passa a ser o apoio à terceira 
idade, infância, juventude e deficiência 
e secundariamente, atividades 
culturais, recreativas, formativas, 
educativas, desportivas, ambientais 
e todas as que promovam a saúde, 
igualdade de géneros, solidariedade 
e desenvolvimento local e economia 
social. Nesse mesmo ano, recebemos, 
orgulhosamente, os primeiros utentes 
do Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO), agora designados por Centro de 
Atividades para Capacitação e Inclusão 
(CACI).
Atualmente apoiamos cerca de 80 
pessoas e suas famílias, sempre com 
a certeza que faremos o que estiver 
ao nosso alcance para proporcionar 
à comunidade a dignidade que 
merecem combatendo o isolamento e a 
insegurança.»

Serviços:
O Centro de Dia é uma resposta 
social, desenvolvida em equipamento, 

que presta um conjunto de serviços 
que contribuem para a manutenção 
das pessoas idosas no seu meio 
sociofamiliar. 
Destinatários: Pessoas que necessitem 
dos serviços prestados pelo Centro de 
Dia, prioritariamente pessoas com 65 
ou mais anos.
O Serviço de Apoio Domiciliário 
consiste na prestação de cuidados 
individualizados e personalizados, 
no domicílio, a indivíduos e famílias 
quando, por motivo de doença, 
deficiência ou outro impedimento, 
não possam assegurar temporária, ou 
permanentemente, a satisfação das 
necessidades básicas e/ou as atividades 
da vida diária.

Destinatários: 
Indivíduos e famílias, prioritariamente 
pessoas idosas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de 
dependência.
O Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão é uma resposta social, 
desenvolvida em equipamento, 
destinada a desenvolver atividades para 
jovens e adultos com deficiência.
Destinatários: Pessoas com deficiência, 
com idade igual ou superior a 16 anos, 
cujas capacidades não permitam, 
temporária ou permanentemente, o 
exercício de uma atividade produtiva; 
Pessoas com deficiência, cuja situação 
não se enquadre no âmbito do regime 
de emprego protegido, nos termos 
da respetiva legislação e careçam de 
apoios específicos.

Dinâmica:
«A AAIJFMeca prima pela promoção 
de atividades sociais, recreativas, 
culturais e educacionais (não formal). 
Com o objetivo de acompanhar 
o desenvolvimento comunitário e 
tirando o melhor partido deste, a 
AAIJFMeca tem nas redes sociais, 
Facebook e Instagram, a oportunidade 
de promoção e divulgação do 
trabalho realizado diariamente. Além 
das atividades semanais e anuais, 
identificadas no Plano Anual de 
Atividades, existe um trabalho paralelo 
nas redes sociais onde divulgamos 
as atividades realizadas segundo 
este plano bem como atividades 
que surgem conforme a atualidade. 
Apresentamos como exemplo a última 
atividade realizada pelos utentes de CD 
e CACI, uma adaptação do programa 
de televisão Got Talent Portugal, ao qual 
chamámos Got Talent Meca e com os 
objetivos de proporcionar momentos 
agradáveis, promover a autoestima 
e valorização pessoal, estimular 
capacidades humorísticas rindo de si 
próprio, consciencializar a comunidade 
da validade, importância e competência 
dos utentes e divulgar a instituição e o 
seu trabalho aos familiares, sócios e 
comunidade em geral.»

Contactos:
AAIJFMeca - Associação de Apoio a 
Idosos e Jovens da Freguesia de Meca
Rua Luís de Camões, nº 11, Meca
263 276 033 
geral@aaijfmeca.pt

Com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas diversas entidades 
constitutivas do CLAS de Alenquer, passará a ser divulgada em cada newsletter uma 

instituição, sendo a informação divulgada da inteira responsabilidade das instituições. 
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REDE SOCIAL DE ALENQUER
E-mail: rede.social@cm-alenquer.pt 
Telefone: 263 730 900


