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1. Sumário Executivo 

 

 

O documento que aqui se apresenta consiste no Plano de Desenvolvimento Social do 

concelho de Alenquer e surge na continuidade do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido até ao momento no que concerne ao processo de implementação do 

Programa Rede Social em Alenquer, que teve início em Janeiro de 2005.  

 

O Plano de Desenvolvimento Social de Alenquer foi elaborado com vista à intervenção 

sobre os problemas identificados na fase de Diagnóstico Social e considerados prioritários, 

constituindo-se como um instrumento de estratégia de desenvolvimento social local assente 

em novas dinâmicas de cooperação/parceria. Procura-se apresentar um cenário desejável 

para o concelho nos próximos três anos, mas realista, incluindo apenas os objectivos que se 

consideraram concretizáveis no seu período de abrangência (2007-2010). 

 

À semelhança do documento anteriormente realizado, o Diagnóstico Social de Alenquer, 

também o Plano de Desenvolvimento Social resulta de um processo de planeamento 

estratégico participado, onde colaboraram entidades parceiras e não parceiras do Conselho 

Local de Acção Social de Alenquer (CLASA). Estes dois instrumentos de trabalho 

(Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social) encontram-se em estreita 

articulação, pois fazem parte de um mesmo processo, onde numa primeira etapa é 

necessário identificar de forma muito clara quais os principais problemas existentes ao nível 

concelhio, bem como os recursos locais e oportunidades a fomentar para fazer face a esses 

mesmos problemas, assim como as ameaças que poderão de alguma forma dificultar a sua 

resolução (Etapa de Diagnóstico Social), para numa segunda fase se poder definir as 

estratégias a adoptar para a resolução dos problemas previamente identificados (Etapa de 

Plano de Desenvolvimento Social).  

 

 

 



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Alenquer 
 

Assim, com base nas problemáticas identificadas no Diagnóstico Social, os parceiros locais 

definiram que a intervenção para a promoção do desenvolvimento social do concelho de 

Alenquer nos próximos 3 anos se deveria desenvolver em torno de 8 grandes eixos, que 

constituem a base do presente Plano de Desenvolvimento Social: 
 

- Deficiência 

- Famílias em Risco 

- Formação e Emprego 

- Idosos 

- Infância e Juventude 

- Multiculturalidade 

- Saúde 

- Informação 
 

Tendo em conta o estabelecimento destes eixos de intervenção, foram definidos os 

objectivos estratégicos, as estratégias e os objectivos específicos correspondentes para o 

triénio 2007-2010. No Plano de Acção, estão definidas as actividades que concorrem para a 

concretização dos objectivos estratégicos e os responsáveis pela realização das mesmas, no 

período compreendido entre Junho de 2007 e Junho de 2008. 

 

Note-se que qualquer um dos documentos produzidos, quer o Plano de Desenvolvimento 

Social, quer o Plano de Acção, procuram transparecer um conjunto de preocupações 

identificadas pelos parceiros no momento da elaboração dos mesmos, que não esgotam as 

problemáticas merecedoras de intervenção no concelho. Todo o trabalho desenvolvido ao 

nível da elaboração do Plano de Desenvolvimento Social resultou de um processo 

participativo, onde estiveram envolvidas de forma efectiva e dinâmica as entidades que 

integram o Conselho Local de Acção Social de Alenquer, bem como outras entidades cujo 

contributo e conhecimento da realidade concelhia constituíram uma mais valia para a 

elaboração do referido documento.  

 

Por fim seria importante justamente deixar uma nota de agradecimento a todas as entidades 

que, de uma forma directa ou indirecta, contribuíram para a elaboração do documento que 

aqui se apresenta e sem as quais não teria sido possível realizar este trabalho.  

O Núcleo Executivo da Rede Social de Alenquer  
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2. O Programa Rede Social em Alenquer 

 

A Rede Social é uma medida de política social activa, que visa a articulação das entidades 

públicas ou privadas que desenvolvam actividade na área concelhia, com vista à erradicação 

da pobreza e da exclusão social e à promoção do desenvolvimento social local, tendo sido 

criada em Novembro de 1997, pela Resolução do Conselho de Ministros nº197/97, e 

estabelecida actualmente pelo Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho. Funciona através 

de uma lógica de articulação e de uma dinâmica de cooperação, fundamentadas num 

conjunto de princípios, designadamente de subsidariedade, integração, articulação, 

participação e inovação, capazes de garantir a funcionalidade do dispositivo criado e dar 

coerência às actuações desenvolvidas no âmbito do Programa. 

 

No sentido da concretização dos objectivos que estão na sua origem, a Rede Social deverá 

basear o seu trabalho em metodologias participativas de investigação-acção, com vista a um 

planeamento estratégico criativo e participativo. Neste processo de planeamento é possível 

identificar genericamente 3 etapas fundamentais: o Diagnóstico da situação concelhia, a 

definição de Linhas Orientadoras de intervenção e a operacionalização do Plano de 

Acção. 

 

Como já foi referido, a implementação da Rede Social tem-se vindo a realizar de uma 

forma faseada no concelho de Alenquer. A primeira etapa, de Diagnóstico da situação 

concelhia, compreendeu a elaboração do documento Pré-Diagnóstico Social, aprovado em 

Julho de 2005, que corresponde a uma primeira recolha, essencialmente estatística e 

complementada com entrevistas exploratórias a interlocutores privilegiados, de dados 

relativos ao concelho por áreas sectoriais. Seguiu-se a fase de Diagnóstico Social, terminada 

em Outubro de 2005 em que, com a colaboração dos parceiros locais, foram identificados 

os principais problemas concelhios, bem como os recursos, oportunidades e ameaças 

inerentes à resolução dos mesmos. Os problemas sinalizados foram posteriormente 

agrupados em grandes problemáticas para a análise das quais foram constituídos 7 grupos 

de trabalho temáticos com a finalidade de as analisar de uma forma mais aprofundada. 
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Nesta fase foram igualmente definidas prioridades de intervenção com base em critérios 

como a urgência e a importância da resolução destes problemas, e identificadas as causas 

que se encontram na sua origem.  

 

Presentemente são apresentadas mais duas etapas fundamentais neste processo, o Plano de 

Desenvolvimento Social e o Plano de Acção concelhios, que podem ser entendidos como 

instrumentos orientadores da intervenção social das entidades locais com vista ao 

desenvolvimento social. Nestas etapas verifica-se a passagem de um nível de conhecimento 

para um nível de decisão, no qual são tomadas opções, definidos os objectivos e as 

estratégias de intervenção, partindo dos problemas e prioridades assinaladas no 

Diagnóstico Social. Constitui uma fase mais operativa do Programa, em que se pretende 

“não só a produção de efeitos correctivos ao nível da redução da pobreza e da exclusão social, mas também 

efeitos preventivos gerados através de acções de animação das comunidades e da indução de processos de 

mudança, com vista à melhoria das condições de vida das populações.” 1

 

2.1. O Plano de Desenvolvimento Social 

 

Por Plano de Desenvolvimento Social entende-se a “definição de um plano estratégico para 3/5 

anos no qual se definem as estratégias de intervenção, bem como os objectivos a alcançar. É um instrumento 

de definição conjunta e contratualizada de objectivos prioritários, servindo de enquadramento às intervenções 

para a promoção do desenvolvimento social local. O PDS enuncia uma estratégia para atingir uma situação 

social desejável, mas realista, nos territórios sobre os quais incide.” 2

 

Como foi referido, ao servir de enquadramento a todas as intervenções para a promoção 

do desenvolvimento social local, quer sejam propostas apresentadas no seio do Conselho 

Local de Acção Social de Alenquer (CLASA), quer sejam propostas fora do âmbito do 

CLASA, o PDS procura “vincular as iniciativas de todos os agentes cujo âmbito de actuação tem 

repercussões no desenvolvimento social dos concelhos” 
3 mediante uma co-responsabilização dos 

parceiros na realização das acções. Deixa assim de fazer sentido a concretização de 
                                                 
1 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Plano de Desenvolvimento Social, Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social, Lisboa, 2003, p.15 
2 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Guião prático para a implementação da Rede Social, Lisboa, Instituto da 

Segurança Social, I.P., 2004, p. 22 
3 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Op cit, 2003, p. 15 
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intervenções isoladas, que respondem a necessidades pontuais e que não concorrem no 

geral para nenhum objectivo, não se enquadrando em nenhum processo de planeamento 

estratégico que vise o desenvolvimento do concelho, pretende-se sim articular a 

intervenção social dos diferentes agentes locais e gerar um processo de planeamento social 

local, mediante a concepção e desenvolvimento de projectos de acção articulados, 

contrariando a multiplicação de acções isoladas e por vezes concorrentes. 

 

 

2.2. O Plano de Acção 

 

O Plano de Desenvolvimento Social de Alenquer, que define as orientações em termos de 

actuação para 3 anos, é operacionalizado em Planos de Acção, com uma duração anual. 

 

Os Planos de Acção têm de ser coerentes com as linhas orientadoras constantes no Plano 

de Desenvolvimento Social para a operacionalização dos objectivos e estratégias 

formuladas, através de projectos que existam ou venham a ser criados, e é elaborado a 

partir da relação entre os objectivos, os meios e as estratégias. 

 

Apresentam-se como uma planificação de âmbito mais restrito e com tempos de duração 

mais curtos do que os apresentados nas linhas orientadoras, sendo necessário realizar uma 

reconstituição do trabalho percorrido nas fases anteriores, desde o diagnóstico aos 

objectivos e estratégias, para se chegar à atribuição de tarefas. Durante este processo é 

importante ir recolhendo sugestões de acções e avaliando a viabilidade da sua realização, e a 

partir daqui há que definir sequências de acção, discriminando as que são prioritárias, os 

recursos necessários para a realização das mesmas, e finalmente atribuir responsabilidades e 

calendarizar cada uma das actividades. Refira-se que esta etapa do Programa implica uma 

responsabilização efectiva das entidades parceiras no desenvolvimento das actividades 

propostas. 
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3. Opções Metodológicas 

 

 

A proposta metodológica definida em todas as fases da implementação da Rede Social de 

Alenquer assenta numa estratégia participada de planeamento, onde são chamadas a 

participar todas as entidades públicas ou privadas com intervenção na área concelhia. 

 

À semelhança do que foi realizado no momento de trabalho anterior (Diagnóstico Social), 

na elaboração do Plano de Desenvolvimento Social foi utilizada uma metodologia que 

passou pela realização de sessões com os Grupos de Trabalho, organizados segundo as 

problemáticas definidas na fase de Diagnóstico Social e constituídos por entidades com 

intervenção a nível concelhio considerados como detentores de saberes especializados 

sobre as temáticas em análise. Coube a estas entidades, através do cruzamento entre os 

problemas prioritários a combater e os recursos humanos, materiais e temporais 

disponíveis, traçar a intervenção a seguir no âmbito do combate aos problemas sinalizados. 

 

 
 

Grupo de Trabalho “Famílias em Risco” 
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De uma maneira geral é possível dizer que a construção do Plano de Desenvolvimento 

Social de Alenquer passou por quatro grandes momentos de trabalho: 

 

- Num primeiro momento reuniram-se os Grupos de Trabalho por problemáticas 

propondo-se a estratégia metodológica a seguir e solicitando-se posteriormente aos 

elementos a sua opinião sobre o que deveria ser a intervenção a desenvolver no 

concelho nos próximos 3 anos, com base no trabalho realizado anteriormente de 

identificação de problemas, recursos, oportunidades e ameaças. Pretendeu-se nesta 

fase reter todas as informações referidas pelos participantes de uma forma “não-

técnica”, ou seja, sem a preocupação ao nível da formação técnica dos objectivos e 

estratégias. 

- Numa segunda fase, o Núcleo Executivo, com a colaboração do consultor externo 

da Rede Social de Alenquer, procedeu ao tratamento técnico da informação recolhida 

no momento anterior nos Grupos de Trabalho. Pelo facto de algumas informações 

dizerem já respeito a acções a desenvolver em Plano de Acção, optou-se por 

trabalhar em simultâneo os dois documentos, que se encontram intrinsecamente 

ligados, pois o segundo constitui a operacionalização anual do primeiro. 

- Num terceiro momento de trabalho reuniram-se novamente os Grupos de 

Trabalho, com o objectivo de apreciação do trabalho desenvolvido pelo Núcleo 

Executivo, de forma a validar o mesmo e a realizar alguns ajustes. Foram ainda 

apresentadas algumas propostas a inserir em Plano de Acção, que foram 

complementadas pelos elementos dos grupos de trabalho.  

 - Finalmente, numa quarta etapa, após a validação dos momentos anteriores, os 

elementos do Núcleo Executivo reuniram para analisar e compilar o trabalho até 

então realizado. 

 

Analisando o trabalho que foi desenvolvido pelos elementos dos Grupos de Trabalho, foi 

possível constatar que as estratégias de desenvolvimento definidas e os objectivos de 

intervenção traçados para os próximos três anos acabaram por deixar de parte alguns dos 

problemas identificados na fase anterior, dada a impossibilidade de dar resposta a todos os 

problemas em simultâneo. Assim, a intervenção delineada centrou-se por um lado nas 

questões consideradas como sendo prioritárias, e por outro nos problemas para os quais se 

considerou existirem recursos que permitissem traçar uma intervenção estruturada.  
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De acordo com o trabalho desenvolvido pelos parceiros locais que acederam participar no 

processo de definição de um Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Alenquer 

para os próximos três anos, optou-se por ter em conta os seguintes itens: 

  Eixos de Desenvolvimento - definidos com base nas problemáticas identificadas no 

Diagnóstico Social; 

  Objectivos Estratégicos - objectivos de nível superior, devidamente enquadrados 

num determinado eixo de desenvolvimento definido, para o qual a intervenção 

contribui, mas que por si só não consegue garantir. 

  Estratégias - apresentação descritiva do caminho a seguir para alcançar o objectivo 

estratégico, tendo em conta as alternativas possíveis.  

  Objectivos Específicos - referem-se a resultados a obter, e não só a orientações, 

como nos casos anteriores. Contribuem para a concretização dos objectivos 

estratégicos, mas têm uma abrangência mais restrita do que os anteriores, sendo que 

a intervenção deverá garantir o cumprimento dos primeiros, e contribuir para 

alcançar os segundos.  

  

No caso do Plano de Acção, que compreende uma temporalidade anual, este refere-se a um 

tipo de intervenção mais específica e mais direccionada para o desenvolvimento de 

actividades que os Grupos de Trabalho consideraram poderem contribuir de alguma forma 

para a concretização dos objectivos traçados. A sua elaboração resultou de um diálogo 

aberto entre os parceiros de cada Grupo, numa lógica realística de intervenção, sendo que 

contemplou os seguintes aspectos: 

 Actividades - definem-se actividades a desenvolver pelos parceiros no prazo de 1 

ano que contribuam para o efectivo cumprimento dos objectivos específicos 

delineados. 

 Cronograma - são definidos prazos para a realização das actividades definidas. 

 Responsáveis - identificam-se as atribuições de cada uma das entidades.  

 

Este Plano deverá ser um documento exequível e não uma mera manifestação de 

intenções, o que implica uma dimensão de comprometimento dos parceiros na realização 

das acções e exige um processo participado, em sintonia com um dos princípios base do 

Programa Rede Social – a participação. 
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4. Análise de Eixos de Intervenção 

 

 

Seguindo de perto a linha orientadora de clareza e utilidade dos documentos produzidos no 

seio da Rede Social, optou-se pela apresentação deste Plano de uma forma simples e 

acessível. Assim, após um pequeno texto explicativo das principais orientações dos Grupos 

de Trabalho temáticos, será apresentada para cada eixo uma grelha onde se definem os 

objectivos estratégicos, as estratégias a seguir e os objectivos específicos a atingir, que 

constituem o Plano de Desenvolvimento Social, com uma abrangência de três anos, e 

numa grelha seguinte ficarão definidas as actividades a desenvolver, o cronograma das 

actividades e as entidades responsáveis pela concretização das mesmas, no que se entendeu 

ser o Plano de Acção Anual para o período de Junho de 2007 a Junho de 2008. 
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Eixo I – Deficiência 
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Relativamente à área de intervenção que abrange a população portadora de deficiência, o 

Grupo de Trabalho traçou como objectivo estratégico para os próximos anos aumentar o 

nível de inserção desta população no concelho, sendo que seria desejável promover um 

aumento das respostas direccionadas para esta população específica, pois como foi possível 

constatar no Diagnóstico Social, apenas existe no concelho de Alenquer um equipamento 

direccionado para dar resposta à pessoas portadoras de deficiência, o Centro de Actividades 

Ocupacionais de Olhalvo (pertencente à CERCI Flor da Vida de Azambuja), mas que se 

manifesta insuficiente para dar resposta às necessidades nesta área. De alguma forma a 

autarquia tem vindo a tentar colmatar esta necessidade através do transporte dos utentes do 

concelho para as instituições localizadas em concelhos limítrofes, mas continuam-se a 

verificar muitas carências na área da Deficiência.   

 
As entidades que constituem este Grupo de Trabalho sentiram a necessidade de, numa 

primeira fase, apostar num melhor conhecimento da realidade concelhia nesta área, pelo 

que se traçou como objectivo neste sentido a realização de um estudo que permita 

compreender as principais características da população portadora de deficiência. Esta 

necessidade surgiu uma vez que o Grupo de Trabalho não considerou que os dados 

apresentados pelo Recenseamento Geral da População de 20014 retratassem a realidade 

desta problemática no concelho, uma vez que apontam para a existência de 1 905 

residentes portadores de algum tipo de deficiência, sendo que são os indivíduos com 

deficiência motora que apresentam um peso mais elevado de população com deficiência 

(28,2%), seguidos do grupo dos indivíduos portadores de deficiência visual (24,8%). O tipo 

de deficiência que apresenta um número mais reduzido é a paralisia cerebral, com 46 casos.  

 
Considerando a elevada percentagem de população com deficiências ao nível motor 

referida por esta fonte, esta constatação levou o Grupo de Trabalho a traçar o objectivo de 

eliminar as barreiras arquitectónicas nos edifícios públicos, mediante uma estratégia de 

sensibilização para esta questão. 

 

A construção de um Guia de Recursos com várias informações sobre esta problemática foi 

também um objectivo apontado a realizar no próximo ano, bem como a elaboração de uma 

ficha de sinalização do perfil de desenvolvimento para crianças dos 0 aos 6 anos de idade. 

                                                 
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, XIV Recenseamento Geral da População, Lisboa, INE, 
2001 
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EIXO 

ESTRATÉGICO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

D
E

F
IC

IÊ
N

C
IA Aumentar os níveis de inserção 

das pessoas portadoras de 

deficiência no concelho de 

Alenquer 

 

Apostar no aumento do conhecimento da 

realidade da deficiência no concelho e, 

posteriormente, num acompanhamento 

próximo da evolução das situações 

 

 

Articular institucionalmente para a sinalização 

precoce de crianças com necessidades 

especiais 

 

 

• Até Junho de 2008 existe um estudo 

caracterizador da problemática da deficiência no 

concelho 

• Até Junho de 2010 estão eliminadas as barreiras 

arquitectónicas em edifícios públicos municipais 

no concelho 

• Até Junho de 2008 está construído um Guia de 

Recursos com os apoios existentes para a 

população portadora de deficiência 

• Até Junho de 2010 está criada uma ficha de 

sinalização do perfil de desenvolvimento de 

crianças dos 0 aos 6 anos 
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Objectivo estratégico: Aumentar os níveis de inserção das pessoas portadoras de deficiência no concelho de Alenquer
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Realização de uma reunião para a elaboração da ficha de caracterização 

da população portadora de deficiência do concelho 

 

Junho de 2007 
- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 

- Distribuição da ficha de caracterização da população portadora de 

deficiência e sensibilização para o seu preenchimento nos 

estabelecimentos de ensino, nas instituições dos concelhos limítrofes na 

área da deficiência, na Segurança Social, na Câmara Municipal e no 

Centro de Saúde  

 

 

Junho de 2007 

 
 

- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 

- Solicitação da colaboração das Juntas de Freguesia para a realização do 

estudo 

 

Junho de 2007 
- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 

- Divulgação da realização do estudo nos meios de comunicação social 

locais 

Julho a Outubro de 

2007 

 

- Câmara Municipal  

- Realização das inscrições da população deficiente nas Juntas de 

Freguesia do concelho 

 

Outubro de 2007 
 

- Juntas de Freguesia 

- Realização dos atendimentos à população deficiente que previamente 

efectuou inscrição nas juntas de freguesia 

Novembro e 

Dezembro de 2007 

 
- Câmara Municipal 

- Recolha das fichas de caracterização  
 

Dezembro de 2007 
 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2008 existe um 

estudo caracterizador da 

problemática da deficiência no 

concelho de Alenquer. 

 

- Tratamento e análise dos dados apurados 
Janeiro a Junho de 

2008 

 
- Câmara Municipal 
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                        (Cont.) 
    

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Realização de acções de sensibilização com os responsáveis dos 

Departamentos de Obras da autarquia local para a eliminação de 

barreiras arquitectónicas em edifícios públicos 

 

Junho de 2007 a 

Junho de 2008 

 

- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 

Até Junho de 2010 estão 

eliminadas as barreiras 

arquitectónicas em edifícios 

públicos municipais no 

concelho 

- Levantamento das intervenções efectuadas após as acções de 

sensibilização 

 

Junho de 2008 
- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 

Até Junho de 2010 está criada 

uma ficha de sinalização do 

perfil de desenvolvimento de 

crianças dos 0 aos 6 anos. 

- Realização de uma reunião para a elaboração da ficha de sinalização  

 
Junho de 2007 

 

- Grupo de Trabalho 

“Deficiência” 
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Eixo II – Famílias em Risco 
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O segundo Eixo referente às Famílias em Risco compreende uma diversidade de 

problemáticas identificadas na fase de Diagnóstico Social, que vão desde a existência de 

famílias em situação de pobreza extrema e que vivem em más condições de habitabilidade, 

a pessoas vítimas de violência doméstica, à existência de crianças e jovens em situação de 

risco sem resposta e a pessoas que se encontram em situação de desemprego. Não se 

sabendo ao certo o número exacto de pessoas que se encontram nestas situações, existe a 

percepção do Grupo de Trabalho de que estas questões perpassam um número muito 

significativo de residentes.  

 

Tendo em conta as várias áreas que este Eixo abrange, o Grupo de Trabalho entendeu que 

se deveria começar por divulgar os apoios existentes a que as pessoas poderão recorrer, 

através da construção e divulgação de um Guia de Recursos concelhio (que será abordado 

no Eixo VIII – Informação). No que concerne às vítimas de violência doméstica, para além 

desta divulgação no Guia de Recursos, definiu-se a realização de acções de sensibilização 

em relação a esta problemática junto dos professores, que se considerou serem importantes 

agentes de sinalização deste tipo de situações. 

 

No que concerne às questões relacionadas com a habitação degradada, o Grupo definiu a 

criação nos próximos três anos de um programa de apoio à recuperação de habitações 

degradadas da população carenciada do concelho. 

 

Sendo sem dúvida uma das áreas temáticas merecedoras de uma atenção especial no seio da 

Rede Social, a escassez de recursos existentes ao nível concelhio que permitam de alguma 

forma fazer face a este problema não possibilitou ao Grupo de Trabalho traçar 

intervenções mais abrangentes no que concerne à problemática “Famílias em Risco”. 
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EIXO 

ESTRATÉGICO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
F

A
M

ÍL
IA

S 
E

M
 R

IS
C

O

Diminuir o número de famílias 

em situação de risco no 

concelho de Alenquer 

 

Apostar na articulação institucional por 

forma a ter ganhos de eficiência e eficácia 

no combate às situações de risco 

 

Investir na prevenção e sensibilização das 

diferentes situações de risco diagnosticadas 

no concelho 

 

Montar mecanismos de apoio à 

recuperação de habitações degradadas da 

população carenciada do concelho 

• Até Junho de 2010 estão identificadas as situações 

das famílias em pobreza extrema 

• Até Junho de 2010 estão criados meios de 

divulgação dos recursos existentes de apoio à 

vítima de violência doméstica 

• Até Junho de 2010 está criado um programa de 

apoio à recuperação de habitações degradadas da 

população carenciada do concelho 
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Objectivo estratégico: Diminuir o número de famílias em situação de risco no concelho de Alenquer

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Realização de uma reunião para delinear um modelo de 

levantamento inter-institucional das famílias em situação de 

pobreza extrema 

 

Setembro de 2007 

 

- Grupo de Trabalho 

“Famílias em Risco” Até Junho de 2010 estão identificadas as 

situações das famílias em pobreza extrema 
- Realização do levantamento das famílias em situação de 

pobreza extrema 

Outubro de 2007 a 

Junho de 2008 

- Grupo de Trabalho 

“Famílias em Risco” 

- Realização de Acções de Sensibilização/ Informação junto 

dos docentes responsáveis em cada agrupamento de escolas 

 

Julho de 2007 

- Comissão de 

Protecção de Crianças e 

Jovens de Alenquer 

Até Junho de 2010 estão criados meios de 

divulgação dos recursos existentes de apoio 

à vítima de violência doméstica - Divulgação junto dos meios de comunicação social locais dos 

recursos existentes de apoio à vítima 

 

Maio de 2008 
- Grupo de Trabalho 

“Famílias em Risco” 

- Divulgação do Programa Solarh nas juntas de freguesia 
 

Dezembro de 2007
 

- Câmara Municipal 

- Divulgação do Programa da Apoio a Materiais de Construção 

para a Recuperação de Habitação Própria Degradada 

 

Dezembro de 2007
 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2010 está criado um programa 

de apoio à recuperação de habitações 

degradadas da população carenciada do 

concelho - Elaboração do projecto para a implementação do programa 

de apoio a pequenas reparações domésticas para idosos 

 

Janeiro de 2008 
 

- Câmara Municipal 
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Eixo III- Formação e Emprego 
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Dado que as questões da Formação e Emprego se apresentam como uma área de 

intervenção bastante importante para o concelho, torna-se necessário orientar a 

intervenção no sentido de contribuir para a redução do desemprego e fomentar não só a 

qualificação profissional, mas também a promoção da formação ajustada às necessidades 

do mercado de trabalho. 

 

Com a definição deste eixo, os parceiros demonstraram a preocupação com um dos 

grandes problemas do concelho, o baixo nível de escolaridade da população, procurando 

intervir no sentido de promover o aumento dos níveis médios de escolaridade e 

qualificação da população do concelho de Alenquer.  

 

De acordo com informações do Recenseamento Geral da População de 2001, a 

percentagem da população concelhia que possui um nível de ensino Médio (0,4%) ou 

Superior (3,6%) é bastante reduzida, predominando o 1º Ciclo do Ensino Básico, com 

29,8% da população. 14,7% dos residentes no concelho não possui nenhum nível de 

ensino, enquanto que 14,8% não chegou a concluir o 1º ciclo. Esta situação revela-se 

preocupante uma vez que 59,3% da população residente não ultrapassou o 1º Ciclo do 

Ensino Básico.  

 

O caminho a percorrer definido pelo Grupo de Trabalho no âmbito deste eixo passa numa 

primeira fase pelo conhecimento das necessidades de formação das entidades 

empregadoras do concelho, o que posteriormente deverá possibilitar o ajuste da oferta 

formativa às necessidades do mercado de trabalho. Considerou-se também importante 

proceder à identificação e ampla divulgação da oferta formativa, existente no concelho e 

nas zonas limítrofes, nos locais considerados apropriados e nos meios de comunicação 

social locais.  
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EIXO 

ESTRATÉGICO

OBJECTIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Aumentar os níveis médios de 

escolaridade e qualificação da 

população do concelho de 

Alenquer 

Apostar na adequação da oferta 

formativa do concelho às necessidades 

do mercado 

 

Divulgar formatos alternativos ao ensino 

regular para o incremento de 

qualificações da população 

 

• Até Junho de 2010 existe um mecanismo de 

levantamento de necessidades de formação 

profissional no concelho 

F
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R
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• Até Junho de 2010 procede-se ao levantamento e 

divulgação dos cursos de formação profissional 

existentes no concelho e zonas limítrofes 
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Objectivo estratégico: Aumentar os níveis médios de escolaridade e qualificação da população do concelho de 

Alenquer 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Elaboração de uma ficha de levantamento de necessidades de 

formação dos associados da Associação Comercial e Industrial do 

Concelho de Alenquer 

 

Julho de 2007 

 

- Grupo de Trabalho 

“Formação e Emprego” 

- Distribuição e recolha da ficha 
Julho a Dezembro 

de 2007 

 

- ACICA 

Até Junho de 2010 existe um 

mecanismo de levantamento de 

necessidades de formação no concelho 

- Tratamento das informações 
Janeiro a Junho de 

2008 

 

- Câmara Municipal 

- Identificação junto das entidades locais e limítrofes ao concelho, 

responsáveis pela formação profissional, das alternativas existentes 

ao ensino regular 

 

Junho de 2007 a 

Junho de 2008 

 

- Grupo de Trabalho 

“Formação e Emprego” 

Até Junho de 2010 procede-se ao 

levantamento e divulgação dos cursos 

de formação profissional existentes no 

concelho e zonas limítrofes. 
- Divulgação junto dos meios de comunicação social locais: Boletim 

Municipal; Jornal “Nova Verdade”; Página da Internet da autarquia 

 

Periodicamente 
 

- Câmara Municipal 
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Eixo IV – Idosos 
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Com a melhoria generalizada das condições de vida da população, tem-se assistido a um 

aumento da esperança média de vida. Por consequência, o envelhecimento da população 

tem vindo a acentuar-se, quer com a diminuição da população nos escalões etários mais 

jovens, quer pelo incremento da população idosa, situação esta em relação à qual o 

concelho de Alenquer não é excepção. Com efeito, o concelho verificou um aumento da 

população idosa nos últimos 40 anos na ordem dos 134,4%, enquanto que a faixa etária dos 

0 aos 14 anos registou uma diminuição de 26,7% no mesmo período temporal5. Este 

aumento da população idosa faz com que cada vez mais seja necessária a criação de 

respostas de apoio social a esta população, o que se torna preocupante aquando da análise 

do número de idosos que se encontra em lista de espera para ingressar num dos lares 

existentes no concelho: 194 idosos.  

 

Temos assim que a área de intervenção social de apoio à população idosa visa garantir 

melhores condições de vida através do acesso a equipamentos e serviços, bem como 

promover o desenvolvimento saudável dos idosos mediante da ocupação dos seus tempos 

livres. 

 

A grande aposta para esta área nos próximos três anos definida pelo Grupo de Trabalho 

passa pela consolidação das redes de apoio social existentes. Torna-se assim premente 

promover uma melhor articulação entre as instituições já existentes que prestam apoio à 

população idosa, o que levou à criação, ainda na fase de Diagnóstico Social, de um Núcleo 

Dinamizador de Técnicos na Área da Terceira idade, constituído por representantes das 

IPSS’s do concelho, da Câmara Municipal de Alenquer e da Segurança Social de Vila 

Franca de Xira. Tendo-se vindo a reunir periodicamente, é possível observar resultados 

bastante positivos neste núcleo quer ao nível da interacção inter-institucional, quer ao nível 

do planeamento e desenvolvimento de actividades de ocupação de tempos livres da 

população idosa. Pela boa experiência que se tem registado até ao momento, definiu-se a 

aposta na continuação da dinamização deste Núcleo de trabalho no sentido da prossecução 

das acções que tem vindo a desenvolver. 

 

Particularmente no que respeita à ocupação de tempos livres, constitui-se como objectivo 

estratégico a definição de planos de actividades no âmbito da animação, realizados 
                                                 
5 CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE ALENQUER, Diagnóstico Social do Concelho de 
Alenquer, Câmara Municipal de Alenquer, 2006, p. 92 
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anualmente de uma forma conjunta entre as instituições com intervenção de âmbito 

concelhio na área da terceira idade, que possa delinear actividades que de alguma forma 

permita combater o isolamento em que se encontram muitos dos idosos do concelho. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta em que o grupo de trabalho considerou 

que se deveria apostar nos próximos três anos, sendo que visa apoiar as pessoas em 

situação de dependência, bem como as respectivas famílias, com carácter temporário ou 

permanente, consoante as situações. Proporciona serviços directamente no domicílio, tais 

como: cuidados de higiene, serviços de limpeza e arrumação da casa, confecção ou 

fornecimento de refeições, tratamento de roupas, administração de alguma medicação, etc. 

Pela sua natureza, permitindo a permanência das pessoas na sua residência e evitando a 

necessidade de institucionalização, para a qual actualmente o concelho não possui resposta, 

considerou-se que se deveria consolidar este Serviço através de um levantamento de 

necessidades de apoio domiciliário aos fins de semana e de uma sensibilização para o 

alargamento para os 7 dias por semana às instituições que ainda não o façam. 

 

No sentido do combate à solidão em que se encontram muitos idosos do concelho, o 

Grupo de Trabalho definiu que a criação de uma rede de voluntariado estruturada se 

apresenta como um factor que poderá permitir atenuar estas situações. A criação de um 

Banco Local de Voluntariado é assim uma questão a considerar nos próximos três anos, 

assim como a questão da constituição no concelho de um centro de convívio com o 

mesmo fim de combater a solidão dos idosos. Pretende-se assim tentar rentabilizar os 

espaços das associações culturais e recreativas, proporcionando aos idosos actividades de 

cultura, lazer, desporto, etc. 

 

A divulgação dos equipamentos de resposta aos idosos existentes no concelho constitui-se 

igualmente como um objectivo a atingir nos próximos anos, permitindo que as pessoas que 

necessitem das várias respostas prestadas pelas instituições estejam informadas sobre onde 

poderão recorrer. 

 

Por fim, refira-se que a possibilidade da criação do cartão municipal do idoso será um 

objectivo a prosseguir nos próximos três anos também bastante importante para esta 

população. 
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EIXO 

ESTRATÉGICO

OBJECTIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

ID
O

SO
S

Aumentar o número de 

respostas sociais para a 

população idosa do 

concelho de Alenquer 

Apostar no reforço e criação de 

respostas que promovam a 

continuidade do idoso no seu meio 

social e habitacional  

 

• Até Junho de 2010 aumenta pelo menos em 20% a taxa 

de frequência da valência de Centro de Dia no concelho 

• Até Junho de 2010 encontra-se em funcionamento um 

serviço de apoio domiciliário que cobre todo o território 

do concelho 

• Até Junho de 2010 passa a existir anualmente um plano 

de actividades realizado conjuntamente pelas diversas 

instituições concelhias na área da terceira idade, 

traçando actividades em vertentes como a ocupação de 

tempos livres e a interacção inter-institucional 

• Até Junho de 2010 existe um Banco Local de 

Voluntariado em funcionamento no concelho 

• Até Junho de 2010 estão realizadas 6 acções de 

divulgação das respostas sociais na área da terceira idade 

• Até Junho de 2010 existe pelo menos 1 centro de 

convívio a funcionar numa colectividade 

• Até Junho de 2010 está criado o cartão municipal do 

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

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Sensibilização das instituições concelhias na área dos idosos 

para o aumento da resposta “Serviço de Apoio Domiciliário” 

 

Outubro de 2007 

e Janeiro de 2008 

 

- Grupo de Trabalho 

“Idosos” 

Até Junho de 2010 encontra-se em 

funcionamento um serviço de apoio 

domiciliário que cobre todo o território do 

concelho. 
- Realização de um levantamento de necessidades do Serviço de 

Apoio Domiciliário (SAD) aos fins-de-semana 

 

Até Dezembro de 

2007 

 

- Instituições concelhias 

com a valência de SAD 

- Realização de uma reunião com os representantes das IPSS’s 

do concelho, da autarquia e da Segurança Social para delinear 

as actividades a desenvolver ao longo do ano 

 

 

Janeiro de 2008 

 

 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2010 passa a existir 

anualmente um plano de actividades 

realizado conjuntamente pelas diversas 

instituições concelhias na área da terceira 

idade, traçando actividades em vertentes 

como a ocupação de tempos livres e a 

interacção inter-institucional 

- Dinamização de acções programadas no plano de actividades 

do Núcleo Dinamizador de Técnicos na Área da Terceira 

Idade 

 
Periodicamente 

 
- Câmara Municipal 

- Articular com os Bancos Locais de Voluntariado dos concelhos 

limítrofes no sentido de compreender o seu funcionamento 

 

Junho a Setembro 

de 2007  

- CSP N.ª Sr.ª das 

Virtudes de Ventosa 

- Câmara Municipal 
Até Junho de 2010 existe um Banco Local 

de Voluntariado em funcionamento no 

concelho - Realização de um Projecto para a criação de um Banco Local 

de Voluntariado  

 

Maio de 2008 
 

- Câmara Municipal 
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                                                                                                                                                                                                                                         (Cont.) 
 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA

 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Realização de um colóquio sobre temáticas relacionadas com a 

terceira idade 

 

Outubro de 2007

 

- IPSS’s 

- Câmara Municipal 

- Exposição de trabalhos elaborados por idosos 

institucionalizados no encontro concelhio de reformados e 

idosos 

 

Outubro de 2007

 

- IPSS’s 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2010 estão realizadas 6 

acções de divulgação das respostas sociais 

na área da terceira idade 

- Divulgação das respostas sociais na área da terceira idade no 

Guia de Recursos concelhio 

 

Junho de 2008 

 

- IPSS’s 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2010 existe pelo menos 1 

centro de convívio a funcionar numa 

colectividade. 

- Realização de uma reunião com os representantes das 

colectividades do concelho com o objectivo de sensibilizar para 

a criação de um Centro de Convívio 

 

Outubro e 

Novembro de 

2007 

 

- Câmara Municipal      

- CSP N.ª Sr.ª das 

Virtudes de Ventosa 

Até Junho de 2010 está criado o cartão 

municipal do idoso. 

- Elaboração do projecto e regulamento do cartão municipal do 

idoso 

Dezembro de 

2007 

 

- Câmara Municipal 
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Eixo V – Infância e Juventude 
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O Grupo de Trabalho constituído para analisar as questões relacionadas com a Infância e 

Juventude elegeu, em fase de Diagnóstico Social, como problema prioritário nesta área a 

carência de respostas para a primeira infância6. Com efeito, referiu-se a existência de apenas 

dois equipamentos da rede pública no concelho que possuem a valência de creche, tendo-

se apurado, através da análise das listas de espera nominais para esta valência, um total de 

204 crianças inscritas sem vaga. 

 

No concelho de Alenquer existe uma real necessidade de equipamentos de Creche, 

preferencialmente o mais próximo possível das famílias, dado que, se é uma realidade que a 

população do concelho tem vindo a aumentar, este aumento terá necessariamente de ser 

acompanhado por um acréscimo de equipamentos de apoio à família, particularmente neste 

caso na área da infância. Foi neste sentido que se traçou como objectivo a realizar nos 

próximos três anos o aumento da taxa de cobertura para a primeira infância em 20%, o que 

poderá ser possível através da abertura de uma sala de creche no Instituto Sãozinha e 

mediante a construção de um equipamento com esta valência pela Santa Casa da 

Misericórdia de Merceana. 

 

Considerando que estas actividades, atenuando o problema, não cobrem ainda as 

necessidades de um grande número de famílias, a alternativa apontada pelo Grupo de 

Trabalho foi a criação no concelho de uma rede de amas familiares. Tendo em conta que 

este serviço apenas é possível através da disponibilidade de uma instituição de 

enquadramento na área da infância, a estratégia enunciada pelo Grupo de Trabalho passa 

pela sensibilização das entidades locais para a criação desta valência. 

 

Numa faixa etária mais avançada, e seguindo os problemas priorizados em sede de 

Diagnóstico Social nesta área, a falta de ocupação de tempos livres dos jovens é uma 

realidade que preocupa os elementos do Grupo de Trabalho. Neste sentido, foi proposto 

para fazer face a este problema a criação de um Programa Municipal de Ocupação de 

Tempos Livres dos jovens, que vá de encontro aos seus interesses. Para concretizar este 

objectivo, o Grupo considerou que a elaboração de um programa desta natureza implica 

conhecer numa primeira etapa quais são efectivamente os interesses dos jovens, pelo que se 

começará por aplicar um questionário aos jovens que frequentam os 5.º e 6.º anos de 

                                                 
6 Idem, pp. 79 e 80 
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escolaridade. Numa fase posterior, compreendidos os interesses dos jovens, será traçado 

um plano de OTL de acordo com os recursos disponíveis para o efeito, destinados no ano 

piloto aos jovens dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, com a possibilidade de se poder vir a 

alargar posteriormente a outros jovens. 

 

Combater o abandono e o insucesso escolar é um dos objectivos estratégicos prioritários 

nesta área de intervenção, sendo que para tal o Grupo definiu como objectivo a atingir nos 

próximos três anos implementar um plano de combate ao abandono e insucesso escolar no 

concelho, envolvendo os diferentes agentes locais com actividade nesta área. Diagnosticar e 

aprofundar o conhecimento do número de crianças nestas situações e das causas do 

abandono e do insucesso escolar são acções a concretizar a curto prazo, que serão 

realizadas mediante a aplicação de um questionário aos jovens. Após conhecer a dimensão 

do problema, será possível ao Grupo de Trabalho delinear uma intervenção estruturada no 

sentido de o tentar minimizar.   
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EIXO 

ESTRATÉGICO 

OBJECTIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Aumentar a cobertura de 

respostas para a 1ª infância 

existentes no concelho 

Apostar na sensibilização/mobilização das 

entidades locais para a necessidade de 

criarem respostas para a 1.ª infância 

• Até Junho de 2010 aumenta em 20% a taxa de 

cobertura de respostas para a 1.ª infância no 

concelho 

 

Aumentar e diversificar a oferta 

de Actividades de Ocupação 

dos Tempos Livres para as 

crianças e jovens do concelho 

 

Em articulação com as escolas e outros 

agentes locais procurar compreender as 

expectativas e interesses dos jovens e criar 

uma resposta integrada que vá de encontro 

a esses interesses 

• Até Junho de 2008 existe um estudo sobre os 

interesses dos jovens que frequentam os 5.ºs e 6.ºs 

anos de escolaridade residentes no concelho ao 

nível da ocupação de tempos livres 

• Até Junho de 2010 está em funcionamento um 

Programa Municipal de Ocupação de Tempos 

Livres dos jovens 

IN
F

Â
N

C
IA

 E
 J

U
V

E
N

T
U

D
E

Diminuir as taxas de abandono 

e insucesso escolar no concelho

Conhecer em profundidade o problema 

para actuar de forma mais eficiente e eficaz

• Até Junho de 2008 existe um estudo longitudinal 

que contenha dados fidedignos e actualizados 

sobre as problemáticas do abandono e insucesso 

escolar no concelho 

• Até Junho de 2010 está em funcionamento um 

plano de combate ao abandono e insucesso escolar 

no concelho, envolvendo os diferentes agentes 

locais com actividade nesta área 
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Objectivos Estratégicos: - 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 

 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Abertura de uma sala de Creche no Instituto Sãozinha 
 

Até Junho de 2008 
 

- Instituto Sãozinha Até Junho de 2010 aumenta em 

20% a taxa de cobertura de 

respostas para a 1.ª infância 
- Sensibilização das instituições locais com a valência de creche para a 

criação do serviço de amas  

 

Setembro de 2007 
 

- Câmara Municipal 

- Elaboração de um questionário por amostragem sobre os interesses de 

ocupação de tempos livres dos jovens 

Junho a Setembro de 

2007 

- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 

- Aplicação dos questionários aos jovens  
Setembro e Outubro 

de 2007 

- Agrupamentos de 

Escolas 

- Recolha dos questionários 
 

Novembro de 2007 
 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2008 existe um 

estudo sobre os interesses dos 

jovens que frequentam os 5.ºs e 

6.ºs anos de escolaridade 

residentes no Concelho ao nível 

da ocupação de tempos livres - Análise dos questionários 
Dezembro de 2007 e 

Janeiro de 2008 

 

- Câmara Municipal 

- Realização de uma reunião para apresentação dos resultados dos 

questionários relativos aos interesses de ocupação de tempos livres  Fevereiro de 2008 
- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 
Até Junho de 2010 está em 

funcionamento um Programa 

Municipal de Ocupação de 

Tempos Livres dos jovens - Elaboração do Plano Municipal de Ocupação de Tempos Livres 
Fevereiro a Junho de 

2008 

- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 
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                            (Cont.) 
    

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Elaboração de uma ficha de levantamento de dados sobre a questão do 

abandono e do insucesso escolar junto dos estabelecimentos de ensino 
Setembro de 2007 

- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 

- Entrega da ficha aos estabelecimentos de ensino Outubro de 2007 - Câmara Municipal 

- Recolha das fichas e análise dos dados sobre as problemáticas do 

insucesso/abandono escolar   

Fevereiro a Junho de 

2008 

- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 

- Elaboração de um questionário a aplicar aos jovens que frequentam os 

5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade de modo a compreender as suas 

expectativas face ao seu futuro escolar/profissional 

Janeiro a Fevereiro de 

2008 

- Grupo de Trabalho 

“Infância e Juventude” 

- Aplicação dos questionários Março de 2008 

- Agrupamentos de 

Escolas   

- Escola Secundária 

Até Junho de 2008, existe um 

estudo longitudinal que 

contenha dados fidedignos e 

actualizados sobre as 

problemáticas do abandono e 

insucesso escolar no concelho. 

- Recolha dos questionários Junho de 2008 - Câmara Municipal 
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Eixo VI – Multiculturalidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Alenquer 
 

Alenquer tem vindo a ser um concelho receptor de um elevado número de Imigrantes de 

acordo com a percepção dos elementos que compõem o Grupo de Trabalho 

Multiculturalidade, comprovado pela tendência que é possível observar pelos dados do 

Recenseamento Geral da População de 20017 que, estando longe de retratar a realidade 

concelhia nesta matéria, apontam efectivamente para uma tendência de aumento de 

imigrantes no concelho. Esta constatação levou à criação de um Grupo de Trabalho 

específico para abordar as questões da multiculturalidade, sendo que um dos aspectos 

analisados neste sentido foi justamente tentar perceber aproximadamente o número de 

imigrantes residentes no concelho de Alenquer. 

 

Na impossibilidade da realização de um estudo alargado sobre o fenómeno da imigração, 

em parte também devido às características da própria população imigrante, que é uma 

população com uma elevada mobilidade logo, difícil de quantificar, o Grupo de Trabalho 

considerou que se deveria criar no concelho uma estrutura direccionada especificamente 

para as questões relacionadas com a imigração, que possuísse uma tripla vertente: por um 

lado ajudar no esclarecimento das mais variadas questões que se colocam à população 

imigrante como os vistos, o acesso à saúde, à educação, questões relacionadas com a 

segurança social, enfim, questões de ordem mais prática para quem escolhe Alenquer como 

concelho de residência. Por outro lado, esta estrutura deveria igualmente contribuir para 

uma maior integração da população imigrante na comunidade local, trabalhando 

directamente com os imigrantes na ajuda à sua inserção, mas igualmente trabalhando a 

comunidade no sentido de uma maior integração e aceitação da população imigrante. Por 

fim, e dada a impossibilidade referida de realizar um estudo alargado sobre a imigração, esta 

estrutura deveria funcionar como uma espécie de observatório do fenómeno da imigração, 

tentando compreender as características da população imigrante do concelho, e quais as 

suas principais necessidades.  

 

Da constatação desta necessidade foi contactado o Alto Comissariado para a Imigração e 

Minorias Étnicas, e criado em 20 de Junho de 2006 o Centro Local de Apoio à Integração 

do Imigrante de Alenquer. Este é um dos primeiros produtos que surgiu no seio da Rede 

Social de Alenquer, que se tem considerado um sucesso na ajuda à integração dos 

Imigrantes. A aposta do Grupo de Trabalho para os próximos três anos passa justamente 

                                                 
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Op cit, 2001 
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pela consolidação desta estrutura no desenvolvimento das três vertentes para as quais foi 

criada, começando por uma maior divulgação da sua existência nos locais considerados 

como sendo mais frequentados pela população imigrante, e na concretização de acções que 

permitam um maior acolhimento, de que é exemplo a realização de uma acção subordinada 

ao tema “Mitos e Factos sobre o fenómeno da imigração” que visa precisamente contribuir 

para desconstruir junto da comunidade local algumas ideias erradas que ainda persistem na 

nossa sociedade sobre a presença de imigrantes em Portugal. Considerou-se que os 

imigrantes também deverão fazer um esforço no sentido da integração sócio-cultural na 

comunidade de acolhimento, e nesse sentido o Grupo de Trabalho considerou como 

actividade a desenvolver a averiguação da possibilidade da criação de um curso no 

concelho dirigido para a população imigrante subordinado a esta temática. 

 

A constituição de uma Associação de Imigrantes no concelho seria igualmente um 

objectivo importante a atingir, no sentido em que poderia contribuir para uma melhor 

integração dos imigrantes na comunidade, através do desenvolvimento de actividades de 

vária ordem. Durante os anos de 2007 e 2008, os elementos do Grupo de Trabalho 

comprometeram-se a enveredar esforços no sentido da sensibilização junto da comunidade 

imigrante para se unirem e formarem uma associação no concelho de Alenquer. 

 

Outros problemas foram levantados nesta área em fase de Diagnóstico Social, tais como a 

elevada mobilidade da população imigrante, ou a dificuldade de legalização dos imigrantes, 

mas que são problemas muito específicos da própria população, que imigra em busca de 

melhores condições de vida que nem sempre consegue obter. Este tipo de intervenção 

ultrapassa o âmbito de actuação da Rede Social 

 

 em busca de melhores condições de vida que nem sempre consegue obter. Este tipo de 

intervenção ultrapassa a 
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EIXO 

ESTRATÉGICO
OBJECTIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

M
U

L
T

IC
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
E

Aumentar os níveis de integração 

dos cidadãos estrangeiros que 

vivem no concelho de Alenquer 

Apostar em estratégias que facilitem a 

legalização de estrangeiros e que 

potenciem o seu acesso às respostas, 

bens e serviços fundamentais para uma 

vida condigna. 

 

 

• Até Junho de 2010 está montado um sistema que 

promove a integração dos imigrantes residentes no 

concelho na comunidade local 

 

• Até Junho de 2010 existe uma Associação de 

Imigrantes no concelho de Alenquer. 
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Objectivo Estratégico: Aumentar os níveis de integração dos cidadãos estrangeiros que vivem 

                 no concelho de Alenquer 

 
OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Distribuição de panfletos de divulgação do Centro Local de Apoio à Integração 

do Imigrante (CLAII) de Alenquer junto dos jovens das escolas 

 

Junho de 2007 a 

Setembro de 2007 

- CLAII Alenquer 

- Agrupamentos de 

Escolas 

- Realização de uma reunião com os pastores das Igrejas Evangélicas do 

concelho no sentido de delinear estratégias de integração da população 

imigrante 

 

Junho de 2007 

 

- Grupo de Trabalho 

“Multiculturalidade” 

- Realização de uma acção de formação subordinada ao tema “Mitos e Factos 

sobre o fenómeno da Imigração” 

 

Junho de 2007 
 

- CLAII Alenquer  

- Realização de um Fórum da Multiculturalidade com o objectivo de promover a 

inserção dos imigrantes na comunidade local  

 

Junho de 2007 
- CLAII Alenquer  

- Câmara Municipal 

- Elaboração do projecto de um curso de integração sócio cultural 
Junho 2007 a 

Junho 2008 

- CLAII Alenquer 

- Escola Secundária  

- Divulgação do CLAII nos locais com maior afluência de imigrantes, como seja 

as igrejas, o Intermarché e o Lidl 

 

Julho de 2007 
 

- CLAII Alenquer 

Até Junho de 2010 está 

montado um sistema que 

promove a integração 

dos imigrantes residentes 

no concelho na 

comunidade local 

 

- Divulgação de brochuras sobre a nova lei da nacionalidade junto dos imigrantes 

até aos 18 anos inseridos no ensino regular  

 

Setembro de 2007 
 

- CLAII Alenquer 
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             (Cont.) 

 
 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Articulação com o Gabinete de Apoio Técnico à Criação de Associações de 

Imigrantes (ACIME) no sentido da criação de uma AI no concelho.  

 

Junho a Dezembro 

de 2007 

 

- CLAII Alenquer  

 

- Sensibilização da comunidade imigrante para a constituição de uma AI 
Junho de 2007 a 

Junho de 2008 

- Grupo de Trabalho 

“Multiculturalidade” 

Até Junho de 2010 existe 

uma Associação de 

Imigrantes (AI) no 

concelho de Alenquer. 
- Realização de um painel temático no Fórum da Multiculturalidade sobre 

associações de imigrantes 

 

Junho de 2007 

 

- CLAII Alenquer  
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Eixo VII – Saúde 
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As questões relacionadas com a temática da Saúde identificadas em Diagnóstico Social 

centram-se essencialmente em torno das problemáticas do consumo de drogas lícitas e 

ilícitas. No caso do consumo de álcool, é uma questão que abrange não só a população 

adulta, como cada vez mais os jovens, e em idades muito precoces. Esta é assim uma 

questão preocupante quando é sabido que os problemas relacionados com o consumo 

excessivo de álcool causam perturbações quer ao nível orgânico e psíquico, quer ao nível 

familiar, profissional e social.  

 

No concelho de Alenquer, que é composto por uma percentagem significativa de zona 

rural onde subsiste alguma tradição ao nível da produção do vinho, existem valores 

culturais muito enraizados acerca do consumo de álcool. Este surge ainda muito associado 

ao trabalho rural, à força física que é necessário despender nesse trabalho, e o que para 

alguns é considerado como um problema, para muitos é uma questão socialmente aceite. 

Este é um problema detectado com frequência no atendimento/ acompanhamento de 

famílias apoiadas pelo serviço de Acção Social, bem como nas consultas no Centro de 

Saúde de Alenquer. 

 

Ao nível das camadas etárias mais jovens, existe a noção de que este é um problema que 

tem vindo a verificar-se com alguma intensidade, o que poderá ter a ver, entre outros 

factores, com a necessidade de afirmação dos jovens, com um menor acompanhamento 

familiar, e ainda com uma falta de sensibilização dos estabelecimentos circundantes às 

escolas relativamente à venda de álcool a menores. 

 

Ao nível do consumo de drogas, há um conhecimento informal da existência de alguns 

focos de consumo entre a população jovem, de uma maneira geral um pouco por todo o 

concelho, assim como de alguns episódios de uso de drogas de alunos das escolas, mas não 

existem dados objectivos neste sentido. 

 

Revela-se assim extremamente importante minimizar os problemas identificados, mas 

sobretudo informar e sensibilizar a comunidade para os riscos associados ao consumo de 

álcool e drogas, naquilo que podemos denominar por prevenção. No quadro da prevenção, 

constitui-se como elemento-chave a promoção da saúde, antecipando e evitando que estilos 
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de vida de risco e condutas desadaptadas se instalem, bem como reforçar e qualificar as 

respostas que apoiam no tratamento e atendimento de tais problemáticas. 

A intervenção a desenvolver pela Rede Social quanto às questões do álcool e da 

toxicodependência situar-se-á justamente num campo de prevenção, incidindo 

especialmente nas escolas, mas também em contextos formais e informais acessíveis a toda 

a comunidade. A prevenção de comportamentos de risco apresenta-se assim como um 

objectivo a desenvolver, sendo que actuar preventivamente ao nível dos grupos etários 

mais jovens é a grande prioridade. No sentido de contribuir para o cumprimento deste 

objectivo, o Grupo de Trabalho propôs a realização de um concurso de cartazes nas 

escolas do concelho com o objectivo de alertar para os malefícios do consumo de drogas 

lícitas e ilícitas. O cartaz vencedor deste concurso será utilizado para sensibilizar a 

comunidade em geral para esta problemática, mediante a sua distribuição em locais 

considerados apropriados. 

 

No caso da prevenção do consumo de drogas, considerou-se que a entidade mais 

apropriada para realizar esta sensibilização seria o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, pelo que se definiu o estabelecimento dos contactos necessários à 

realização de acções de sensibilização aos jovens que se encontram a frequentar os 7.ºs e 

9.ºs anos de escolaridade. 

 

No caso da população adulta, o Grupo de Trabalho definiu que se deveria realizar 

entrevistas a profissionais na área da saúde em relação aos malefícios do consumo de álcool 

e drogas, que posteriormente seriam divulgadas nos meios de comunicação social locais. 

 

No que concerne a outras questões levantadas neste Grupo de Trabalho em fase de 

Diagnóstico Social, relacionadas com “falta de médicos” ou a “falta de um hospital de 

retaguarda” considerou-se que se encontram num âmbito de actuação que ultrapassa o da 

Rede Social, pelo que não se traçou nenhum objectivo neste sentido. 
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EIXO 

ESTRATÉGICO 
OBJECTIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

SA
Ú

D
E

Aumentar o conhecimento da 

população concelhia sobre os 

malefícios do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas.   

Apostar na prevenção junto dos mais jovens 

nas escolas e da população activa nos seus 

locais de trabalho. 

 

• Até Junho de 2010, existe um plano 

municipal de prevenção do consumo 

de drogas lícitas e ilícitas em 

implementação no concelho de 

Alenquer 
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Objectivo Estratégico: Aumentar o conhecimento da população concelhia sobre os malefícios do consumo de drogas 

lícitas e ilícitas
 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Constituição de um júri para a realização de um concurso de cartazes nas escolas 

sobre os malefícios do consumo de drogas lícitas e ilícitas 

 

Julho de 2007 

 

- Grupo de Trabalho 

“Saúde” 

- Elaboração do regulamento do concurso e divulgação junto das escolas 
Setembro a 

Novembro de 2007 

- Grupo de Trabalho 

“Saúde” 

- Recolha dos cartazes nas escolas 
 

Abril de 2008 
 

- Câmara Municipal 

- Eleição do cartaz vencedor  Abril de 2008 - Júri do concurso 

- Apresentação do cartaz vencedor na Feira de Ascensão 
 

Maio de 2008 
- Grupo de Trabalho 

“Saúde” 

- Sensibilização aos médicos de família para a problemática do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas  

 

Janeiro de 2008 
 

- Centro de Saúde 

- Estabelecimento de contactos com o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência no sentido da realização de acções de sensibilização para a 

prevenção do consumo de drogas aos jovens dos 7.ºs e 9.ºs anos de escolaridade 

 

Junho de 2007 

 

- Câmara Municipal  

Até Junho de 2010 existe 

um plano municipal de 

prevenção do consumo 

de drogas lícitas e ilícitas 

em implementação no 

concelho de Alenquer 

 

- Realização de acções de sensibilização aos jovens dos 7.ºs anos de escolaridade 

para a prevenção do consumo de drogas   

 

1.º período lectivo 
- Câmara Municipal  

- IDT 
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                                                                              (Cont.) 
 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

- Realização de acções de sensibilização aos jovens dos 9.ºs anos de escolaridade 

para a prevenção do consumo de drogas  

 

2.º período lectivo

 

- Câmara Municipal  

- IDT 

- Estabelecimento de contactos com profissionais na área da saúde e com os 

meios de comunicação social locais no sentido de divulgar informações 

relacionadas com os malefícios do consumo de drogas lícitas e ilícitas 

 

Setembro de 2007

 

- Centro de Saúde  

- Câmara Municipal 
 

- Realização de acções de divulgação junto dos meios de comunicação social 

locais  

 

Outubro de 2007 

a Junho de 2008 

 

- Câmara Municipal 
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Eixo VIII – Informação 
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Aquando da compilação da informação e análise transversal dos eixos temáticos, o Núcleo 

Executivo considerou que a questão da falta de informação perpassa todos os eixos, tendo 

surgido muitas vezes a necessidade de divulgação dos apoios existentes e da criação de um 

guia de recursos concelhio que abranja diversas áreas. Foi possível constatar igualmente 

algum desconhecimento do funcionamento e dos projectos desenvolvidos por cada 

instituição, o que demonstra a existência de um trabalho ainda muito compartimentarizado 

e individualizado de cada instituição. Uma melhor comunicação entre os parceiros 

apresenta-se como um objectivo específico de grande importância, permitindo melhorar a 

articulação inter-institucional no concelho. Assim, uma partilha de informação 

promovendo um melhor acesso à mesma por parte da população e das instituições e o 

aprofundamento de conhecimento sobre a realidade concelhia constitui uma tarefa a 

desenvolver nos próximos 3 anos. 

 

A existência de um plano de comunicação e informação concelhio é um objectivo 

estratégico de grande importância. Para tal é necessário começar por sensibilizar todas as 

entidades locais para a importância da partilha de informação e rentabilizar os canais de 

comunicação formais já existentes, bem como a criação de novos. A criação de um Sistema 

de Informação Local, onde se actualiza permanentemente os indicadores concelhios é um 

dos objectivos específicos a concretizar nos próximos anos, pois será através desta 

ferramenta que as instituições, bem como a população poderá ter acesso a informação de 

âmbito social.  

 

A criação de um Guia de Recursos apresenta-se igualmente como uma forma de divulgação 

de informação importante, cuja necessidade de criação foi identificada em vários grupos de 

trabalho de modo a permitir que a população tenha acesso aos recursos existentes que 

possam permitir dar resposta às suas necessidades. 
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EIXO 

ESTRATÉGICO

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 
ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O Criação de um Plano de 

Comunicação e Informação da 

Rede Social de Alenquer 

disponível a toda a população 

do concelho.  

Sensibilizar as entidades parceiras 

para a importância da partilha de 

informação 

 

Facilitar o acesso da população e 

instituições aos recursos disponíveis 

no concelho 

 

Rentabilizar os canais de 

comunicação formais já existentes e 

criar novos 

 

• Até Junho de 2008 está concluído um Guia de 

Recursos Locais sobre diversas áreas, a divulgar a 

toda a população concelhia 

• Até Junho de 2010 procede-se a uma actualização 

periódica da página da Rede Social de Alenquer, 

inserida na página da autarquia. 

• Até Junho de 2010 procede-se à elaboração 

trimestral da página da Rede Social inserida no 

Boletim Municipal da autarquia local 

• Até Junho de 2010 está concluído um estudo 

alargado sobre algumas vertentes da realidade 

concelhia, com indicadores que serão actualizados 

periodicamente 

• Até Outubro de 2007 está preenchida a Base de 

Dados do Conselho Local de Acção Social de 

Alenquer construída pelo Instituto de Segurança 

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

a toda a população do concelho

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

Sensibilização das diversas entidades concelhias para o 

levantamento dos recursos existentes a nível concelhio 

Junho a Setembro de 

2007 

 

- Câmara Municipal 

Realização de um levantamento dos recursos existentes a nível 

concelhio nas diversas áreas 

Outubro de 2007 a 

Abril de 2008 

- Câmara Municipal  

- Grupos de Trabalho 

 

Até Junho de 2008 está concluído um 

Guia de Recursos Locais sobre 

diversas áreas, a divulgar a toda a 

população concelhia 
 Compilação das informações recolhidas 

 

Maio a Junho de 2008 
 

- Câmara Municipal 

Até Junho de 2010 procede-se a uma 

actualização periódica da página da 

Rede Social de Alenquer, inserida na 

página da autarquia. 

Articulação com o Gabinete de Comunicação e Imagem da 

câmara Municipal no sentido da permanente actualização de 

informações e dados estatísticos 

 

 

Periodicamente 

 

 

 

- Núcleo Executivo 

 

Preparação da informação a publicar no Boletim Municipal 
 

 

Trimestralmente  
 

- Câmara Municipal 
Até Junho de 2010 procede-se à 

elaboração trimestral do Boletim da 

Rede Social inserido no Boletim 

Municipal da autarquia local 

Articulação com o responsável pela publicação do Boletim 

Municipal da Autarquia 

 
Trimestralmente 

 
- Câmara Municipal 

Definição das áreas constituintes do banco de dados 
Janeiro a Março de 

2008 

 

- Núcleo Executivo 
Até Junho de 2010 está concluído um 

banco de dados sobre a realidade 

concelhia, com indicadores que serão 

actualizados periodicamente 
Recolha e compilação da informação necessária 

Março a Junho de 

2008 

 

- Núcleo Executivo 
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                                                                                                                                                                                                         (Cont.) 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

Efectuar contactos com os parceiros do Conselho Local de 

Acção Social no sentido de recolher as informações 

necessárias ao preenchimento da Base de Dados do CLAS 

 

Junho a Agosto 

de2007 

 

- Câmara Municipal 
Até Outubro de 2007 está preenchida 

a Base de Dados do Conselho Local 

de Acção Social de Alenquer 

construída pelo Instituto de 

Segurança Social. 
Preenchimento da Base de Dados 

 

Julho a Setembro de 

2007 

 

- Câmara Municipal 
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5. Avaliação e Monitorização  

 

 

A questão da avaliação é bastante importante em processos de planeamento estratégico 

como o que aqui se apresenta, resultado de um esforço conjunto das diversas entidades 

com intervenção na área social do concelho de Alenquer. É possível considerar que “a 

avaliação é “irmã gémea” do planeamento, porque acompanha necessariamente todo o processo de elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Social, podendo ser entendida como um elemento de aprendizagem da 

parceria.” 8 Será assim fundamental que a implementação deste instrumento estratégico seja 

monitorizada e avaliada, permitindo verificar a eficiência e eficácia das intervenções 

desenvolvidas e possibilitando a introdução de mecanismos correctivos ou mesmo 

alterações de cariz mais profundo no sentido de alcançar os objectivos propostos. 

 

A avaliação é um processo através do qual se obtém informações que dão conta dos 

resultados alcançados, da eficácia da intervenção e dos obstáculos que se verificam, 

possibilitando uma melhor elaboração de projectos futuros. Será assim necessário que o 

Conselho Local de Acção Social de Alenquer proceda à avaliação da implementação do 

Plano de Desenvolvimento Social, sendo que, como em todas as fases de implementação 

do Programa Rede Social, a participação dos parceiros é também fundamental nesta etapa. 

 

Pretende-se que o processo de avaliação a implementar seja capaz de quantificar e qualificar 

as respostas dadas, através da acção desenvolvida, aos problemas e necessidades 

identificadas, bem como fornecer informação sobre novos problemas que possam 

eventualmente vir a surgir ou que a intervenção tenha revelado. 

 

Assim, propõe-se que o modelo de avaliação a aplicar na Rede Social de Alenquer passe 

pela implementação de uma avaliação de acompanhamento (On Going), que como o 

nome indica, acompanha o processo de execução do Plano de Desenvolvimento Social, 

permitindo produzir informação necessária para a monitorização e gestão do processo, e 

                                                 
8 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Op cit, 2003, p. 63 
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por um momento de avaliação final (Ex-Post), efectuada após a conclusão do Plano de 

Desenvolvimento Social. Em cada um destes momentos deverão ser definidos os 

elementos de verificação que permitirão perceber o decorrer das intervenções, que 

correspondem aos requisitos que se desejam ver cumpridos em cada uma das etapas. 

 

Para além destes dois sistemas de avaliação, propõe-se a implementação de um processo 

de monitorização, que consiste num registo periódico e sistemático de informações 

pertinentes que permitam conhecer a acção que se encontra a ser desenvolvida pelos vários 

parceiros da Rede Social. 

 

O Núcleo Executivo do CLAS de Alenquer poderá ser a equipa responsável pelo 

acompanhamento da implementação do plano (Avaliação de Acompanhamento) e, com 

regularidade, fazer um ponto da situação ao CLASA em relação à forma como as acções, 

medidas e projectos previstos estão ou não a ser executados. Nestes momentos de 

avaliação, o Núcleo deverá apresentar a relação entre o planeado e o executado, salientando 

os desvios verificados e as razões para que os mesmos aconteçam, bem como as alterações 

ao planeamento inicial dos projectos ou acções. Estes relatórios de acompanhamento 

poderão ser realizados com a frequência das reuniões ordinárias do CLAS. 

 

Com este modelo de acompanhamento, o Conselho Local de Acção Social terá 

oportunidade de conhecer e reflectir sobre o modo como o plano desenhado de uma 

forma conjunta pelas várias entidades concelhias está a ser implementado no terreno. 

Considera-se que este feedback é bastante importante, na medida em que poderá surgir a 

necessidade de apresentar novos projectos e acções complementares aos que estão a ser 

implementados, o que é tanto mais relevante quanto vão surgindo novos programas e 

medidas que poderão constituir oportunidades a potenciar para a intervenção social.   

 

A Avaliação Final deverá ser realizada pelos elementos que constituem o Conselho Local 

de Acção Social de Alenquer, mediante o conjugar da sensibilidade geral do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Rede Social, e do contributo que lhes será 

devolvido periodicamente com os momentos de avaliação de acompanhamento. 
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Considera-se assim que o Plano de Avaliação deve ser transversal a todo o processo de 

planeamento, constituindo um momento de reflexão útil, ao permitir identificar pontos de 

reorientação ou reforço das acções. Este instrumento afigura-se como fundamental e 

imprescindível para conhecer os resultados e os efeitos da intervenção, bem como para o 

planeamento das acções subsequentes. Pode ser considerado como um instrumento de 

impacto nas decisões futuras relativas ao projecto contribuindo para tornar mais 

transparentes as intervenções e tornar possível a aplicação de boas práticas na área da 

intervenção para o desenvolvimento social. 

 

O processo de avaliação deverá contribuir igualmente para o desenvolvimento de um 

processo de diálogo entre as várias entidades da Rede, que fomente a partilha de um 

conhecimento integrado e prospectivo da realidade concelhia e uma co-responsabilização 

na acção a desenvolver, consolidando a parceria. 
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6. Considerações finais 

  

 

O trabalho que aqui se apresenta é o resultado de um contributo e de um envolvimento 

efectivo das entidades com intervenção local que acederam colaborar no processo de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Social / Plano de Acção, mediante a integração 

nos grupos de trabalho temáticos constituídos para o efeito. 

 

Já por diversas vezes se mencionou o trabalho em parceria enquanto uma mais valia na 

resposta concertada e planificada às problemáticas diagnosticadas. Estamos contudo 

conscientes de que este é um trabalho que não é fácil, mas que só faz sentido com a 

colaboração de todos os parceiros e com o envolvimento dos mesmos em acções que 

promovam o desenvolvimento social local, sendo que a experiência realizada até ao 

momento no âmbito da Rede Social de Alenquer se pode considerar bastante positiva neste 

sentido, com uma adesão elevada dos parceiros nos vários momentos de trabalho a que 

foram chamados a colaborar. 

 

Percorrendo-se as diferentes fases que constituem o processo de implementação da Rede 

Social, é possível perceber que o percurso implica novas posturas de comunicação entre as 

diferentes entidades. No caso da Rede Social de Alenquer, considera-se que esta nova 

metodologia de identificação de problemas, recursos e potencialidades tem contribuído 

para um olhar mais esclarecido, permitindo também os consensos possíveis sobre os 

problemas existentes e sobre os quais se deverá planear uma intervenção multisectorial, 

dinâmica e inovadora, de modo a contribuir para a sua atenuação ou resolução.  

 

O Plano que aqui se apresenta constitui a proposta do Conselho Local de Acção Social de 

Alenquer de enquadramento, orientação estratégica e promoção da intervenção social local 

a desenvolver nos próximos três anos, particularizada no Plano de Acção que apresenta 

uma proposta anual que tem em vista a racionalização e rentabilização dos recursos 

existentes, de modo a colmatar as necessidades locais diagnosticadas.  
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Podendo-se considerar que eventualmente este plano não se apresenta como sendo muito 

ambicioso, é contudo um plano realista dentro dos recursos existentes para a intervenção, e 

nem faria sentido que assim não fosse, pois de nada serviria traçar objectivos que à partida 

se saberia não se poderem realizar. Para além disto, considera-se que este primeiro ano de 

operacionalização da Rede Social é um ano de consolidação da parceria, introduzindo 

novos métodos de trabalho que tentam romper com uma lógica de intervenção 

individualista e passam a promover uma metodologia de trabalho em equipa. O efectivo 

debate entre as entidades concelhias das diversas áreas em torno dos problemas que 

afectam o concelho, bem como um melhor conhecimento e aproximação entre as diversas 

entidades, são questões que, não estando traçadas em nenhum objectivo geral ou 

específico, constituem resultados do impulso proporcionado pela Rede Social, que de outra 

forma seriam difíceis de realizar. Tão importante como a concretização dos objectivos 

propostos é o processo para chegar aos mesmos, processo este construído por avanços e 

recuos, por maiores ou menores consensos, mas sem dúvida um caminho que é necessário 

trilhar numa lógica de intervenção em que cada vez mais se comprovam os benefícios do 

trabalho em parceria. 

 

Por fim, é importante referir que, à semelhança do Diagnóstico Social, quer o Plano de 

Desenvolvimento Social quer os Planos de Acção não se apresentam como instrumentos 

estanques, são sim instrumentos estratégicos que poderão vir a sofrer reformulações 

sempre que se justifique, devendo permitir a inclusão de novas iniciativas, metodologias e 

parcerias.  

 

Com a colaboração activa de todos os parceiros envolvidos, espera-se assim conseguir 

atingir a realização dos objectivos fundamentais da Rede Social e alcançar o 

desenvolvimento proposto e desejável para o concelho de Alenquer, pretendendo-se que a 

Rede Social constitua uma prova efectiva de que o trabalho em parceria é o caminho a 

seguir para um concelho onde todas as forças vivas têm um papel decisivo nas opções 

estratégicas para o futuro. 

 

 

 

 

 


