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1. Introdução e Contexto 

O presente relatório é parte integrante da Agenda 21 Local (A21L) para o Concelho de 

Alenquer. A Agenda 21 Local é um plano de carácter estratégico e operacional, que fomenta a 

forte participação dos principais actores locais, procurando formar consensos e parcerias para 

a acção. 

Em termos de metodologia, a A21L de Alenquer começou por efectuar o diagnóstico preliminar 

do desenvolvimento sustentável do concelho através da realização de 750 questionários1 em 

todas as 16 freguesias do concelho, realizados entre Março a Junho de 2006, e cerca de 40 

entrevistas a actores locais2 (empresários, líderes de associações cívicas e sociais locais, 

autarcas e técnicos profundamente conhecedores do concelho), realizadas nos dias 27 e 28 de 

Março e 14 e 19 de Junho de 2006.  

Os resultados do diagnóstico preliminar foram divulgados no 1º Fórum de Participação 

“Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de Vida Para 2020” 

realizado no dia 25 de Outubro de 2006 onde estiveram presentes cerca de 70 participantes, 

representantes do tecido empresarial, de organismos da administração pública local e central, 

associações culturais, ambientais, sociais e cívicas de Alenquer, assim como de diversos 

cidadãos interessados3.  

No 1º Fórum foram seleccionados os vectores sobre os quais a A21L de Alenquer iria incidir. 

Os vectores mais votados pelos participantes foram: 

o Ordenamento do Território e Qualificação Urbana;  

o Ambiente e Recursos Naturais / Poluições; 

o Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação; 

o Educação Cívica e Ambiental de Todos. 

Na fase de diagnóstico do tema “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de 

Educação” foi efectuada a análise da situação actual através da definição de um Quadro de 

Actores; levantamento de projectos e actividades concretizados pela Autarquia e realização de 

diversas entrevistas a actores locais de onde resultaram algumas Propostas de Acção que 

serão contempladas no presente documento. 

 
1 Os resultados detalhados dos questionários estão disponíveis no Relatório “Pontos Fortes e Fracos do Local de Residência – Resultados por 

Freguesia e Concelho”; Agenda 21 Local de Alenquer – Resultados do Questionário à População Escolar e seu Agregado Familiar; FCT/UNL para a 

CM Alenquer; Junho 2006. 

2 Os resultados do tratamento das entrevistas estão disponíveis no Relatório “Resultados Agregados das Entrevistas aos Actores Chave e 

Potenciais Vectores Estratégicos”; Agenda 21 Local de Alenquer; FCT/UNL para a CM Alenquer; Junho 2006.   

3 O Relatório do 1º Fórum de Participação ““Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de Vida Para 2020” está 

disponível para consulta no site do município http://www.cm-alenquer.pt na secção de Ambiente – Agenda 21 Local. 

http://www.cm-alenquer.pt/
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O resultado do diagnóstico foi apresentado no 3º Fórum de Participação dedicado ao Vector 

“Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação” realizado no dia 24 de 

Novembro de 2007 e que teve como objectivo a validação e geração de ideias de projectos de 

modo a garantir uma melhoria na qualidade dos equipamentos colectivos em Alenquer e 

respectivos serviços. 

O 3º Fórum contou com a presença de cerca de 25 participantes representantes de organismos 

da administração pública local e central, associações locais assim como diversos cidadãos 

interessados. 

Após a consulta pública e de todo o levantamento efectuado até ao momento o processo 

evoluiu para a elaboração de propostas concretas viradas para a acção, ou seja para a 

resolução dos problemas considerados mais prioritários.  

Neste sentido, desenvolve-se aqui um conjunto articulado de Fichas de Acções na vertente 

sectorial " Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação " constituindo o 

Quadro de Intervenção Estratégica.  

As Fichas de Acções, que seguidamente se propõem, para além de terem em conta o 

diagnóstico preliminar baseado nas entrevistas efectuadas e no trabalho já iniciado pela 

autarquia, baseiam-se complementarmente no diagnóstico participado e na perspectiva técnica 

da equipa relativamente a este vector. 

O diagrama seguinte ilustra a metodologia e o processo participativo adoptado.  
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Intervenção 
Estratégica 

Fichas de Acções 
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Figura 1 – Esquema metodológico do processo participativo adoptado. 

 
 
A presente proposta de intervenção será objecto de concertação interna sendo, 

posteriormente, apresentada para discussão e validação numa sessão de participação pública 

final. 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Programa de Acção no Vector Estratégico “Equipamentos de Apoio Social, 

 Culturais, de Saúde e de Educação”  

5 

 

2. Quadro de Intervenção Estratégica 

O Quadro de Intervenção Estratégica para os Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de 

Saúde e de Educação tem por objectivo central a melhoria na oferta de serviços de apoio às 

comunidades nas várias gerações. Visa contribuir para o crescimento e vivência harmoniosa 

dos munícipes de Alenquer através do envolvimento e participação das instituições públicas, 

escolas, empresas locais, autarquia, sociedade civil, etc. 

Propõem-se 22 acções. Estas acções constituem o Quadro de Intervenção Estratégica 

(Quadro II) e sistematizam-se em quatro grandes áreas de actuação: 

a) Apoio Social (8 acções) 

b) Cultura (5 acções) 

c) Saúde (4 acções) 

d) Educação (5 acções) 

As acções encontram–se pormenorizadas no Capítulo 3 através das respectivas Fichas de 

Acção, conforme a estrutura indicada no Quadro I. 

Quadro I – Estrutura e conteúdo da ficha de acção. 

        N.º da Ficha:  

Título da Proposta de Acção 

Área de Actuação: 

 
 
 

Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde 
 
 

Educação  

         

Objectivos:  

Definição dos fins a atingir com a acção proposta. 

Conteúdo: 

Resumo do conteúdo da proposta de acção. 

Parcerias: 

Enumeração dos diversos parceiros institucionais, da sociedade civil ou empresariais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Identificação de possíveis fontes de financiamento, nomeadamente no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Descrição das principais ameaças à realização da acção ou dos pontos críticos a dedicar especial atenção. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Coloca em realce os principais méritos, as principais oportunidades e os principais apoios que potenciam a acção.   
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Quadro II – Quadro Programático das Acções no Vector “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação”. 

Propostas de Acção por Temas N.º Página 

Apoio Social 

Associação de Desenvolvimento Local (A1) 8 

Cartão Social do Munícipe (A2) 9 

Curso de Formação Profissional de Acompanhantes de Crianças (A3) 10 

Espaço Jovem (A4) 11 

Formação em Competências Familiares (A5) 12 

Projecto “Mais perto do Cidadão” (A6) 13 

Projecto “Quanto vale o seu tempo?” (A7) 14 

Residência para Deficientes Profundos (A8) 15 

Cultura 

As Colectividades ao Serviço da Colectividade (B1) 17 

Do Velho Nasce Novo (B2) 18 

Museu de Lanifícios (B3) 19 

Rede de Quintas de Alenquer (B4) 20 

Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural (B5) 21 

Saúde 

Projecto “Educar para Melhor Cuidar” (C1) 23 

Projecto “Mãe Adolescente” (C2) 24 

Unidade de Cuidados Continuados (C3) 25 

Unidade Móvel Médico Social (C4) 26 

Educação 

À Volta com a Roda dos Alimentos – Projecto Educativo para uma Alimentação Saudável (D1) 28 

Dia da Empresa Aberta (D2) 29 

Eu e a Escola – Projecto contra o Insucesso Repetido e o Abandono Escolar (D3) 30 

Mostra de Projectos Educativos (D4) 31 

Sistema de Estágios em Empresas (D5) 32 
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3. Propostas de Acção 

3.1 Apoio Social 

No âmbito desta área de intervenção propõem-se oito acções que têm como objectivo alargar 

o apoio social aos mais carenciados e em risco de exclusão do concelho de Alenquer. São elas: 

 Criar uma Associação de Desenvolvimento Local em Alenquer que privilegie a integração 

socio-económica e cultural das comunidades locais e promova uma cidadania activa através 

da reflexão e da acção. (A1) 

 O Cartão Social do Munícipe que visa promover a inclusão, o desenvolvimento social e a 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes carenciados do concelho e colmatar e 

minimizar desigualdades e lacunas existentes. (A2) 

 Curso de Formação Profissional de Acompanhantes de Crianças que pretende dotar 

os participantes não só de competências técnicas específicas, mas também competências 

pessoais e sociais para o exercício adequado da profissão. (A3) 

 Criar um Espaço Jovem de encontro para jovens dos 12 aos 18 anos no Carregado de 

forma a cativá-los para diversas actividades ocupacionais salutares. (A4) 

 Formação em Competências Familiares que tem como objectivo promover o aumento 

das competências pessoais e sociais de indivíduos carenciados, com graves problemas de 

exclusão social, de desemprego e em situações de risco. (A5) 

 O Projecto “Mais Perto do Cidadão” entende a criação de um Balcão do Munícipe nas 

Juntas de Freguesia, que tem como objectivo principal tornar mais acessível a todos os 

munícipes e empresas os serviços prestados na Câmara Municipal e o Balcão Virtual que 

pretende incentivar, ao nível da comunidade local, o uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação. (A6) 

 Projecto “Quanto vale o seu tempo?”. Pretende-se com esta acção criar um Banco Local 

de Voluntariado para apoio a actividades de foro social e comunitário, em diversas áreas, 

tais como: acção social, protecção civil, cooperação para o desenvolvimento e ajuda 

humanitária, etc. (A7) 

 Criar em Alenquer uma Residência para Deficientes Profundos de forma a reforçar os 

apoios, serviços e equipamentos no concelho promovendo uma melhoria da qualidade de 

vida destes indivíduos. (A8) 
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N.º da Ficha: A1 

Associação de Desenvolvimento Local 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se criar um espaço que implemente projectos de desenvolvimento local com o objectivo de promover uma 

cidadania activa através da reflexão e da acção. 

Conteúdo: 

A Associação de Desenvolvimento Local deverá ser um espaço criado e dinamizado por pessoas colectivas ou singulares e 

localizado nas freguesias do Concelho de Alenquer. É um espaço que privilegia a integração socio-económica e cultural das 

comunidades locais com especial atenção para os jovens e idosos e grupos sociais mais desfavorecidos. 

As actividades poderão passar por: 

 Desenvolver actividades e serviços de interesse comunitário de desenvolvimento económico, social e cultural. 

 Organizar a actividade voluntária (Ficha de Acção A7). 

 Promover a aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente, através do ensino recorrente, da promoção do 

reconhecimento, validação e certificação de competências. 

 Formação na área das competências pessoais e sociais (Ficha de Acção A5). 

 Iniciação às novas tecnologias para a 3ª Idade. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Juntas de Freguesia; 

 ONGs e associações locais; 

 Grupos de Escuteiros do Concelho; 

 Instituições de ensino; 

 Munícipes. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

As actividades ligadas à formação poderão obter financiamento no Programa Operacional Temático Potencial Humano. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A criação de uma rede de parcerias a diversos níveis implica uma grande coordenação e disponibilidade dos vários 

parceiros envolvidos. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é a contribuição para a construção de uma sociedade inclusiva, com aposta no desenvolvimento 

social e cultural reconhecendo e valorizando as competências pessoais, sociais e profissionais, numa perspectiva de 

integração. 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Programa de Acção no Vector Estratégico “Equipamentos de Apoio Social, 

 Culturais, de Saúde e de Educação”  

9 

 
        N.º da Ficha: A2 

Cartão Social do Munícipe 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

O Cartão Social do Munícipe visa promover a inclusão, o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes carenciados do concelho e colmatar e minimizar desigualdades e lacunas existentes ao nível do apoio social 

concedido pelo estado. 

Conteúdo: 

A atribuição do cartão terá que ser regido por um regulamento que defina as condições de atribuição (ex. Ter mais de 65 

anos; Ser reformado/pensionista ou deficiente desde que o rendimento mensal seja igual ou inferior ao salário mínimo 

nacional; Pertencer a agregado familiar cujo rendimento mensal “per capita”seja igual ou inferior ao salário mínimo 

nacional; etc.); os benefícios pela utilização do cartão; as formas de comparticipação; etc. 

De modo a apoiar os munícipes com carências graves económicas e sociais o cartão social do Munícipe poderá prever os 

seguintes benefícios aos seus titulares: 

 Comparticipação nas despesas de saúde (medicamentos, consultas, exames); 

 Redução ou isenção parcial no pagamento de taxas (ex. transportes municipais) e tarifas municipais (ex. factura da 

água, saneamento e resíduos sólidos); 

 Actividades culturais e desportivas, promovidas pela Autarquia; 

 Redução ou isenção parcial no usufruto dos equipamentos municipais. 

O cartão deverá ser válido por um período de um ano, renovável caso a situação socio-económica do seu titular se 

mantiver. 

A situação socio-económica do munícipe deverá ser comprovada e poderá ser confirmada e fiscalizada pelos serviços de 

acção social. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer. 

 Juntas de Freguesia. 

 Instituto de Segurança Social. 

 Empresas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Disponibilização de recursos humanos e financeiros. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Permite aos munícipes mais carenciados do Concelho de Alenquer usufruir de um apoio complementar aos seus 

rendimentos. 
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N.º da Ficha: A3 

Curso de Formação Profissional de Acompanhantes de Crianças 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção dotar os participantes de competências profissionais, na área de Acompanhantes de Crianças. 

Conteúdo: 

Nos dias de hoje verifica-se a existência de um número significativo de crianças que ficam ao cuidado de pessoas que não 

possuem formação adequada ou então não a têm reconhecida, potenciando desde modo a ilegalidade na profissão. Esta 

actividade exige competências técnicas específicas, mas também competências pessoais e sociais. 

Neste sentido propõe-se a criação de um Curso de Formação Profissional de Acompanhante de Crianças que poderá 

funcionar na proposta Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção A1) com vista à obtenção de uma 

qualificação para uma saída profissional. 

Este curso, inserido na Área de Actividade “Serviços de Apoio a Crianças e Jovens”, poderia ser estruturado sob a forma 

de Unidades de Formação de Curta Duração realizadas de acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional de 

Qualificações. Na conclusão da acção formativa compete à entidade formadora a emissão do diploma de qualificação ou do 

certificado. 

São destinatários da formação os munícipes com idade superior a 16 anos e que sejam detentores de baixas qualificações 

escolares e/ou profissionais, ou que possuam qualificações desajustadas às necessidades do mercado de trabalho. 

Com este curso os formandos adquirem conhecimentos em normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde; 

Programação e desenvolvimento de actividades de tempos livres; Comportamentos e hábitos alimentares; Cuidados 

primários de saúde infantil; etc. 

Contribui-se assim para a redução do défice de qualificação, potenciando-se as condições de empregabilidade da 

população e simultaneamente um melhoramento nas condições de apoio à infância da comunidade de Alenquer. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Entidades Formadoras Certificadas; 

 ONGs e Associações locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Temático Potencial Humano; Eixo 2 “Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida”; 2.3 – 

Formações Modulares Certificadas. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A fraca adesão de participantes. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento das qualificações, das competências pessoais e sociais e das condições para uma inserção no mercado de 

trabalho. 
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N.º da Ficha: A4 

Espaço Jovem 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos: Esta acção tem como objectivo a criação de um espaço de encontro para jovens dos 12 aos 18 anos no 

Carregado de forma a cativá-los para diversas actividades ocupacionais salutares. 

Conteúdo: 

Este espaço surge da necessidade de aumentar a oferta de actividades de tempos livres aos jovens não só com o objectivo 

de os ocupar fora do período de aulas mas também de os orientar para actividades de grupo, interactivas e construtivas 

que contribuam para a adopção de novas atitudes de autoconfiança e estilos de vida saudáveis. O Carregado devido à sua 

elevada densidade populacional apresenta-se como um território ideal para experimentação deste projecto podendo ser 

posteriormente alargado às restantes freguesias do concelho.  

O Espaço Jovem pretende ser um espaço de encontro formado por um mosaico de diversos núcleos temáticos 

dinamizados, numa primeira fase, por animadores sociais. 

Propõe-se a criação neste espaço de oficinas de bicicletas; de design e moda; de teatro; de informática; de desporto; de 

música; de fotografia; de ciências; etc. Os jovens poder-se-ão organizar e constituir neste espaço o seu próprio núcleo 

consoante os seus gostos e preferências. 

Em complemento propõe-se ainda a criação neste espaço de: 

 Gabinete de Aconselhamento e Apoio Psicológico para Jovens, com atendimento semanal por uma técnica superior de 

psicologia clínica e de aconselhamento. 

 Gabinete de Orientação Escolar e Profissional onde os jovens poderão encontrar informação relacionada com as 

instituições de ensino e respectivos cursos, condições de acesso ao Ensino Superior, inserção profissional e incentivos 

à criação do próprio emprego. 

 Gabinete de Aconselhamento para a Sexualidade, com atendimento semanal por uma enfermeira do centro de Saúde 

de Alenquer, de forma a prestar aconselhamento e esclarecer dúvidas nomeadamente no que respeita à sexualidade, 

distribuindo gratuitamente pelos jovens métodos contraceptivos. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Juntas de Freguesia; 

 Escolas; 

 Grupos de Escuteiros do Concelho; 

 Paróquias; 

 Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A definir. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Disponibilidade de um espaço na Freguesia do Carregado e apetrechamento do mesmo (Computadores; Mesas; Cadeiras; 

Livros; Materiais paras as Oficinas; etc.) 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento da oferta de ocupações de tempos livres e adopção pelos jovens de novas atitudes de autoconfiança e estilos de 

vida saudáveis. Diminuição de comportamentos de risco. 
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N.º da Ficha: A5 

Formação em Competências Familiares 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta formação tem como objectivo promover o aumento das competências pessoais e sociais de indivíduos carenciados, 

com graves problemas de exclusão social, de desemprego e em situações de risco. 

Conteúdo: 

A formação em competências familiares tem como objectivo promover o forte aumento das competências pessoais de 

modo a responder às seguintes questões: 

 Como gerir os rendimentos familiares?  

 Como cuidar de um agregado familiar? 

 Como cozinhar de forma saudável? 

 Quais os cuidados essenciais de saúde? Conhecimentos no planeamento familiar, etc. 

E promover o aumento das competências sociais de modo a responder às seguintes questões: 

 Como evitar situações de conflito entre vizinhos e como proceder para os resolver? 

 Como utilizar os espaços colectivos?; etc. 

Propõe-se que se recorra a metodologias lúdicas e interactivas que facilite a interiorização da informação e mudança de 

comportamentos. 

Esta formação poderia ser dada nas instalações da Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção A1). 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Juntas de Freguesia; 

 Centro de Saúde; 

 Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A definir. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Interesse por parte dos munícipes em adquirir estas competências. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

 Trabalho em rede com os parceiros locais. 

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

 Formação para a cidadania como forma de promover comportamentos adequados. 
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N.º da Ficha: A6 

Projecto “Mais Perto do Cidadão” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Este projecto inclui duas medidas principais: o Balcão do Munícipe nas Juntas de Freguesia, que tem como objectivo 

principal tornar mais acessível a todos os munícipes e empresas os serviços prestados na Câmara Municipal e o Balcão 

Virtual que pretende incentivar, ao nível da comunidade local, o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. 

Ambos os projectos assentam numa lógica de modernização administrativa. 

Conteúdo: 

O Balcão do Munícipe será uma extensão dos serviços prestados na Câmara Municipal de Alenquer, que interage com as 

Juntas de Freguesia através da Intranet, sendo proporcionados aos cidadãos serviços idênticos aos prestados na Câmara.  

O Balcão do Munícipe para além de fazer o atendimento geral; o atendimento do serviço de águas e o atendimento do 

serviço de obras particulares, também contará 1 vez por semana com a presença de uma técnica do Instituto de 

Segurança Social para dar apoio às famílias carenciadas e identificar e encaminhar algumas situações de risco existentes 

no concelho. Esta iniciativa é complementar ao atendimento de apoio social da Câmara Municipal de Alenquer. 

Simultaneamente propõe-se a criação de uma plataforma on-line de apoio ao atendimento – Balcão Virtual – de forma a 

libertar os balcões do atendimento presencial da prestação de informações e de pedidos possíveis de realizar via Internet 

(ex. editais, avisos e anúncios municipais; impressos e modelos de requerimentos normalizados; etc.). 

Em complemento à constituição do Balcão do Munícipe poder-se-á editar um Guia do Munícipe, que deverá também estar 

disponível on-line, com respostas a dúvidas frequentes e com a indicação das funções/ responsabilidades de cada um dos 

serviços, horários de atendimento, etc. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer. 

 Juntas de Freguesia. 

 Instituto de Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo Prioritário 5 “Governação e Capacitação Institucional”; Sistema de Apoios 

à Modernização Administrativa (SAMA). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A reorganização dos serviços terá que incluir a preocupação de envolver os funcionários em todo o processo de mudança, 

estimulando-os e motivando-os. Possível dificuldade na articulação entre as várias instituições. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Qualificação do atendimento dos serviços da Administração Pública numa lógica de proximidade. Minimização das 

deslocações dos munícipes à sede de concelho, privilegiado aqueles que têm dificuldades motoras. Redução de prazos e 

aumento da capacidade de resposta. Com o recurso às novas tecnologias de informação e comunicação poder-se-ão 

agilizar e modernizar os procedimentos administrativos. 
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N.º da Ficha: A7 

Projecto “Quanto vale o seu tempo?” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção criar um Banco Local de Voluntariado para apoio a actividades de foro social e comunitário, 

em diversas áreas, tais como: acção social, protecção civil, cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária, etc. 

Propõe-se ainda a constituição de um Banco de Tempo que tem como objectivo valorizar as capacidades de cada um em 

prol da comunidade. 

Conteúdo: 

O Banco Local de Voluntariado articula a necessidade de trabalho voluntário das instituições e organizações do concelho 

de Alenquer, nomeadamente a Autarquia, com a disponibilidade dos cidadãos e entidades fomentando o exercício da 

cidadania e da responsabilidade social.  

A criação do Banco Local de Voluntariado implica as seguintes tarefas: 

 Constituição de uma plataforma virtual, de preferência no sítio da Câmara Municipal de Alenquer, para que os 

potenciais interessados se possam inscrever indicando a sua disponibilidade e as áreas de actuação preferenciais (ex. 

Apoio à Infância, Apoio à 3ª Idade, Animação Sócio-Cultural, etc.). 

 Divulgação junto da população e das entidades deste banco local de voluntariado.  

Os voluntários poderiam desenvolver algumas actividades na “Associação de Desenvolvimento Local” (Ficha de Acção A1) 

e para o “Espaço Jovem” (Ficha de Acção A4). 

O Banco de Tempo baseia-se na gestão do tempo para troca de serviços, ou seja, os membros dão uma hora do seu 

tempo para prestarem um serviço (ex. acompanhamento de crianças; acompanhamento ao médico; dar explicações; etc.) 

e recebem em retribuição uma hora para utilizar em benefício próprio. A entidade impulsionadora a nível nacional do 

Banco de Tempo é a Associação Graal que apoia o funcionamento e facilita a criação de novas agências nos municípios. 

Para mais informações http://www.graal.org.pt/index_ficheiros/BdT_home.htm

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 ONGs e associações locais; 

 Grupos de Escuteiros do Concelho; 

 Associação Graal. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A fraca disponibilidade dos munícipes para trabalhos em regime de voluntariado. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é o fomento do exercício da cidadania, o sentido de comunidade e da responsabilidade social dos 

munícipes de Alenquer. 

http://www.graal.org.pt/index_ficheiros/BdT_home.htm
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N.º da Ficha: A8 

Residência para Deficientes Profundos 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção a construção no município de Alenquer de uma residência para deficientes mentais profundos. 

Conteúdo: 

Segundo Instituto Nacional de Estatística em 2001 dos 1905 residentes portadores de deficiência no concelho cerca de 

500 pessoas apresentam um grau de incapacidade entre 60 a 100%. Estes são indivíduos física e socialmente 

dependentes de famílias que nem sempre possuem meios e condições para fazerem face às necessidades e apoios 

especiais que determinadas deficiências necessitam.  

De acordo com o Diagnóstico Social existe apenas um equipamento no Concelho capaz de prestar apoio a esta população, 

o Centro de Actividades Ocupacionais de Olhalvo que, apesar do trabalho meritório, é considerado pelo diagnóstico como 

manifestamente insuficiente para dar resposta às necessidades do concelho. 

Propõe-se a construção de uma residência para deficientes profundos de forma a reforçar os apoios, serviços e 

equipamentos no concelho promovendo uma melhoria da qualidade de vida destes indivíduos.  

Esta residência, que poderá ser uma iniciativa intermunicipal, deverá ser resultado de uma parceria entre os vários 

parceiros locais e agentes sociais. 

Parcerias: 

 Instituto de Segurança Social; 

 Centro de Saúde de Alenquer; 

 Agrupamento de Escolas; 

 Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas (APECI); 

 CERCI Flor da Vida. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) – http://195.245.197.196/left.asp?03.06.20

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Possível insuficiência de apoios financeiros. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Proporcionar aos indivíduos portadores de deficiência uma melhoria de qualidade de vida e bem-estar e apoiar as 

respectivas famílias. 

Conferir um ambiente sócio-familiar e afectivo e facilitar a interacção com a comunidade. 

 

http://195.245.197.196/left.asp?03.06.20
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3.2 Cultura 

No âmbito desta área de intervenção propõem-se cinco acções que têm como objectivo a 

dinamização; salvaguarda e promoção do património cultural e arquitectónico de Alenquer de 

forma a preservar a identidade histórica do município e das suas gentes e de gerar actividades 

susceptíveis de potenciar fluxos de visitantes e contribuir para o crescimento económico do 

concelho. As 5 acções são: 

 As Colectividades ao Serviço da Colectividade ou seja aproveitar as instalações das 

colectividades, muitas vezes subaproveitadas, para promover acções lúdicas, formativas, 

culturais, recreativas, etc. destinadas às diversas camadas etárias da população. (B1) 

 Do Velho Nasce Novo. Esta acção tem como objectivo a recuperação de todos os edifícios 

devolutos da Vila de Alenquer e a sua rentabilização para actividades com forte impulso 

positivo na regeneração sócio urbanística da Vila. (B2) 

 Construção e Dinamização de um Museu de Lanifícios de forma a destacar a importância 

que o município de Alenquer teve no século XIX como impulsionador económico da região 

através da indústria de lanifícios com a "Fábrica da Chemina” e a "Fábrica Nova da 

Romeira”. (B3) 

 Rentabilizar e dinamizar a Rede de Quintas de Alenquer e as Instalações do Portal da 

Rota da Vinha e do Vinho do Oeste. (B4) 

 As Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural visam contribuir para a 

valorização e divulgação junto dos diferentes públicos do património, arqueológico e 

arquitectónico, do concelho de Alenquer. (B5) 
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N.º da Ficha: B1 

As Colectividades ao Serviço da Colectividade 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo aproveitar as instalações das colectividades, muitas vezes subaproveitadas, para promover 

acções lúdicas, formativas, culturais, recreativas, etc. destinadas às diversas camadas etárias da população. 

Conteúdo:  

Para a concretização desta acção sugerem-se as seguintes iniciativas: 

 Levantamento dos espaços de colectividades existentes no concelho. 

 Estabelecimento de uma rede de colectividades de forma a dinamizá-las nas suas diferentes actividades. 

 Levantamento das actividades a realizar no concelho (formativas; culturais; recreativas; etc.) e distribuí-las pelos 

membros da rede. 

 Sensibilização da direcção e sócios das colectividades para as vantagens desta acção. 

 Recorrer ao voluntariado para apoio à execução das actividades (Ficha de Acção A7). 

 Providenciar o transporte dentro do núcleo territorial a definir; 

 Estabelecer uma rede de parceiros locais para apoio logístico às acções a desenvolver. 

A Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção A1) poderia estar sedeada num espaço já existente e pouco 

aproveitado de uma destas colectividades. 

Uma das actividades a desenvolver nas colectividades poderia ser a reabilitação de antigas tradições de Alenquer como o 

cantar dos reis; contradanças; enterro do bacalhau; cegadas; o pisar das uvas; vestuário tradicional; etc. Poder-se-ia 

envolver as escolas na recuperação de algumas destas tradições. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Juntas de Freguesia; 

 Colectividades do Concelho; 

 Escolas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo 3 – “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Património Cultural”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

 Estabelecimento da rede de colectividades. 

 Financiamento para algumas actividades. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

 A actuação em rede atribui escala a algumas das colectividades, revitalizando-as e dinamizando-as com actividades 

enriquecedoras para a comunidade local. 

 Preservação das tradições e da identidade cultural de Alenquer. 
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        N.º da Ficha: B2 

Do Velho Nasce Novo 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a recuperação de todos os edifícios devolutos da Vila de Alenquer e a sua rentabilização 

para actividades com forte impulso positivo na regeneração sócio urbanística da Vila.  

Conteúdo:  

Os edifícios antigos, em ruínas ou mau estado de conservação têm de passar a ser um factor de desenvolvimento e não 

um factor de degradação do espaço urbano. Deve ser-lhes dado nova vida com usos compatíveis que contribuam para a 

regeneração sócio urbanística da Vila. 

As intervenções deverão ser realizadas tanto em edifícios municipais como em particulares pelo que a primeira fase será o 

levantamento dos edifícios a necessitar de reabilitação e a identificação dos seus proprietários. 

Após a conservação e reabilitação do espaço físico propõe-se a sua valorização cultural e formativa para: 

 Museu de ciência viva de forma a promover a cultura científica e tecnológica através do incentivo à experimentação;  

 Centro interpretativo do património cultural de Alenquer que poderá albergar exposições permanentes ou temporárias; 

 Museu de Lanifícios que explora todas as etapas desde a tosquia da lã até ao fabrico dos produtos (Ficha de Acção B3). 

 Entre outras. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana; 

 Proprietários dos Imóveis. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

 Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Património Cultural. 

 Programa de Reabilitação das Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD). 

 REHABITA. 

 SOLARH. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Intervenção em imóveis de propriedade particular. 

Acesso ao Financiamento. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Preservação e revitalização do património edificado da Vila de Alenquer promovendo o aumento da sua atractibilidade. 

Valorização do património cultural. 

Dinamização de actividades educativas e pedagógicas. 
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N.º da Ficha: B3 

Museu de Lanifícios 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção a construção e dinamização de um Museu de Lanifícios de forma a destacar a importância que 

o município de Alenquer teve no século XIX como impulsionador económico da região através da indústria de lanifícios 

com a "Fábrica da Chemina” e a "Fábrica Nova da Romeira”. 

Conteúdo: 

Propõe-se a reabilitação do edifício da “Fábrica da Chemina” e sua reconversão num espaço multifuncional que integraria o 

Museu de Lanifícios. A reabilitação deste notável edifício e marco na história de Alenquer deverá ser integrado na 

estratégia de requalificação urbana da Vila de Alenquer, requalificando a sua envolvente e criando espaços de lazer e 

estacionamento. 

O Museu de Lanifícios deveria ser composto por várias unidades: 

 Recepção e Loja com venda de produtos associados ao museu e à indústria de lanifícios; 

 Sabores com Letras – Um café/ restaurante com um espaço de leitura, reunindo cópias de documentos sobre a 

industrialização; os lanifícios; etc. 

 Centro de Documentação com uma sala de leitura e estudo.  

 Oficina Têxtil – Destinado sobretudo às comunidades escolares para realização de workshops de trabalho em lã. 

 Salas do Tempo – Evolução histórica da lanificação em Portugal. 

 Da ovelha à camisola – Demonstração de todo o processo desde a tosquia até ao produto final. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Privados. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Património Cultural”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco é o investimento necessário à requalificação física do edifício. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Divulgação da importância que a indústria de lanifícios teve no desenvolvimento da economia de Alenquer no séc. XIX. 

Sensibilização, valorização e promoção do património cultural. 
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N.º da Ficha: B4 

Rede de Quintas de Alenquer 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo rentabilizar e dinamizar a Rede de Quintas de Alenquer e as Instalações do Portal da Rota 

da Vinha e do Vinho do Oeste. 

Conteúdo:  

Visa retirar mais proveito deste património de enorme qualidade do concelho e encontrar formas de rentabilizar os 

investimentos já efectuados, nomeadamente nas instalações do Portal da Rota do Vinho. 

As Quintas de Alenquer inseridas na Rota da Vinha e do Vinho do Oeste deverão adoptar uma estrutura de visita com 

actividades tais como: 

 Prova de vinhos; 

 Workshops sobre a vinha e o vinho; 

 Ateliers na vinha: “Como plantar uma vinha?”; “Como construir uma pipa de madeira?”; etc; 

 Provas e Concursos Gastronómicos com adesão dos restaurantes do Concelho de Alenquer; 

 Loja com venda dos vinhos da quinta e de outros produtos relacionados com o tema do vinho e característicos da 

região; 

 Livro de Visitas onde os visitantes registavam o seu nome e respondiam a um inquérito simples para avaliação da 

Quinta. A Câmara Municipal de Alenquer no final de cada ano distinguia a Quinta com melhor classificação através da 

atribuição de um prémio. 

O Portal Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, para além das actividades desenvolvidas, poderia promover acções de 

formação profissional na área da Viticultura e Enologia e cursos de línguas como o Inglês para que os produtores e 

funcionários das Quintas possam acolher da melhor forma os turistas estrangeiros. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Comissão Vitivinícola Regional da Estremadura; 

 Associação da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste; 

 Quintas de Alenquer; 

 Entidades Formadoras Certificadas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER); Medida 3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego; Acção 

3.1.3 – Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 

As actividades ligadas à formação poderão obter financiamento no Programa Operacional Temático Potencial Humano. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

A adesão das Quintas de Alenquer à reestruturação dos serviços oferecidos. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Promoção e a divulgação do turismo vitivinícola da região. 
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N.º da Ficha: B5 

Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

As “Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural” visam contribuir para a valorização e divulgação junto dos 

diferentes públicos do património, arqueológico e arquitectónico, do concelho de Alenquer. Pretendem complementar as já 

existentes rotas do município de Alenquer – Rota das Igrejas e Rota dos Moinhos – actualmente dinamizadas pelo Posto 

de Turismo. 

Conteúdo:  

Alenquer possui um conjunto monumental de grande valor histórico que deverá ser preservado e divulgado junto dos 

residentes e visitantes. 

As “Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural” entendem a delineação de percursos que percorrem e 

descobrem espaços e paisagens culturais, de preferência articulados por uma rede ciclável. Para a organização temática 

destas rotas será necessário ligar todos os elementos que possuam um elevado interesse, como por exemplo: 

 Imóveis Classificados como de Interesse Municipal: Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Triana; Palácio dos 

Marqueses de Angeja; Padrão da Ponte do Espírito Santo. 

 Imóveis Classificados como Monumentos Nacionais: Pelourinho de Aldeia Galega da Merceana; Portal Manuelino do 

Convento de São Francisco; Túmulo de Damião de Góis. 

 Imóveis Classificados como de Interesse Público: Capela da Igreja de São Pedro; Capela de Santa Catarina; Castelo de 

Alenquer; Fábrica Nova da Romeira; Igreja da Misericórdia de Alenquer; Igreja de Nossa Senhora da Piedade; Igreja 

de Nossa Senhora dos Prazeres; Igreja de Santa Quitéria de Meca; entre outros. 

As rotas materializam-se em percursos sugeridos em material promocional e na sinalização de estrada. É ainda necessário 

sinalizar os elementos pertencentes à rota (com painéis informativos) com a função de tornar visível e acessível a 

informação referente a esse elemento e a sua relevância para a sua integração nas “Rotas com História”. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer através do Posto de Turismo. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 
Regulamento “Património Cultural” para a criação de circuitos ou roteiros de património. 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 2 “Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, 
Redes e Sistemas Urbanos de Mobilidade”; Regulamento “Mobilidade Territorial” para a promoção de ciclovias. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Apesar da rota não estar dependente do estabelecimento de uma rede ciclável, esta poderá ser o principal 

estrangulamento para a concretização completa da acção.  

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Valorização e divulgação junto dos diferentes públicos do património construído e de grande valor histórico do concelho de 

Alenquer. 
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3.3 Saúde 

No âmbito desta área de intervenção propõem-se quatro acções que têm como objectivos a 

melhoria contínua dos cuidados de saúde e o alargamento das respostas sociais e do trabalho 

em rede promovendo uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. São 

elas: 

 O Projecto “Educar para Melhor Cuidar” pretende facultar informação personalizada aos 

pais sobre os cuidados com o bebé imediatamente logo a seguir ao parto e dar formação 

sobre a saúde materno/infantil. (C1) 

 Projecto “Mãe Adolescente”. Pretende-se com esta acção garantir que no Município de 

Alenquer as Jovens Mães consigam concluir a escolaridade obrigatória; assegurem um 

contrato de trabalho; tenham acesso a cuidados de saúde e usufruam de apoio familiar. 

(C2) 

 Criar uma Unidade de Cuidados Continuados com o objectivo de oferecer no concelho 

novos serviços que promovam a continuidade dos cuidados de saúde e apoio social a partir 

do momento em que um determinando doente sai do hospital e continua a necessitar de 

acompanhamento ao nível da saúde. (C3) 

 Dotar o município de uma Unidade Móvel Médico Social que promova de uma forma mais 

eficiente, integradora e acessível a prevenção e controlo da doença e o acompanhamento de 

situações de problemática social. (C4) 
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N.º da Ficha: C1 

Projecto “Educar para Melhor Cuidar” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com este projecto facultar informação personalizada aos pais sobre os cuidados com o bebé imediatamente 

logo a seguir ao parto e dar formação sobre a saúde materno/infantil. 

Conteúdo: 

Este projecto nasce das necessidades e dificuldades que alguns pais sentem quando têm o seu primeiro filho, onde a 

inexperiência é maior, podendo ser colmatada por um acompanhamento personalizado de profissionais da saúde que os 

informem e orientem no 1º ano de vida da criança. 

A formação poderia ser ministrada no Centro de Saúde ou no domicílio da criança e poderiam ser abordadas as seguintes 

temáticas: 

 Amamentação; 

 Cuidados de Higiene do Bebé; 

 Cuidados no Pós-Parto; 

 Alterações do sono na criança; 

 Nutrição;  

 Vacinação;  

 Cuidados com o Sol; 

 Compra adequada de roupa e brinquedos; entre outras. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

As principais desvantagens poder-se-ão prender com a falta de recursos humanos nomeadamente de profissionais da 

saúde e de falta de instalações adequadas às acções de formação. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento das capacidades dos pais em cuidar correctamente dos seus filhos. 
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N.º da Ficha: C2 

Projecto “Mãe Adolescente” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção garantir que no Município de Alenquer as Jovens Mães consigam concluir a escolaridade 

obrigatória; assegurem um contrato de trabalho; tenham acesso a cuidados de saúde e usufruam de apoio familiar. 

Conteúdo: 

Este projecto entende a constituição de uma equipa multidisciplinar em várias áreas (psicologia; acção social; medicina e 

enfermagem; educação; etc.) que tenha como objectivos: 

 Garantir a conclusão da escolaridade obrigatória nos casos em que se aplica; 

 Promover a participação em acções de formação profissional; 

 Assegurar a inserção na vida activa de elementos do agregado familiar; 

 Garantir o acesso a cuidados de saúde. 

Esta equipa ficaria responsável por efectuar um diagnóstico de forma a identificar a população alvo deste projecto e as 

suas fragilidades familiares e económicas. 

Posteriormente deverá ser elaborado um Plano de Acção que envolva os diferentes serviços e instituições que actuam 

nesta área de forma a intervir junto das jovens mães e respectivas famílias. 

Propõe-se ainda a realização de campanhas de informação junto dos jovens (ex. nas escolas) de forma a dar a conhecer 

os riscos inerentes à problemática da maternidade na adolescência. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Instituto de Segurança Social; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

 Centro de Saúde de Alenquer; 

 Escolas; 

 Restantes parceiros da Rede Social do Concelho de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Temático Potencial Humano; Eixo 6 “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social”; 6.1 - 

Formação para a Inclusão. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Dificuldade na obtenção de apoios e respostas sociais atempadas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte desta acção é o apoio à maternidade na adolescência com o alargamento das respostas sociais e o 

trabalho em rede. 
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N.º da Ficha: C3 

Unidade de Cuidados Continuados 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção insere-se no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). O objectivo é que 

passem a existir novos serviços que promovam a continuidade dos cuidados de saúde e apoio social a partir do momento 

em que um determinando doente sai do hospital e continua a necessitar de acompanhamento ao nível da saúde. 

Conteúdo: 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho no 

âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social. O referido diploma define “Cuidados Continuados 

Integrados” como o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, 

centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, activo e contínuo, que visa 

promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, 

readaptação e reinserção familiar e social. 

A proposta para Alenquer é a existência no concelho de uma unidade de cuidados continuados para a recuperação da 

autonomia, tratamento e reabilitação do doente que não necessitando de internamento hospitalar requer cuidados e um 

acompanhamento próximo de profissionais da saúde. Torna-se necessária a constituição de uma equipa coordenadora 

local composta por representantes da administração regional de saúde e da segurança social, devendo integrar, no 

mínimo, um médico, um enfermeiro, um assistente social e, facultativamente, um representante da autarquia. Esta equipa 

deverá identificar as necessidades locais e propor à coordenação regional acções para a colmatação das mesmas. 

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por dois tipos de unidades, cujas caracterizações e serviços 

encontram-se descritos no Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho: 

a) Unidades de Internamento, onde se incluem as Unidades de Convalescença; as Unidades de Média Duração e 

Reabilitação; as Unidades de Longa Duração e Manutenção e as Unidades de Cuidados Paliativos. 

b) Unidades de Ambulatório (Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia). 

Os serviços prestados no âmbito da RNCCI poderão ser tanto por entidades públicas (ex. hospitais) como privadas (ex. 

IPSS, Misericórdias, etc.), estas últimas através de protocolos celebrados com o Estado. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Administração Regional de Saúde. 

 Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com a coordenação necessária entre os vários agentes que actuam nesta área. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Dar continuidade aos cuidados de saúde necessários à reabilitação dos doentes com vista à promoção de uma vida mais 

autónoma e ao bem-estar dos doentes e seus familiares. 
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N.º da Ficha: C4 

Unidade Móvel Médico Social 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se dotar o município de uma Unidade Móvel Médico Social (UMMS) que promova de uma forma mais eficiente, 

integradora e acessível a prevenção e controlo da doença e o acompanhamento de situações de problemática social. 

Conteúdo: 

A Unidade Móvel Médico Social (UMMS) constitui-se como um reforço das estruturas locais de saúde e de segurança social 

aproximando os utentes a estes serviços, beneficiando especialmente os mais idosos e os moradores em zonas rurais do 

concelho que apresentam maiores dificuldades de acesso à sede do centro de saúde. 

A UMMS é uma viatura equipada para a prestação de cuidados médicos e de enfermagem capaz de executar diversos 

exames e análises como a medição da tensão arterial e o rastreio e controlo dos diabetes; colesterol; osteoporose; etc. 

Esta unidade deverá promover uma campanha anual de vacinação contra a gripe junto dos grupos de maior risco 

(crianças e idosos) e fomentar a adopção de estilos de vida saudáveis junto da população e das escolas. 

Os recursos humanos requeridos são um motorista, um enfermeiro e, pontualmente, um médico.  

A actividade da UMMS poderá ficar associada à promoção/utilização do Cartão Social do Munícipe (Ficha de Acção A2) 

promovendo descontos na aquisição de medicamentos; nos transportes de doentes; entre outros. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Administração Regional de Saúde; 

 Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Saúde”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com o custo de aquisição da viatura equipada e com as despesas de funcionamento que 

poderão ser colmatadas através da assinatura de um protocolo de cooperação entre a Administração Regional de Saúde e 

a Câmara Municipal de Alenquer. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A melhoria do acesso aos cuidados de saúde promovendo uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. 

Diminuição do n.º de utentes que recorrem às estruturas de saúde tradicionais permitindo o descongestionamento das 

consultas no centro de saúde e a diminuição do número de pessoas que solicitam ambulâncias para a sua deslocação. 
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3.4 Educação 

No âmbito desta área de intervenção propõem-se cinco acções que visam o combate ao 

insucesso escolar repetido; a prevenção do abandono precoce da escola; a melhoria das 

competências profissionais dos docentes e do apoio aos jovens na escolha da sua futura 

carreira profissional. 

 O Projecto Educativo para uma Alimentação Saudável “À Volta com a Roda dos 

Alimentos” tem como objectivo promover uma educação alimentar saudável junto dos 

estabelecimentos de educação Pré-Escolar e o do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 

Alenquer. (D1) 

 O Dia da Empresa Aberta tem como objectivo a constituição de um programa de visitas 

escolares às empresas do concelho de forma a aproximar os alunos ao mercado de trabalho, 

apresentando-lhes as entidades empregadoras da região e a promover a integração de 

estratégias de responsabilidade social na política das empresas locais. (D2) 

 O “Eu e a Escola “ – Projecto contra o Insucesso Repetido e o Abandono Escolar 

visa combater o insucesso escolar com o envolvimento das famílias; prevenir os 

comportamentos de risco; promover o gosto pela aprendizagem e prevenir/ eliminar 

situações de risco. (D3) 

 A Mostra de Projectos Educativos tem como objectivo a partilha de experiências e a 

divulgação das práticas educativas entre os docentes e a comunidade em geral. (D4) 

 O Sistema de Estágios em Empresas (D5) tem como objectivo promover uma 

aproximação real entre os alunos do 9º ano e as empresas do concelho de modo a que estes 

tenham a oportunidade de comparar os seus desejos e ideias com a realidade dos vários 

domínios dessa actividade e assim optarem de uma forma mais consciente pela área com 

que mais se identificam, influenciando de forma positiva a sua futura carreira profissional. 



Agenda 21 Local de Alenquer 

 

Programa de Acção no Vector Estratégico “Equipamentos de Apoio Social, 

 Culturais, de Saúde e de Educação”  

28 

 

       
N.º da Ficha: D1 

À Volta com a Roda dos Alimentos  

Projecto Educativo para uma Alimentação Saudável 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:   

Esta acção tem como objectivo promover uma educação alimentar saudável junto da comunidade escolar. Este projecto 

contém acções que já foram implementadas com sucesso noutros municípios. Prevê-se a sua replicação junto dos 

estabelecimentos de educação Pré-Escolar e o do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Alenquer. 

Conteúdo: Esta acção implica um conjunto de iniciativas: 

 Elaboração de um dossier pedagógico com diversos materiais didácticos que visam orientar os Educadores e 

Professores do Concelho na abordagem desta temática. 

 Apresentação e entrega do dossier aos Estabelecimentos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no inicio do ano 

lectivo. 

 Para além do dossier propõe-se a realização de jogos interactivos e outros materiais promocionais de forma a captar a 

atenção dos mais novos para esta temática. 

 Seminários dirigidos aos Alunos; Educadores/ Professores e Pessoal Auxiliar sobre a temática da alimentação 

equilibrada e saudável e na área da saúde oral. Estes seminários poderiam contar com a presença de um nutricionista. 

 Adopção por parte das escolas de uma política alimentar saudável, abolindo das cantinas e bares a venda de alimentos 

prejudiciais à saúde como por exemplo a substituição de refrigerantes e bolos de pastelaria por sumos de fruta e bolos 

caseiros respectivamente. 

 Adopção de um menu escolar saudável na cantina da escola e disponibilização aos pais para que estes possam 

complementar correctamente a alimentação das crianças em casa. A publicação “Educação Alimentar em Meio Escolar 

– Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável” do Ministério da Educação (2006) é um bom guia para as escolas. 

Propõe-se a adesão do Município de Alenquer à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis constituída actualmente por 21 

Municípios que é uma “Associação de Municípios que tem como Missão apoiar a divulgação, implementação e 

desenvolvimento do Projecto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma 

prioridade da agenda dos decisores políticos” (http://www.redecidadessaudaveis.com) 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Centro de Saúde do Concelho de Alenquer; 

 Equipamentos do Pré-Escolar e Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico; 

 Empresas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Possível falta de receptividade dos professores para a integração deste tema na programação das actividades. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Promoção de uma alimentação equilibrada e saudável incentivando os mais novos e suas famílias para o abandono de 

hábitos alimentares nocivos à saúde. 
 

http://www.redecidadessaudaveis.com/
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N.º da Ficha: D2 

Dia da Empresa Aberta 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a constituição de um programa de visitas escolares às empresas do concelho de forma a 

aproximar os alunos ao mercado de trabalho, apresentando-lhes as entidades empregadoras da região e a promover a 

integração de estratégias de responsabilidade social na política das empresas locais. 

Conteúdo: 

O “Dia da Empresa Aberta” é um programa de visitas escolares em que durante uma semana por ano as empresas locais 

acolhem nas suas instalações os alunos que frequentam o ensino secundário com o objectivo de lhes mostrar a actividade 

da empresa e lhes proporcionar um primeiro contacto com o contexto real de trabalho. 

A Câmara Municipal de Alenquer deverá aferir quais as empresas que estariam interessadas em aderir a este projecto e 

elaborar um roteiro que disponibilizasse informação sobre a actividade de cada empresa; identificação dos responsáveis e 

acompanhantes da visita; os contactos; etc. Este roteiro seria apresentado e distribuído junto das escolas com ensino 

secundário. 

A decorrer simultaneamente a este projecto estaria a “Mostra de Empresas” em que cada empresa teria o seu quiosque de 

promoção e demonstração de produtos e serviços, podendo ainda funcionar como um posto de possível recrutamento de 

recém-licenciados ou detentores do 12º de escolaridade. 

O tecido empresarial envolvido em ambas as iniciativas poderia ser um potencial candidato ao Sistema de Estágios em 

Empresas do Concelho (Ficha de Acção D5). 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer;  

 Escolas;  

 Tecido Empresarial Local.  

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível desinteresse das empresas locais e das escolas em aderirem a este projecto.  

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Estas visitas para além de terem um carácter pedagógico funcionam como catalisadoras de integração dos estudantes na 

vida activa.  

As empresas aderentes obtêm uma melhor reputação empresarial tornando-se parte integrante da comunidade em que se 

inserem.  
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N.º da Ficha: D3 

Eu e a Escola 

Projecto contra o Insucesso Repetido e o Abandono Escolar 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Este projecto tem como objectivos combater o insucesso escolar com o envolvimento das famílias; prevenir os 

comportamentos de risco; promover o gosto pela aprendizagem e prevenir/ eliminar situações de risco. 

Conteúdo: 

Este projecto não se pretende substituir à escola que já actua na diversificação da oferta curricular como forma de 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e o combate à exclusão, pretendendo constituir-se como uma 

resposta complementar. 

A Carta Educativa do Concelho de Alenquer aborda a problemática do abandono escolar e constata que no ano lectivo de 

2003/2004 registaram-se entre o 2º Ciclo e o Ensino Secundário a retenção de 449 alunos e o abandono de 97 alunos. 

Apesar destes números poderem não ser significativos o referido documento ressalva que a realidade poderá assumir uma 

dimensão maior do que a que é retratada nos dados estatísticos. 

Este projecto engloba as seguintes acções: 

 Identificação dos jovens em risco. 

 Orientação vocacional dos alunos de forma a promover o seu interesse e gosto pela aprendizagem; 

 Execução e avaliação dos Planos Curriculares elaborados individualmente para cada um dos menores; 

 Criação de ateliers lúdicos e pedagógicos (ex. Culinária; Carpintaria; Jornalismo; Jardinagem; etc.); 

 Sensibilização das famílias para um acompanhamento mais próximo dos filhos no seu percurso escolar; 

 Atendimento e intervenção psico-social dado que em muitos casos o desinteresse e abandono escolar precoce está 

intimamente relacionado com famílias desestruturadas, carentes e com graves problemas sociais e de exclusão. 

A equipa deverá ser multidisciplinar (assistente social; psicólogo e animador sociocultural) e deverá actuar em estreita 

articulação com o corpo docente. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; Escolas do Concelho; Instituto de Segurança Social; Direcção Regional de Educação; 

Administração Regional de Saúde; Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa “Ser Criança” do Instituto de Segurança Social. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível dificuldade de construção de parcerias para a acção entre as várias entidades.  

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aposta no combate ao insucesso escolar repetido e prevenção do abandono precoce da escola. 

Aumentar a participação activa das famílias no percurso escolar dos jovens promovendo as competências pessoais e 

parentais dos mesmos. 
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N.º da Ficha: D4 

Mostra de Projectos Educativos 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a partilha de experiências e a divulgação das práticas educativas entre os docentes e a 

comunidade em geral. 

Conteúdo: 

Pretende-se com esta acção a criação de uma rede de partilha informal de cooperação e aprendizagem entre pares da 

mesma profissão. 

Propõe-se a realização das seguintes iniciativas: 

 Workshops sobre práticas de sucesso nas escolas; 

 Criação de uma página de Internet com Fórum para partilha de experiências entre os docentes; 

 Mostra de Projectos Educativos de forma a divulgar o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar à população; 

 Reuniões periódicas entre pares da mesma profissão de forma a identificar os principais desafios que se colocam no 

seu dia-a-dia e forma de ultrapassá-los. 

 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer. 

 Escolas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível falta de interesse e desmotivação por parte dos docentes. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

A partilha e replicação de práticas educativas de sucesso com vista à melhoria das competências profissionais dos 

docentes. 
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N.º da Ficha: D5 

Sistema de Estágios em Empresas 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo promover uma aproximação real entre os alunos do 9º ano e as empresas de modo a que 

estes tenham a oportunidade de comparar os seus desejos e ideias com a realidade dos vários domínios dessa actividade 

e assim optarem de uma forma mais consciente pela área com que mais se identificam, influenciando de forma positiva a 

sua futura carreira profissional. 

Conteúdo: 

Pretende-se com esta acção a realização por parte dos alunos do 9º ano de um estágio em empresas de Alenquer ou dos 

municípios vizinhos com a duração de duas semanas podendo coincidir com o período das férias escolares. Este projecto 

justifica-se dado que o aluno no final do 9º ano e na transição para o ensino secundário terá que optar por um dos 5 

cursos Científico-humanísticos. Esta escolha, por vezes precoce e mal informada, irá mais tarde influenciar a sua carreira 

profissional pelo que se torna desejável que os jovens tomem contacto com o mundo empresarial e reforcem ou 

esvaneçam as suas expectativas em relação a uma determinada profissão. 

Caberá à Câmara Municipal de Alenquer constituir uma Bolsa de Empresas que manifestem a intenção de receber 

estagiários e divulgá-la junto das escolas juntamente com o regulamento dos estágios. 

As escolas deverão promover junto dos alunos e encarregados de educação da existência deste projecto e dos benefícios a 

ele associados na futura inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

No decurso do estágio os alunos terão de elaborar um relatório pelo que as empresas envolvidas deverão dispor de um 

funcionário que acompanhe o estagiário e lhe dê todo o apoio necessário. 

Durante o período de trabalho e no percurso casa/empresa/casa os alunos deverão ter um seguro de responsabilidade 

civil. 

No final do estágio o aluno faz uma avaliação do estágio e da empresa e esta emite um diploma de participação. 

Parcerias: 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Tecido Empresarial Local; 

 Escolas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Fraca adesão por parte dos alunos e famílias dado o carácter voluntário do mesmo. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Este projecto possibilita aos alunos uma visão do mundo laboral e contribui significativamente para o apoio aos jovens na 

escolha da sua carreira profissional. 
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