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1. Sessão Plenária de Abertura 

1.1 Introdução 

 

A 3ª Sessão do Fórum de Participação realizou-se no dia 24 de Novembro de 2007 (Sábado, 

14:30H – 17:30Horas) no Fórum Romeira. Contou com a presença de quase 25 participantes 

representantes de organismos da administração pública local e central, associações locais 

assim como diversos cidadãos interessados. 

A abertura da sessão foi realizada pelo Senhor Vice-Presidente Jorge Riso que, em 

representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu as boas vindas a todos os 

participantes. Este começou por referir que apesar do esforço da autarquia na divulgação da 

presente sessão o número de participantes presentes não é totalmente satisfatório pelo que 

equacionou quais os melhores dias e as horas mais propícias para que o processo envolva o 

maior número de participantes.  
 

Figura 1– Imagens da sessão plenária de abertura. 

O Sr. Vice-Presidente realçou que os resultados obtidos são muito satisfatórios para o processo 

da Agenda 21 Local de Alenquer contanto para o efeito com uma equipa interna qualificada e 

com o apoio externo da Universidade Nova de Lisboa.  

Seguiu-se a intervenção do Prof. Doutor João Farinha, coordenador da equipa da FCT/UNL, que 

apontou os objectivos fundamentais de uma Agenda 21 Local: Pretende-se uma Economia 

Local Forte e Viável; Comunidades Socialmente Justas, Inclusivas e em Paz; Comunidades 

Eco-Eficientes e Comunidades com Boa Governação. 

Trata-se de um processo de planeamento estratégico em que as autoridades locais trabalham 

em parceria com todos os actores para elaborar um Plano de Acção, e implementá-lo, tendo 

como objectivo o desenvolvimento sustentável. 
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A Agenda 21 Local é um processo faseado que implica o envolvimento da comunidade local, 

nomeadamente, através da realização de fóruns de participação (Figura 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Etapas para Elaborar a Agenda 21 Local de Alenquer. 

O Prof. João Farinha enquadrou a presente sessão no processo de elaboração da Agenda 21 

Local (A21L) de Alenquer. No 1º Fórum “Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes 

Opções de Qualidade de Vida para 2020”, realizado no dia 25 de Outubro de 2006, 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. 

O presente fórum é dedicado ao vector dos “Equipamentos Sociais, Culturais, de Saúde e 

de Educação”. Na fase de diagnóstico deste tema foi efectuada a análise da situação actual 

através da definição de um Quadro de Actores; do levantamento de Projectos e Actividades 

realizadas pela Autarquia e da realização de diversas entrevistas a actores locais de onde 

resultaram algumas Propostas de Acção distribuídas por 4 temas motores (Tabela 1):  

o Apoio Social;  

o Saúde;  

o Educação; 

o Cultura.  
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Tabela 1 – Matriz de Síntese das Propostas de Projectos no Vector “Equipamentos e Serviços de Apoio Social, Saúde, Educação e Cultura”. 

Apoio Social Saúde Educação Cultura 

• Constituir e Dinamizar Clube de 
Actividades para Jovens (12 
– 18 anos) no Carregado. 
Espaço de encontro formado por 
mosaico de diversos clubes temáticos 
orientados por animadores sociais 
possuindo modalidades tais como 
oficinas de bicicletas, design e moda, 
teatro, informática, vídeo, bioquímica, 
clube da matemática, escalada, música, 
dança, clube da leitura, 
empreendedorismo, etc. 

• Criar Unidade de Cuidados 
Continuados (com Banco de Ajudas 
Técnicas), 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. 

• Criar Rede de Partilha de 
Experiências sobre Boas 
Práticas entre os 
Docentes. O objectivo é a 
partilha informal e produtiva de 
informação entre pares da mesma 
profissão, sobre práticas de sucesso 
nas escolas, no sentido de todos 
aprenderem uns com os outros, 
fazerem benchmarking positivo e se 
estabelecerem redes informais de 
cooperação e aprendizagem.   

• Rentabilizar e dinamizar Rede 
de Quintas de Alenquer e as 
Instalações do Portal da Rota do 
Vinho. 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. 

• Conseguir uma Residência 
para Deficientes Profundos 
onde estes são assistidos 24 horas 
diárias, durante todo o ano; e também 
com valência de apoio domiciliário a 
crianças deficientes na chamada 
“Intervenção Precoce”.  

• Adolescência – 
Comportamentos Saudáveis 
(com especial incidência espacial na zona 
do Carregado, replicando um projecto de 
sucesso em outras zonas do Concelho de 
Alenquer) 

• Dar Formação Profissional a 
Amas para suprir carências de 
equipamentos na faixa etária dos 0–3 
anos em Alenquer e Carregado. 
Visa conseguir que o serviço prestado 
por Amas seja de melhor qualidade. 

• Dar Formação aos Pais para a 
Saúde Materno/Infantil 
depois do parto. Pretende-se dar 
informação personalizada aos pais sobre 
os cuidados com o bebé imediatamente 
logo a seguir ao parto e dar formação 
sobre saúde materno/infantil. 

• Projecto de Aplicação da 
Sustentabilidade 
Ambiental na Escola. 
Vertente da Energia, Gestão da 
Água, Resíduos Sólidos, 
Biodiversidade no Pátio do Recreio e 
Segurança Rodoviária nos Acessos à 
Escola.  

• Recuperar todos os edifícios 
devolutos de Alenquer e 
rentabilizá-los para actividades 
com forte impulso positivo na 
regeneração sócio-urbanística 
da Vila. 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. 

• Fazer curso de Competências 
Familiares para agregados 
carentes (gestão da economia 
doméstica, higiene e limpeza, cozinha 
saudável, estilos de vida, planeamento 
familiar, violência doméstica, etc.)  

• Criar Unidade Móvel Médico 
Social (UMMS) para colmatar 
deficiências básicas de qualidade 
da saúde (enfermagem, 
diagnóstico, etc.) em locais mais 
carentes do concelho. Implica: 1 
Médico de clínica geral, 1 Enfermeiro, 1 
Técnico de serviço Social, 1 Motorista e 1 
Viatura. 

•  Implementar Sistema de 
Estágios em Empresas para 
os alunos a frequentar o 10º 
ano de escolaridade. Visa 
proporcionar um contacto directo do 
aluno com o mundo empresarial no 
sentido de confrontar as suas 
potenciais opções com a realidade 
profissional, através de um estágio de 
2 semanas devidamente 
acompanhado e enquadrado.     

• Solucionar o Estacionamento 
na Vila (c/silos ou bolsas de 
estacionamento) e qualificar o 
escasso espaço público para 
actividades nobres, pedonais e 
de interacção social.  
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No âmbito do Tema “Apoio Social”, seguiram-se as intervenções da Dr.ª Ana Filipa Monteiro e 

da Dr.ª Maria José Morais, ambas da Câmara Municipal de Alenquer, que incidiram a sua 

apresentação sobre a Rede Social do Município de Alenquer, os seus objectivos estratégicos e 

as estratégias de intervenção agrupados segundo 8 eixos: 

o Eixo I – Deficiência 

Objectivo: Aumentar os níveis de inserção das pessoas portadoras de deficiência no concelho de 

Alenquer. 

o Eixo II – Famílias em Risco 

Objectivo: Diminuir o número de famílias em situação de risco no concelho de Alenquer. 

o Eixo III – Formação e Emprego 

Objectivo: Aumentar os níveis médios de escolaridade e qualificação da população do concelho de 

Alenquer. 

o Eixo IV – Idosos 

Objectivo: Aumentar o número de respostas sociais para a população idosa do concelho de 

Alenquer. 

o Eixo V – Infância e Juventude 

Objectivo: Aumentar a cobertura de respostas para a 1ª infância existentes no concelho; 

Aumentar e diversificar a oferta de Actividades de Ocupação dos Tempos Livres para as crianças 

e jovens; Diminuir as taxas de abandono e insucesso escolar no concelho. 

o Eixo VI – Multiculturalidade 

Objectivo: Aumentar os níveis de integração dos cidadãos estrangeiros que vivem no concelho de 

Alenquer. 

o Eixo VII – Saúde 

Objectivo: Aumentar o conhecimento da população concelhia sobre os malefícios do 

consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

o Eixo VIII – Informação 

Objectivo: Criação de um Plano de Comunicação e Informação da Rede Social de Alenquer 

disponível a toda a população do concelho. 
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No tema da “Saúde” foi cedido aos participantes um levantamento referente aos equipamentos de saúde 

existentes no concelho de Alenquer efectuado pela autarquia para a presente sessão (Capítulo 4.2). 

Ainda neste tema a Enfermeira Maria Amália Costa do Centro de Saúde de Alenquer fez uma breve 

apresentação sobre os projectos que o centro pretende implementar na comunidade, dando prioridade às 

crianças/ jovens e idosos. 

Um dos projectos mencionados é a prestação de cuidados continuados à pessoa com dependência 

(temporária ou permanente) destinando-se a utentes com mais de 65 anos de idade abrangendo um 

total de 7622 indivíduos. Os objectivos deste projecto são alargar a prestação de cuidados de saúde no 

domicílio sete dias na semana e a prestação de cuidados de reabilitação no domicílio. Para além de 

recursos humanos (médicos, enfermeiros, motorista) são também necessárias viaturas equipadas para 

cuidados continuados e material para fisioterapia. 

Outro projecto referido (já testado em formato piloto) é a visita domiciliária ao recém-nascido de forma a 

contribuir para um desenvolvimento harmonioso da criança/família. Existe uma média anual de 330 

nados vivos no concelho. Até Novembro nasceram no Concelho de Alenquer 343 crianças. 

O Gabinete de Atendimento ao Adolescente é outro projecto destinado aos jovens entre os 10 e os 19 

anos que tem como objectivo proporcionar ao jovem um atendimento de saúde desburocratizado e 

contribuir para um desenvolvimento harmonioso do mesmo. Os recursos necessários são um espaço 

físico e profissionais de saúde. 

Figura 3– Intervenção da Dr.ª Ana Filipa Monteiro (CM Alenquer), Dr.ª Maria José Morais (CM Alenquer) e da 
Sr.ª Enfermeira Maria Amália Costa (Centro de Saúde de Alenquer). 

 

Terminadas as intervenções, o Prof. Doutor João Farinha encerrou a sessão plenária inicial referindo a 

estrutura dos trabalhos em grupo (Capítulo 2.1). 
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1.2 Auscultação dos Participantes sobre a Evolução da Qualidade dos 

Equipamentos Colectivos em Alenquer 

Antes do começo da sessão plenária inicial foi solicitado aos participantes que indicassem a sua 

opinião sobre a evolução da Qualidade dos Equipamentos Colectivos em Alenquer, nos últimos 

5 a 6 anos. A forma dos participantes contribuírem para esta auscultação materializou-se na 

colocação de uma marca colorida sobre um poster contendo um referencial, formando quatro 

quadrantes (ver figura 4), assim como no preenchimento de uma ficha de registo de opinião.   

O eixo vertical do referencial representa a evolução, para melhor ou para pior, da qualidade 

dos Equipamentos Colectivos em Alenquer no período indicado de cerca de 5 a 6 anos. O eixo 

horizontal refere-se ao grau de satisfação do participante perante essa evolução (com valores 

entre satisfeito ao insatisfeito). De modo a registar a opinião, o participante colocou uma 

marca colorida no quadrante correspondente à sua opinião, e em posição tão afastada dos 

eixos quanto mais extremada fosse a sua opinião. 

 Marca Verde – identifica a opinião dos participantes da sociedade civil (cidadãos, empresários, 

representantes de associações, etc.), externos à Câmara. 

 Marca Vermelha – identifica a opinião dos participantes que são quadros da autarquia ou que de 

algum modo lhe estão ligados. 

 

 
Esta iniciativa teve uma boa adesão por parte dos 

participantes, tendo sido colocadas 22 marcas, 

12 verdes e 10 vermelhas.  

A Figura 4 mostra a sua distribuição. Em termos 

gerais pode-se afirmar que há uma clara 

tendência para se considerar que em Alenquer a 

qualidade dos equipamentos colectivos (sociais, 

culturais, de saúde e de educação) tem evoluído 

para melhor. Porém regista-se um equilíbrio no 

grau de satisfação perante essa evolução dado 

que 12 dos participantes estão satisfeitos com a 

qualidade dos equipamentos colectivos contra 10 

que se encontram insatisfeitos.  

Tanto os elementos da sociedade civil como os 

quadros da autarquia são unânimes na opinião 

que a evolução foi para melhor. Figura 4 – A opinião dos participantes sobre a 
Evolução da Qualidade dos Equipamentos em 

Alenquer. Relativamente ao grau de satisfação, nos 

participantes da sociedade civil (marca verde) 
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prevalece a opinião de satisfação numa proporção 8:4.  

Nos quadros da autarquia (marca vermelha) prevalece a opinião de insatisfação numa relação 

de 6:4. Este facto pode ser interpretado como uma atitude construtiva de querer fazer melhor. 

É lícito concluir que se pretende ir ainda mais longe na melhoria da qualidade oferecida pelos 

equipamentos colectivos mesmo quando a responsabilidade passa muitas vezes pela 

administração central. 

Em complemento desta actividade de “votação”, os participantes foram também convidados a 

preencher uma ficha de registo de opinião para completar ou comentar a votação e 

eventualmente também para deixar uma mensagem à equipa da Agenda 21 Local de Alenquer. 

Foram preenchidas 18 fichas, portanto um pouco mais de metade das marcas coloridas 

colocadas sobre o referencial.  

O conteúdo das fichas é transcrito no ponto seguinte. O algarismo indicado no referencial 

associa a posição da marca colorida ao conteúdo da ficha. 

Pelos comentários efectuados é notória alguma insatisfação por parte dos participantes não só 

pela fraca qualidade de alguns equipamentos como também pela sua ausência em certas 

zonas do concelho. Embora concordem que tem existido uma melhoria significativa na 

qualidade dos equipamentos existentes, reflexo de um esforço contínuo por parte das 

autoridades competentes nestas matérias, esta ainda é pouco visível ou com poucos resultados 

existindo ainda um longo caminho a percorrer. 
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       Melhorado 

   Piorado 

 

1.2.1 Registo de Opinião e Mensagem à Equipa de Trabalho 

 

Como tem Evoluído a Qualidade dos 

Equipamentos Colectivos em Alenquer? 

Registo de Opinião e/ou 

Mensagens à Equipa da Agenda 21 Local 

 

1. Tem ocorrido uma melhoria significativa, no entanto ainda existe um caminho a percorrer 

para atingir os objectivos pretendidos.  

2. Embora tenha havido uma melhoria, esta está longe de ser satisfatória, ou pelo menos não 

tem sido visível aos munícipes. 

3. Existem melhorias, principalmente, a nível da educação mas ainda existem algumas lacunas. 

4. De um modo geral notam-se melhorias e existem preocupações para melhorar da parte da 

autarquia. 

5. É para mim e penso que para a grande maioria da população, que hoje os equipamentos são 

mais e melhores. 

6. Embora tenha melhorado imenso, subsistem algumas carências a suprimir, nomeadamente, 

na saúde, apoio social a idosos e na vertente da sensibilização dos mais jovens para o 

ambiente, solidariedade, etc. 

7. Considero que a qualidade dos equipamentos colectivos tem vindo a melhorar, e que de uma 

maneira geral a satisfação tem aumentado. 

8. Nestes últimos tempos tem melhorado, embora seja necessário continuar a apostar na 

qualidade. 

9. Evolução positiva no Concelho de Alenquer na última década, no respeitante aos 

equipamentos de apoio social, culturais, de saúde e de educação. 

10.  A ligeira insatisfação deve-se a haver sempre algo mais a fazer. No entanto, acho que tem 

melhorado significativamente. 

11.  Melhorou mas não tanto como seria desejável. São necessários mais apoios oficiais e mais 

esclarecimento. 

12.  Por motivos pessoais não tenho estado muito presente em Alenquer nos últimos tempos e 

por isso posso estar a avaliar menos bem. A minha opinião reportar-se-á à zona onde resido 

mais frequentemente onde nada melhorou até agora nesta área. 

 

 

1 2 
3 
5 

 6 

9 
 7 

 8 

10 
4 11 

12
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       Melhorado 

   Piorado 

                                                                       (Continuação) 

Como tem Evoluído a Qualidade dos 

Equipamentos Colectivos em Alenquer? 

Registo de Opinião e/ou 

Mensagens à Equipa da Agenda 21 Local 

 

14
13 

13.  Apesar da melhoria que se verifica, esta é de pouca relevância face às necessidades. 

Pensando nas dificuldades dos munícipes por falta de equipamentos de saúde e de apoio às 

crianças e idosos a minha insatisfação é superior à indicada. 

14.  Tem havido melhoria mas ainda é necessário fazer mais para ir satisfazendo as expectativas. 

 

Outro Comentário: 

o Acho que tem evoluído positivamente embora haja ainda muito a fazer (mais saúde; mais 

cultura; etc.). O Centro de Saúde em Olhalvo é exemplo do que não deveria existir. 

o Os equipamentos existentes estão carenciados de obras. No entanto também estamos a 

evoluir positivamente pois vamos ter um polidesportivo. 

o Estou insatisfeito porque os equipamentos de saúde encontram-se em más condições. 

o Existem neste momento grandes vontades para a melhoria dos equipamentos. Algumas já 

concretizadas mas ainda insuficientes. 
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2. Sessão em Grupos de Trabalho 

2.1 Aspectos Metodológicos 

A metodologia das sessões paralelas visou criar uma atmosfera de trabalho descontraída e 

criativa, onde os participantes puderam expressar-se em igualdade de circunstâncias segundo 

regras claras, integrados num processo eficiente e tanto quanto possível convergente para a 

obtenção de consensos.  

Constituíram-se quatro mesas de trabalho de acordo com os seguintes temas:  

Grupo 1: Apoio Social 

Grupo 2: Saúde 

Grupo 3: Educação 

Grupo 4: Cultura 

Os participantes distribuíram-se consoante as suas preferências pelos quatro grupos de 

trabalho.  

A cada um dos grupos foram propostas as seguintes tarefas: 

 1ª Tarefa: Geração de Ideias de modo a garantir uma melhoria na Qualidade dos 

Serviços dos Equipamentos Colectivos. Estas foram desenvolvidas em fichas próprias. 

 2ª Tarefa: Escolher do Conjunto de Ideias (as apresentadas pela equipa técnica e as 

geradas pelo grupo) dois projectos que sejam prioritários e mobilizadores da sociedade 

civil na sua concretização. 

 3ª Tarefa: Apresentação dos projectos em plenário final aos restantes participantes. 

 

Apresentam-se de seguida os resultados dos quatro grupos temáticos de trabalho. 
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2.2 Grupo 1: Tema “Apoio Social” 

 
Participantes Imagem do Ambiente do Grupo de Trabalho 

 

Ana Patrícia Oliveira (C. M. Alenquer) 

Clotilde Veiga (Cidadã) 

Dora Rodrigues Henriques (Instituto da Sãozinha) 

Manuel Caseiro (Junta de Freguesia de Ribafria) 

Maria José Morais (C. M. Alenquer) 

Vítor Ronca (Junta de Freguesia da Triana) 

2.2.1 Propostas de Projectos no Tema “Apoio Social” 

A equipa técnica apresentou em plenário inicial quatro Propostas de Acção para este tema: 

 
Constituir e Dinamizar 
Clube de Actividades para 
Jovens (12 – 18 anos) no 
Carregado.  
Espaço de encontro formado por 
mosaico de diversos clubes 
temáticos orientados por 
animadores sociais possuindo 
modalidades tais como oficinas de 
bicicletas, design e moda, teatro, 
informática, bioquímica, clube da 
matemática, escalada, música, etc. 

Conseguir uma Residência 

para Deficientes Profundos 

onde estes são assistidos 24 

horas diárias, durante todo o 

ano; e também com valência 

de apoio domiciliário a crianças 

deficientes na chamada 

“Intervenção Precoce”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dar Formação Profissional a 

Amas para suprir carências de 

equipamentos na faixa etária 

dos 0–3 anos em Alenquer e 

Carregado. Visa conseguir que 

o serviço prestado por Amas 

seja de melhor qualidade. 

Fazer curso de Competências 

Familiares para agregados 

carentes (gestão da economia 

doméstica, higiene e limpeza, 

cozinha saudável, estilos de 

vida, planeamento familiar, 

violência doméstica, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Propostas de Acção sugeridas pela equipa técnica no tema “Apoio Social”. 
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Nesta fase foi solicitado aos participantes que, após uma visita às propostas de acção 

sugeridas pela equipa técnica (Figura 5), identificassem e adicionassem mais projectos de 

forma a responder aos desafios existentes no tema do “Apoio Social” (ver capítulo seguinte).  

2.2.2 Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

Desta actividade resultaram 4 Ideias de Projectos que foram desenvolvidas com mais 

detalhe em fichas próprias que em seguida se apresentam. 

 

C l u b e  d e  J o v e n s  TÍTULO da Proposta de Acção: 

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Dinamizar e incentivar os jovens para diversas actividades. 

 

C r i a ç ã o  d e  A s s o c i a ç ã o  e / o u  C o o p e r a t i v a  
d e  D e s e n v o l v i m e n t o  L o c a l  ( F r e g u e s i a s )  

TÍTULO da Proposta de Acção: 

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Colectividade que promovesse acções de âmbito educacional, social, recreativo e económico de 

localidade e/ou de freguesia. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: C r i a ç ã o  d e  u m  B a n c o  d e  V o l u n t a r i a d o  
  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Promover o voluntariado. 

o Realização de protocolos pelas Juntas de Freguesia. 

 

S e r v i ç o  d e  A t e n d i m e n t o  I n t e g r a d o  I n t e r -
F r e g u e s i a  

TÍTULO da Proposta de Acção: 

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Serviço de Atendimento Integrado em parceria com as Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de 

Alenquer e Segurança Social. 
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2.2.3 Apoio na Concretização dos Projectos 

Do conjunto das 8 Propostas de Acção no tema “Apoio Social” os participantes foram 

convidados a seleccionar dois projectos que no entender do grupo sejam prioritários e 

mobilizadores da sociedade civil na sua concretização. A forma de apoiar a implementação 

deste projecto foi desenvolvida em fichas próprias que se apresentam de seguida.  

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
S e r v i ç o  d e  A t e n d i m e n t o  I n t e g r a d o  I n t e r -
F r e g u e s i a  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

Serviço de Atendimento Integrado em parceria com as Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de 

Alenquer e Segurança Social. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Voluntários junto das Juntas de Freguesia. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o As Juntas de Freguesias disponibilizarem espaço e transporte. 

 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
C u r s o  d e  C o m p e t ê n c i a s  F a m i l i a r e s  p a r a  
A g r e g a d o s  C a r e n t e s  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

Fazer um curso de competências familiares para agregados carentes na gestão da economia doméstica; 

higiene e limpeza; cozinha saudável; estilos de vida; planeamento familiar; violência doméstica; etc. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Voluntariado. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o Câmara Municipal (funcionários); 

o Juntas de Freguesias (local; funcionários); 

o Empresas (materiais). 
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2.3 Grupo 2: Tema “Saúde” 

 
Participantes Imagem do Ambiente do Grupo de Trabalho 

 

António Canha da Piedade (Cidadão) 

Carla Gamboa (C. M. Alenquer) 

José Catarino (C. M. Alenquer) 

Maria Amália Costa (Centro de Saúde de Alenquer) 

Mário Calçada (Assembleia Municipal) 

 

2.3.1 Propostas de Projectos no Tema “Saúde” 

A equipa técnica apresentou em plenário inicial quatro Propostas de Acção para este tema: 

 
Constituir e Dinamizar 
Clube de Actividades para 
Jovens (12 – 18 anos) no 
Carregado.  
Espaço de encontro formado por 
mosaico de diversos clubes 
temáticos orientados por 
animadores sociais possuindo 
modalidades tais como oficinas de 
bicicletas, design e moda, teatro, 
informática, bioquímica, clube da 
matemática, escalada, música, etc. 

Adolescência –

Comportamentos Saudáveis 

(com especial incidência 

espacial na zona do Carregado, 

replicando um projecto de 

sucesso em outras zonas do 

Concelho de Alenquer) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dar Formação aos Pais para 

a Saúde Materno/Infantil 

depois do parto. Pretende-se 

dar informação personalizada 

aos pais sobre os cuidados com 

o bebé imediatamente logo a 

seguir ao parto e dar formação 

sobre saúde materno/infantil. 

Criar Unidade Móvel Médico 

Social (UMMS) para colmatar 

deficiências básicas de 

qualidade da saúde 

(enfermagem, diagnóstico, 

etc.) em locais mais carentes 

do concelho. Implica: 1 Médico 

de clínica geral, 1 Enfermeiro, 1 

Técnico de serviço Social, 1 

Motorista e 1 Viatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Propostas de Acção sugeridas pela equipa técnica no tema “Saúde”. 
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Nesta fase foi solicitado aos participantes que, após uma visita às propostas de acção 

sugeridas pela equipa técnica (Figura 6), identificassem e adicionassem mais projectos de 

forma a responder aos desafios existentes no tema da “Saúde” (ver capítulo seguinte).  

2.3.2 Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

Desta actividade resultou 1 Ideia de Projecto que foi desenvolvida com mais detalhe em 

ficha própria que em seguida se apresenta. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
R e a b i l i t a ç ã o  d e  E q u i p a m e n t o s  d e  S a ú d e  
D e g r a d a d o s  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Racionalização das extensões de saúde com recuperação dos equipamentos deficientes como por 

exemplo a extensão de saúde de Olhalvo. 

o Recuperação de Edifícios. 

2.3.3 Apoio na Concretização dos Projectos 

Do conjunto das 5 Propostas de Acção no tema “Saúde” os participantes foram convidados a 

seleccionar dois projectos que no entender do grupo sejam prioritários e mobilizadores da 

sociedade civil na sua concretização. A forma de apoiar a implementação deste projecto foi 

desenvolvida em ficha própria que se apresenta de seguida. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
R e a b i l i t a ç ã o  d e  E q u i p a m e n t o s  d e  S a ú d e  
D e g r a d a d o s  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Racionalização das extensões de saúde com recuperação dos equipamentos deficientes como por 

exemplo a extensão de saúde de Olhalvo. 

o Recuperação de Edifícios. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Contactos com as Autarquias e Entidades do Sector. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o Voluntariado. 

 



Agenda 21 Local de Alenquer 

3.ª Sessão do Fórum de Participação 
 

18 

2.4 Grupo 3: Tema “Educação” 

 
Participantes Imagem do Ambiente do Grupo de Trabalho 

 

Ana Morais (Instituto da Sãozinha) 

José Alho (Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade) 

Maria do Rosário Costa (C. M. Alenquer) 

Maria Macedo (EDP – Central Carregado/ Ribatejo) 

 

2.4.1 Propostas de Projectos no Tema “Educação” 

A equipa técnica apresentou em plenário inicial três Propostas de Acção para este tema: 

 
Criar Rede de Partilha de 

Experiências sobre Boas 

Práticas entre os Docentes. 
O objectivo é a partilha informal e 
produtiva de informação entre 
pares da mesma profissão, sobre 
práticas de sucesso nas escolas, no 
sentido de todos aprenderem uns 
com os outros, fazerem 
benchmarking positivo e se 
estabelecerem redes informais de 
cooperação e aprendizagem.

Projecto de Aplicação da 

Sustentabilidade Ambiental 

na Escola.  

Vertente da Energia, Gestão da 

Água, Resíduos Sólidos, 

Biodiversidade no Pátio do Recreio 

e Segurança Rodoviária nos 

Acessos à Escola. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Visa proporcionar um contacto 
directo do aluno com o mundo 
empresarial no sentido de 
confrontar as suas potenciais 
opções com a realidade 
profissional, através de um estágio 
de 2 semanas devidamente 
acompanhado e enquadrado. 

Implementar Sistema de 
Estágios em Empresas para 
os alunos a frequentar o 10º 
ano de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Propostas de Acção sugeridas pela equipa técnica no tema “Educação”. 



Agenda 21 Local de Alenquer 

3.ª Sessão do Fórum de Participação 
 

19 

 
Nesta fase foi solicitado aos participantes que, após uma visita às propostas de acção 

sugeridas pela equipa técnica (Figura 7), identificassem e adicionassem mais projectos de 

forma a responder aos desafios existentes no tema da “Educação” (ver capítulo seguinte).  

2.4.2 Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

Desta actividade resultaram 3 Ideias de Projectos que foram desenvolvidas com mais 

detalhe em fichas próprias que em seguida se apresentam. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: D i a  d a  E m p r e s a  A b e r t a  
  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Demonstração do funcionamento das empresas durante um período de tempo. 

o  As empresas divulgariam nos meios de comunicação locais a sua disponibilidade para o atendimento 

do público em geral durante um período de tempo considerado. 

 

M o s t r a  d e  P r o j e c t o s  E d u c a t i v o s  TÍTULO da Proposta de Acção: 

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Mostra de projectos educativos dos agrupamentos de escolas do concelho e escola secundária, tendo 

como objectivo a partilha de experiências e a divulgação das práticas educativas junto da 

comunidade em geral. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
P a i s a g e m  P r o t e g i d a  d a  S e r r a  d e  
M o n t e j u n t o  c o m o  R e c u r s o  E d u c a t i v o  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Aproveitar as potencialidades desta área protegida como recurso educativo disponível para as escolas 

do concelho e da região. 

o Os recursos naturais aí presentes, as infra-estruturas existentes e os mecanismos de apoio 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Alenquer são garantia de facilitar programas de visita e de 

actividades das escolas nesta área protegida. 

 

2.4.3 Apoio na Concretização dos Projectos 

Do conjunto das 6 Propostas de Acção no tema “Educação” os participantes foram convidados 

a seleccionar dois projectos que no entender do grupo sejam prioritários e mobilizadores da 
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sociedade civil na sua concretização. A forma de apoiar a implementação deste projecto foi 

desenvolvida em fichas próprias que se apresentam de seguida. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
I m p l e m e n t a r  S i s t e m a  d e  E s t á g i o s  e m  
E m p r e s a s  p a r a  o s  a l u n o s  a  f r e q u e n t a r  o  
1 0 º  a n o  d e  e s c o l a r i d a d e  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Visa proporcionar um contacto directo do aluno com o mundo empresarial no sentido de confrontar 

as suas potenciais opções com a realidade profissional, através de um estágio de 2 semanas 

devidamente acompanhado e enquadrado. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Criar uma bolsa de empresas, associadas ao projecto de estágios, para recepção de interessados. 

o Envolvimento das Associações Empresariais Locais. 

o Informação/ sensibilização dos cidadãos para esta possibilidade. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

Sem indicação. 

 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
P a i s a g e m  P r o t e g i d a  d a  S e r r a  d e  
M o n t e j u n t o  c o m o  R e c u r s o  E d u c a t i v o  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Aproveitar as potencialidades desta área protegida como recurso educativo disponível para as 

escolas do concelho e da região. 

o Os recursos naturais aí presentes, as infra-estruturas existentes e os mecanismos de apoio 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Alenquer são garantia de facilitar programas de visita e de 

actividades das escolas nesta área protegida. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Disponibilizando os nossos recursos para apoiar estes programas na Área Protegida. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o Através de uma eficaz acção de sensibilização e divulgação. 
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2.5 Grupo 4: Tema “Cultura” 

 

Participantes Imagem do Ambiente do Grupo de Trabalho 

 

Jorge Riso (C. M. Alenquer) 

José Francisco Almeida (Cidadão) 

José Maurício (Cidadão) 

Manuel Botelho (Ass. Viticultores de Alenquer) 

Samuel Ferreira (Cidadão) 

 

2.5.1 Propostas de Projectos no Tema “Cultura” 

A equipa técnica apresentou em plenário inicial três Propostas de Acção para este tema: 

  
Rentabilizar e dinamizar 

Rede de Quintas de 

Alenquer e as Instalações 

do Portal da Rota do Vinho. 
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. 

Solucionar o Estacionamento 

na Vila (c/silos ou bolsas de 

estacionamento) e qualificar o 

escasso espaço público para 

actividades nobres, pedonais e 

de interacção social. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Recuperar todos os edifícios 
devolutos de Alenquer e 
rentabilizá-los para actividades 
com forte impulso positivo na 
regeneração sócio-urbanística 
da Vila. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Propostas de Acção sugeridas pela equipa técnica no tema da “Cultura”. 
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Nesta fase foi solicitado aos participantes que, após uma visita às propostas de acção 

sugeridas pela equipa técnica (Figura 8), identificassem e adicionassem mais projectos de 

forma a responder aos desafios existentes no tema da “Cultura” (ver capítulo seguinte).  

2.5.2 Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

Desta actividade resultaram 2 Ideias de Projectos que foram desenvolvidas com mais 

detalhe em fichas próprias que em seguida se apresentam. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: 
A s  C o l e c t i v i d a d e s  a o  S e r v i ç o  d a  
C o l e c t i v i d a d e  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Aproveitar as instalações, muitas vezes subaproveitadas, das colectividades para promover acções 

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

o Meios a utilizar:  

- Espaço das colectividades; 

- Voluntariado com conhecimentos específicos nas diferentes áreas; 

- Transporte dentro do núcleo territorial a definir; 

- Apoio logístico às acções a desenvolver. 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: R e a b i l i t a r  p a r a  R e v i v e r  a s  T r a d i ç õ e s  
  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Promover a reabilitação de antigas tradições de Alenquer: cantar dos reis; contradanças; enterro do 

bacalhau; cegadas; o pisar das uvas; vestuário tradicional; etc. 

o Valências necessárias: animador cultural; local; colectividades; quintas (local próprio para cada 

iniciativa). 

o Envolvimento das escolas. 

o Promoção da Multiterritorialidade. 

 

2.5.3 Apoio na Concretização dos Projectos 

Do conjunto das 5 Propostas de Acção no tema “Cultura” os participantes foram convidados a 

seleccionar dois projectos que no entender do grupo sejam prioritários e mobilizadores da 

sociedade civil na sua concretização. A forma de apoiar a implementação deste projecto foi 

desenvolvida em fichas próprias que se apresentam de seguida. 
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TÍTULO da Proposta de Acção: 
A s  C o l e c t i v i d a d e s  a o  S e r v i ç o  d a  
C o l e c t i v i d a d e  

  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Aproveitar as instalações, muitas vezes subaproveitadas, das colectividades para promover acções 

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

Meios a utilizar:  

- Espaço das colectividades; 

- Voluntariado com conhecimentos específicos nas diferentes áreas; 

- Transporte dentro do núcleo territorial a definir; 

- Apoio logístico às acções a desenvolver. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Junto das colectividades de que fazemos parte, tentar sensibilizar e motivar os sócios e directores 

para a bondade deste projecto. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o Criando as condições necessárias ao desenvolvimento dos projectos (apoio logístico e técnico). 

 

 

TÍTULO da Proposta de Acção: R e a b i l i t a r  p a r a  R e v i v e r  a s  T r a d i ç õ e s  
  

CONTEÚDO Detalhado: 

o Promover a reabilitação de antigas tradições de Alenquer: cantar dos reis; contradanças; enterro do 

bacalhau; cegadas; o pisar das uvas; vestuário tradicional; etc. 

o Valências necessárias: animador cultural; local; colectividades; quintas (local próprio para cada 

iniciativa). 

o Envolvimento das escolas. 

o Promoção da Multiterritorialidade. 

Como NÓS podemos ajudar a implementar este projecto? 

o Sensibilizar os sócios e directores das colectividades de que fazemos parte para a bondade deste 

projecto. 

o Divulgação e Promoção. 

Como podemos mobilizar e envolver a SOCIEDADE CIVIL na concretização deste projecto? 

o Criando as condições necessárias ao desenvolvimento dos projectos (apoio logístico e técnico). 
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3. Sessão Plenária Final 

3.1. Apresentação dos Resultados 

A sessão de apresentação dos resultados decorreu com elevada serenidade e com forte atitude 

construtiva, tendo sido dados importantes contributos de forma a melhorar os serviços dos 

equipamentos colectivos do Concelho de Alenquer. No total foram identificadas 10 novas 

Ideias de Projectos Estratégicos distribuídas pelos quatro temas em análise: Apoio Social; 

Saúde; Educação e Cultura. 
 

Ilustram-se de seguida algumas imagens da apresentação do trabalho desenvolvido pelos 

participantes. 

  
  

  
  

  
 

Figura 9 – Apresentação do trabalho desenvolvido pelos participantes. 
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3.2. Constituição de Grupos de Acompanhamento 

Para finalizar a Sessão foi solicitado aos 

participantes que optassem por acompanhar um 

dos quatro temas em discussão: Apoio Social; 

Saúde; Educação e Cultura. 

Este gesto demonstra a vontade do participante 

de ficar ligado a um determinado tema, de modo 

a constituir um grupo de acompanhamento e 

debate. 

 Indica-se de seguida a composição dos Grupos 

de Acompanhamento, para cada um dos quatro 

temas. 

Figura 10– Constituição dos Grupos de 

Acompanhamento. 

Grupo 1: Tema “Apoio Social” 

Nome Entidade/ Cidadão 

Clotilde Veiga Cidadã 

Dora Henriques Instituto Sãozinha 

Manuel Caseiro Junta de Freguesia de Ribafria 

Maria José Morais C. M. de Alenquer 

Patrícia Oliveira C. M. de Alenquer 

Vítor Ronca Junta de Freguesia da Triana 

Grupo 2: Tema “Saúde” 

Nenhum participante se associou a este tema. 

Grupo 3: Tema “Educação” 

Nome Entidade/ Cidadão 

Ana Morais Instituto Sãozinha 

Jorge Riso Câmara Municipal de Alenquer 

Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 
José Alho 

Rosário Costa Câmara Municipal de Alenquer 
 

Grupo 4: Tema “Cultura” 

Nome Entidade/ Cidadão 

José Francisco de Almeida Cidadão 

José Maurício Cidadão 

Manuel Botelho AVA 

Samuel Dinis Ferreira Cidadão 
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4. Anexos 

 

4.1. Programa 

 
 

14:30 Recepção dos Participantes, Distribuição de Documentação e 
Actividade Inicial:  

o “Como Tem Evoluído a Qualidade dos Equipamentos Colectivos em 

Alenquer – A Percepção dos Participantes” 

15:00 Sessão Plenária de Abertura 

o A Agenda 21 Local de Alenquer e o Trabalho Realizado até ao Momento. 

o Da Situação Actual à Visão de Futuro em Alenquer. 

o Objectivos e Metodologia da Sessão de Participação. 

o Exemplos e Pistas de Reflexão sobre Melhores Serviços em 

Equipamentos Colectivos.  

15:30 Sessão em Grupos de Trabalho 

o Geração de Ideias para aumentar a “Qualidade dos Serviços dos 

Equipamentos Colectivos” 

o Focagem em Propostas Prioritárias e Aprofundamento do seu Conteúdo. 

o Preparação para Apresentação em Plenário. 

17:00 Sessão Plenária de Apresentação dos Resultados dos Grupos  

o As Propostas mais Urgentes, as mais Viáveis e as mais Inovadoras. 

o Debate. 

17:30 Encerramento da Sessão 

o Próximas Sessões e Agradecimento aos Participantes.  

o Encerramento. 
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4.2. Levantamento das Condições de Saúde no Concelho de Alenquer 
 

No Concelho de Alenquer existem actualmente 

41.724 Utentes inscritos e 11.411 Utentes sem Médico de Família 
 
 
Centro de Saúde de Alenquer 
 
13.780 Utentes inscritos, e 2.640 sem médico de família 
 
A funcionar de forma adaptada num edifício construído para outro fim, este centro está 
estruturado em três pisos, cujo acesso a deficientes é quase impossível perante as barreiras: 
Em todo o edifício não existe aquecimento ou sistema de frio e são várias as partes com 
infiltrações. 
Está em construção um novo Centro de Saúde junto ao edifício da Romeira.  
 
 
Extensão de Saúde de Abrigada 
 
5.649 Utentes inscritos e 716 sem médico de família 
 
A Extensão de Saúde funciona actualmente numa casa de habitação adaptada para o efeito, 
em termos físicos, o equipamento não serve para as necessidades dos utentes. 
Na sua disposição o edifício comporta espaços de trabalho limitados: um gabinete para 
planeamento familiar; dois gabinetes médicos; uma arrecadação com acesso a partir de um 
dos gabinetes. 
Com limitações estruturais óbvias, esta extensão dá resposta às valências de saúde de 
adultos, saúde infantil, planeamento familiar, saúde materna e enfermagem. 
Contudo, a Câmara já cedeu terreno para a construção de novas instalações, estando já o 
projecto concluído. 
 
 
Extensão de Saúde do Carregado/Cadafais 
 
12.394 Utentes inscritos e 3.953 sem médico de família 
 
Tem um edifício novo no Carregado para a Extensão de Saúde sendo necessário corrigir 
algumas anomalias de construção. 
Neste sentido é necessário exigir do empreiteiro da obra que efectue e corrija as anomalias de 
construção existentes no imóvel antes da entrega definitiva da obra. 
 
 
Extensão de Saúde de Olhalvo 
 
3.151 Utentes inscritos e 149 sem médico de família 
 
Em colaboração com a Câmara Municipal de Alenquer, a Administração Regional de Saúde 
elaborou um projecto para adaptação da antiga escola, que permitiria uma melhoria do actual 
funcionamento da citada Extensão, desconhecendo-se a evolução do projecto é necessário 
exigir do Ministério da Saúde a resolução do problema. 
A Extensão funciona em instalações sem o mínimo de condições e em todas as áreas 
evidenciam-se problemas de conservação. 
Os acessos ao piso para os serviços são feitos por uma escada de elevada inclinação, a sala de 
espera é pouco cómoda, as diversas peças de mobiliário apresentam-se muito deterioradas e o 
piso com sinais evidentes de degradação. 
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Extensão de Saúde de Merceana 
 
5.050 Utentes inscritos e 2.253 sem médico de família 
 
A funcionar num espaço construído de raiz para outro fim, é no entanto de assinalar a 
presença de proximidade desta Extensão de diversos equipamentos estruturais, 
particularmente a escola EB123 da Merceana, ajustando-se a necessidades existentes também 
ao nível do apoio e prevenção escolares. 
Como noutros equipamentos do Concelho também a Extensão da Merceana não dispõe das 
melhores condições nomeadamente a acessibilidade ao edifício e falta de recursos médicos, 
dado que recentemente um dos médicos requereu licença sem vencimento de longa duração. 
 
 
Extensão de Saúde de Santana da Carnota 
 
1.700 Utentes inscritos e 1.700 sem médico de família 
 
A funcionar num local de péssimas condições de acesso e mobilidade, nesta Extensão 
trabalham em regime de permanência um administrativo, um auxiliar e uma enfermeira. 
Apesar de estar definido no quadro um clínico de medicina geral, a aposentação do profissional 
de saúde ainda não foi resolvida, sujeitando a totalidade dos utentes a deslocações ao Centro 
de Saúde de Alenquer, no âmbito do procedimento das consultas de recurso, com as 
consequências que daí advêm para o acesso aos cuidados primários de saúde. 
O Ministério da Saúde, em reunião com o Vereador da Saúde e a Coordenadora da Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho de Alenquer, indicou que a ARS-LVT se comprometeu a 
desenvolver todos os meios ao seu alcance com vista à colocação definitiva de um médico.   
A falta de um profissional de saúde ocorre precisamente no momento em que se agravou o 
número de efectivos com mais de 65 anos. 
 
 
Extensão de Saúde de Aldeia Gavinha 
 
Actualmente esta extensão está encerrada, tendo em instalações próprias da ARSLVT. 
As respectivas instalações começam, no entanto, a apresentar sinais evidentes de degradação 
em várias alas do interior do edifício. 
No seu conjunto, esta extensão é composta pelas seguintes áreas funcionais: 
- Zona de estar; 
- Secretaria e apoio administrativo; 
- Dois WC´s; 
- E sala de enfermagem. 
Com uma das mais altas taxas de envelhecimento, não só se justifica como se torna 
imperativo a recuperação do funcionamento deste equipamento de saúde.  
 
 
 
INICIATIVAS DO PELOURO DA SAÚDE 
 
 
-  Dia Mundial da Alimentação – campanha de sensibilização na Escola Secundária Damião de 

Goes para uma alimentação saudável. Pretende-se alargar este trabalho a outras escolas. 
 
-  26 de Novembro a 1 de Dezembro  - semana de prevenção VIH/SIDA, onde se destaca 

debates nas escolas e espectáculo Musical na Romeira. 
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4.3. Lista de Participantes  

 
Nome Entidade 

Ana Filipa Monteiro C. M. Alenquer 

Ana Morais Instituto da Sãozinha 

Ana Patrícia Oliveira  C. M. Alenquer 

António Canha da Piedade  Cidadão 

Carla Gamboa  C. M. Alenquer 

Clotilde Veiga  Cidadã 

Dora Rodrigues Henriques  Instituto da Sãozinha 

Edgar Pereira C. M. Alenquer 

Ernestina Santos Cidadã 

Fernando Rodrigues Assembleia Municipal 

Jorge Riso  C. M. Alenquer 

José Alho  Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

José Catarino  C. M. Alenquer 

José Francisco Almeida  Cidadão 

José Maurício  Cidadão 

Manuel Botelho  Associação de Viticultores de Alenquer (AVA) 

Manuel Caseiro  Junta de Freguesia de Ribafria 

Maria Amália Costa  Centro de Saúde de Alenquer 

Maria do Rosário Costa  C. M. Alenquer 

Maria José Morais  C. M. Alenquer 

Maria Macedo  EDP – Central Carregado/ Ribatejo 

Mário Calçada  Assembleia Municipal 

Samuel Ferreira  Cidadão 

Vítor Ronca  Junta de Freguesia da Triana 
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