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1. Sumário Executivo 
 

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

privadas que desenvolvem atividade 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 n.º 197/97, e regida atualmente 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 subsidiariedade, integração, articulação, participação e 

inovação, capazes de garantir a funcionalidade e dar coerência às atuações desenvolvidas no âmbito do 

Programa. 

Num contexto marcado pela pandemia Covid-19, no qual o principal foco das entidades constitutivas da 

Rede Social de Alenquer se centram no combate à mesma e no apoio à população mais afetada, surge um 

documento orientador da intervenção em rede para o ano de 2021, dando continuidade a algum do trabalho 

planeado em instrumentos de planeamento estratégicos anteriores no âmbito do Programa Rede Social, 

mas também novas atividades que resultam da auscultação das entidades constitutivas dos grupos de 

trabalho dos eixos multidisciplinares, tendo em conta as profundas alterações societais provocadas pela 

pandemia. 

Urge mais do que nunca unir esforços entre todas as entidades locais, potenciando o trabalho em rede e a 

definição de atividades a desenvolver ao longo do ano de forma articulada, partilhada e conjunta, em todos 

os eixos de atuação da Rede Social, sendo que como todos os instrumentos da Rede Social, este Plano 

de Ação que se apresenta, considerando o contexto atual, deverá assumir um caráter flexível que permita 

ajustar a intervenção das entidades à realidade, não perdendo o fio condutor da concretização dos objetivos 

gerais e específicos do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) para os anos de 2018-2022. 

 

O Núcleo Executivo da Rede Social de Alenquer  
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2. A Rede Social no concelho de Alenquer 
 

No sentido da concretização dos objetivos que estão na sua origem, a Rede Social deverá basear o seu 

trabalho em metodologias participativas de investigação-ação, com vista a um planeamento estratégico 

criativo e participativo. Neste processo de planeamento é possível identificar genericamente três etapas 

fundamentais: o Diagnóstico da situação concelhia, a definição de Linhas Orientadoras de 

intervenção e a operacionalização do Plano de Ação. 

2.1.- O Plano de Ação 
 

De modo a garantir a operacionalização dos objetivos a curto e médio prazo, serão elaborados Planos de 

Ação anuais, onde se encontram definidas as equipas de trabalho e as atividades que concorrem para a 

concretização dos objetivos estratégicos e específicos e os/as responsáveis pela realização das mesmas, 

bem como o cronograma de execução no período de abrangência. 

Os Planos de Ação têm de ser coerentes com as linhas orientadoras constantes no PDS para a 

operacionalização dos objetivos e estratégias formuladas, através de projetos que existam ou venham a 

ser criados em conjunto, modelo que se pretende valorizar neste ano de 2021, adaptando-se 

constantemente à realidade do concelho, especialmente tendo em conta o contexto de pandemia e as 

consequências que o mesmo contexto provoca num significativo número de agregados familiares do 

concelho nos mais diversos níveis. 

Durante este processo é importante ir recolhendo sugestões de ações e avaliando a viabilidade da sua 

realização, e a partir daqui há que definir sequências de ação, discriminando as que são prioritárias, os 

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

cada uma das atividades.  
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3. Análise de Eixos de Intervenção 
 

Seguindo a tendência de clareza e utilidade dos documentos produzidos no âmbito da Rede Social, optou-

se pela apresentação deste Plano de uma forma simples e acessível. Será assim apresentada uma grelha 

com as diversas áreas temáticas, incluindo uma área transversal, onde ficarão definidas algumas atividades 

a desenvolver, o cronograma das atividades e as entidades responsáveis e/ou parceiras pela concretização 

das mesmas.  

Adotando uma estratégia de maior envolvimento dos/as parceiros/as na definição das atividades a 

desenvolver que possam dar resposta/minimizar os problemas identificados em sede de Diagnóstico Social, 

com base na partilha dos recursos existentes, optou-se metodologicamente por apresentar um documento 

aberto, cuja construção irá ser elaborada e ajustada ao longo do ano com base em reuniões dos grupos de 

trabalho constituídos para cada uma das áreas temáticas.  
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Eixo Transversal 

 

Objetivos específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 
 
 
- Promover um melhor 
conhecimento das entidades 
parceiras relativamente à 
realidade concelhia atual  
 

Elaborar uma listagem de indicadores por eixo 
temático e proceder à respetiva recolha junto das 
entidades competentes, de modo a permitir obter 
uma caracterização das novas realidades sociais 
alteradas pelo contexto pandémico, que possa 
orientar a intervenção a desenvolver pelo CLAS 

 

Data de conclusão da recolha de 
indicadores 

 

Maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara 
Municipal  

de Alenquer 

 

Proceder ao envio da informação recolhida junto 
das entidades parceiras do CLAS/Divulgação da 
informação recolhida em reunião de CLAS 

Data de envio do documento às entidades 
parceiras/Data de reunião de CLAS 

Junho 

- Adotar metodologias de trabalho 
que estimulem a criação de sub-
redes no quadro do modelo de 
governança da Rede Social de 
Alenquer e um consequente 
trabalho colaborativo 
interinstitucional 

 

Promover apresentações pelos membros da 
Rede por eixo multidisciplinar em reuniões de 
CLAS. 

 

Número de reuniões de CLAS realizadas 
com apresentações promovidas pelas 
entidades responsáveis pelos eixos 
multidisciplinares. 

 

Realização de três 
reuniões de CLAS 

 
- Melhorar a gestão 
técnica/administrativa da Rede 
Social  

Reunir mensalmente o Núcleo Executivo 
garantindo a execução e monitorização do PA do 
CLAS. 

Número de reuniões de Núcleo Executivo Realização de 7 
reuniões de Núcleo 
Executivo  

Articular iniciativas para um envolvimento mais 
estratégico de todas as entidades. 

Número de iniciativas realizadas Realização de 2 
iniciativas  

 

Prestar apoio técnico ao funcionamento do 
núcleo executivo e do plenário do CLAS. 

Número de apresentações, relatórios e 
atas de reuniões realizadas 

Realização de 3 
apresentações, 
relatórios e atas de 
reuniões 
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Objetivos específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 
 
- Qualificar/Formar os 
membros/recursos humanos da 
Rede Social de Alenquer 
 
 

Auscultar as necessidades de 
formação/qualificação dos membros/RH da 
Rede Social. 

Data de aprovação do Plano de 
Qualificação 

Definição de um plano de 
qualificação dos membros da 
RS até 30 de junho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara 
Municipal 

de Alenquer 

Promover a realização de ações de formação 
anuais. 

Número de ações realizadas Realização de 1 ação de 
formação  

- Disseminar os documentos 
orientadores da Rede Social de 
Alenquer: Diagnóstico Social de 
Alenquer, Plano de 
Desenvolvimento Social de 
Alenquer e Plano de Ação da 
Rede Social 2021 

 

Produzir e distribuir materiais de divulgação 
dos documentos produzidos no CLAS. 

 

 

Número de materiais 
produzidos e distribuídos 

 

 

 

Distribuição de 1 material de 
divulgação  

 

 

- Fortalecer a comunicação interna 
e externa da Rede Social 

 

Criar uma newsletter da Rede Social para 
envio a todos/as os/as parceiros/as do CLAS. 
 
Promover a circulação de informação 
relevante junto das entidades parceiras da 
Rede Social  

Número de newsletters criadas 
e enviadas  

 

Número de e-mails 
informativos remetidos às 
entidades parceiras da Rede 
Social 

Envio de 2 newsletters a 
todos os elementos do CLAS 

 

Envio de e-mails às 
entidades parceiras no prazo 
máximo de 2 dias após a 
receção dos mesmos. 

- 

  
- Alargar a rede de apoio social 
local destinada a situações de 
vulnerabilidade  
  

Identificar as redes informais e formais de 
voluntariado existentes no território em 
colaboração com as juntas/uniões de 
freguesia, e disseminar a informação 
recolhida junto das entidades parceiras.  
 
Dinamizar o banco local de voluntariado, 
promovendo uma maior a divulgação junto da 
população e criando projetos direcionados 
para as zonas mais necessitadas.  

Data de conclusão do 
levantamento e respetiva 
divulgação 

 

 

Data 

 

 

Maio 

 

 
 

Ao longo do ano 
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Eixo I - Deficiência 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores  Metas Responsáveis 
 
 
 

Aumentar os níveis 
de inserção das 

pessoas com 
deficiência no 

concelho 
 
 
 
 
 

Promover uma 
melhoria da 

qualidade de vida 
da população com 

deficiência 

 

 

Divulgar os apoios existentes para a contratação de 
pessoas com deficiência 

 
 
 
 
 
Dar continuidade ao projeto 
“Missão Emprego” 

 

Realização de Webinar 
para as empresas, 
sobre “Apoios e 
Incentivos à 
contratação de 
Pessoas com 
Deficiência” 

 

 

≥ 1 Webinar por 
semestre 

 

 

IEFP 

GIP 

Balcão Inclusão 
CMA 

 

Fomentar a responsabilidade social junto das 
entidades empregadoras locais (constituição de 
equipas técnicas para prestar o apoio às entidades 
empregadoras no âmbito da contratação de pessoas 
com deficiência) 

Número de entrevistas 
de trabalho 

 

≥ 3 Entrevistas 

 

Número de pessoas 
integradas 

Integração de 1 
pessoa com 
deficiência em 
mercado de trabalho 

 

 

Sensibilizar a comunidade em geral para as 
potencialidades da população com deficiência 

 

Promover ações de 
sensibilização na área da 

deficiência  

 

Número de ações de 
sensibilização 

 

1 ação de 
sensibilização por 
entidade do eixo 

 

Agrupamentos de 
Escolas 

 

AAIJFM 
 

CERCI Flor Vida 
 

RisingChild 
 

CMA 

Sensibilizar as entidades locais para eliminação das 
barreiras arquitetónicas nos espaços públicos 

Eliminar barreiras 
arquitetónicas em diversas 

localidades do concelho 

 

Número de barreiras 
eliminadas 

 

≥ 2 Barreiras 
arquitetónicas 

Juntas/Uniões de 
Freguesia do 

concelho 
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Eixo II – Educação, Formação e Emprego  

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 

Identificação das 

necessidades de perfis 

profissionais e de 

necessidades de 

desenvolvimento 

profissional junto das 

entidades 

empregadoras 

 

Promover iniciativas que visem o 
aumento das qualificações da 
população 

Adequar as ofertas formativas às 
necessidades identificadas 

Promover a divulgação das 
necessidades de 
formação/competências identificadas 
pelas entidades empregadoras, junto 
da população 

Sensibilizar e informar a 
população em situação de 
desemprego para a oferta 
formativa existente 

Nº de cursos/turmas 
criadas no concelho 

Criação de uma turma 
para obtenção do 4º ano 
de escolaridade. 

GIP 
Santa Casa da 
Misericórdia da 

Merceana-Projeto 
CLDS; IEFP; 

AMU  

Sensibilizar outras 
instituições para a 
participação nas 
atividades do Eixo 

Número de entidades 
participantes 
 

Participação de 11 
entidades no grupo de 
trabalho 
 

AMU 

Promover a aquisição 

de competências e a 

aprendizagem ao longo 

da vida, permitindo a 

melhoria no acesso ao 

mercado de trabalho 

Promover a 

capacitação e o 

empreendedorismo 

Promover uma maior divulgação das 
ofertas formativas e de emprego 
existentes no concelho 

Aproximar e identificar os 
perfis dos/as 
candidatos/as de modo a 
facilitar o processo de 
recrutamento das 
empresas 

 
Número de ações 

realizadas 
 
  

 
Realização de uma feira 
de emprego digital  
 

Santa Casa da 
Misericórdia da 

Merceana-Projeto 
CLDS 

IEFP; GIP; AMU  

Sensibilizar a população jovem para a 
definição de um percurso formativo que 
se coadune com as necessidades de 
emprego a nível local 

Promover uma maior 
divulgação das ofertas de 
emprego junto da 
população em situação de 
desemprego do concelho 
de Alenquer 

 

Número de ações 
realizadas 

 

Implementação de 
um gabinete de 
atendimento e 

acompanhamento 
profissional 

 

Número de pessoas 
atendidas 

Envio semanal das listas 
de oferta de emprego  
 
 
 

Atender 100% de 
pessoas em situação de 
desemprego/ à procura 
de novo emprego que 
recorrem ao gabinete 

IEFP  
GIP  

 
 

Santa Casa da 
Misericórdia da 

Merceana-Projeto 
CLDS 
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Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 
Aumentar a motivação 
das crianças e jovens 
para a frequência 
escolar 
 
 
Melhorar os resultados 
escolares dos/as 
alunos/as de etnia 
cigana do concelho 

 

 

Elaboração de diagnóstico local de 
frequência e resultados escolares 
dos/as alunos/as de etnia cigana do 
concelho 
 
 
 
Elaboração de estratégia de 
intervenção integrada e 
interinstitucional para melhoria dos 
resultados escolares 

 

Criar um grupo de trabalho 
com as entidades que 
trabalham com esta 
população  

Data Abril CMA 

Reunir o grupo de trabalho 
para definição do método 
de elaboração do 
diagnóstico  

Data 

 

Abril 

 

CMA 

 

Elaboração de diagnóstico 
específico  

Data 

 

Abril/maio/junho 

 

CMA  
CPCJ 

Agrupamentos de 
escolas 

Elaboração de estratégia 
de intervenção  

Data 

 

Julho/agosto 

 

CMA  
CPCJ 

Agrupamentos de 
escolas 

Apresentação dos 
resultados  

Data 

 

Setembro 

 

CMA  
CPCJ 

Agrupamentos de 
escolas 



Plano de Ação 2021 
 

10 
 

 

Eixo III – Famílias em Risco  

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 
 
 
 
 

Contribuir para a 
melhoria das 

condições de vida das 
famílias em situação 
de fragilidade social 

 
 
 

Dar continuidade às 
respostas emergentes 

em contexto de 
pandemia  

 

 

 

Melhorar a articulação interinstitucional 
através da promoção de um maior 
conhecimento relativamente aos recursos 
existentes no concelho 

Elaboração de uma 
grelha para 
atualização do 
mapeamento das 
respostas sociais, área 
geográfica de 
intervenção, número 
de pessoas 
abrangidas e em lista 
de espera por 
instituição. 

Número de reuniões 
realizadas 

Realização de 4 reuniões  

 

 

Núcleo Técnico 

Número de entidades 
participantes 

Envolvimento de 80% das 
entidades  

 

Data 

 

Até dezembro encontra-se 
elaborada a    carta dos 
equipamentos /respostas 
sociais e capacidade 
instalada no concelho. 

 

Criar mecanismos de intervenção social e 
de monitorização  

 

 

Reforçar a articulação entre as entidades 
com apoios alimentares facilitando a 
partilha de informação  

 

Criação de uma grelha 
mensal de atualização 
do nº de cabazes  bens 
alimentares  por 
elementos/AF 

Número de entidades 
envolvidas 

Envolvimento de 8 
entidades 

 

ISS, IP/Setor 
VFX;  

CMA;  

Entidades com 
resposta de apoio 
alimentar 
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Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 

 

 

 

 

Desenvolver ações de 
sensibilização com vista ao 
reforço de competências 
sociais e parentais 

Realizar ações de 
sensibilização ao nível do 
reforço de competências 
(parentalidade positiva) 

Número sessões 

 

Número de famílias 
abrangidas 

2 sessões 

 

Abranger 6 famílias em 
cada sessão 

 

Proposta: CPCJ e 
EMAT 

Realizar ações de 
sensibilização na área da 
saúde alimentar 

Impactos efetivos na 
vida das 
pessoas/aplicação de 
questionários 

Realização de 2 ações em 
2 diferentes áreas 
geográficas do concelho 

SAAS e  
instituições mediadoras 
POAPMC 

Elaboração de um manual de 
referência que promova a 
saúde alimentar junto das 
famílias/indivíduos mais 
vulneráveis 

 

Data de conclusão do 
manual 

 

 

Até outubro encontra-se 
produzido um manual com 
imagens ilustrativas  

 

CMA   

SCM Merceana 

Caracterizar as 
necessidades da 

população na área da 
saúde mental 

Elaborar o diagnóstico das 
problemáticas Saúde Mental e 
Demências do concelho 

Definir e recolher indicadores 
estatísticos 

Data de conclusão do 
diagnóstico 

Produção do diagnóstico 
até 31/12 

Núcleo Técnico em 
articulação com o 
Grupo da Saúde 

Reforçar e qualificar 
a rede de 

cuidadores/as 
informais existente no 

concelho 

Mobilizar parceiros/as na área 
da saúde e do setor social para 
apoio a cuidadores/as 
informais 

 

Definir os conteúdos 
programáticos pelas entidades 
envolvidas  

Realizar ações de 
formação/workshops 

Nº de candidaturas a  
estatuto cuidador (a) 
informal/ nº 
cuidadores(as) no 
concelho/nº formações 

 

Abranger todos/as os/as 
cuidadores/as informais 
identificados/as do 
concelho  

 

 

Segurança Social 

CMA 
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Eixo IV – Idosos  

 

Objetivos Gerais Objetivos 
Específicos 

Atividades Indicadores  Metas Responsáveis 

Promover a 
melhoria das 
condições de vida 
da população 
idosa 

 

Promover o 
envelhecimento 
ativo 

 

Prevenir o 
isolamento e 
exclusão social 
das pessoas 
idosas 

Realizar um 
diagnóstico concelhio 
sobre a população 
Idosa 

 

Envio da grelha às entidades responsáveis para 
preenchimento da mesma 

Nº de grelhas 
distribuídas, nº de 
grelhas devolvidas 
devidamente 
preenchidas 

 

Preenchimento 
de 5 grelhas  

AAIJF Meca 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Alenquer 

Promover a integração 
dos/as idosos/as 
institucionalizados/as 
na comunidade local 

 

Diminuir o isolamento 
social dos idosos 
institucionalizados 

Realizar reuniões periódicas com as IPSS, na valência de 
Idosos/as, para planificação de atividades socioculturais 
interinstitucionais 

 

 

Número de reuniões 

 

 

Realização de 2 
reuniões 

 

Núcleo 
Dinamizador de 
técnicos na área 
da Terceira Idade 

 

Realizar atividades comemorativas do mês do idoso 

 

Número de atividades 

 

 

Realização de 2 
atividades 
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Eixo V – Infância e Juventude  

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

Alargar e adequar a 
oferta existente às 

novas necessidades 
das famílias 

Promover o 
fortalecimento das 

relações escola -família 

Promover ações de sensibilização no 
âmbito do treino de competências 
educativas e relacionais 
 
Sensibilizar as instituições educativas 
para a realização de atividades que 
mobilizem os pais na respetiva 
organização e dinamização 

 

Realização de ações online 
“escola de pais”  

 
 
 
N.º de ações realizadas 

 
 
 

Realização de 2 
ações 

 

CMA 

Agrupamentos de 
escolas 

 

 

Promover o 
envolvimento das 

instituições locais na 
dinamização de 

projetos de ocupação 
de tempos livres, 

sensibilizando para a 
existência desta 

necessidade 

 

 

 

 

Alargar e diversificar a oferta na 
ocupação de tempos livres para as 
crianças do concelho 

Realização de um 
levantamento dos 
programas de Ocupação de 
Tempos Livres existentes no 
concelho 

 

Data 

 

30 de abril 

 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Alenquer 

Realização de um 
levantamento junto dos/as 
jovens relativamente às 
necessidades e interesses 
de ocupação de tempos 
livres 

 

 

Data 

 

  

30 de Abril  

 

CPCJ em articulação 
com representantes 
das associações de 

pais 

Divulgar a oferta de 
ocupação de tempos livres 
existente no concelho 

Número de divulgações 
da oferta existente nas 
diferentes interrupções 
letivas 

Realização de 
uma newsletter 

temática da 
Rede Social  

 

CMA 
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Eixo VI – Saúde 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

Promover a 
melhoria do acesso 

aos serviços de 
saúde 

 

 

Promover a divulgação dos recursos 
existentes 

Reunir o Conselho de Parceiros, 
para diagnóstico de casos de 
risco e análise das situações 

Número de reuniões 
previstas/ Número 
de reuniões 
realizadas 

100% 

Realização de 4 
reuniões 

 

UCC de Alenquer 

Estabelecer parcerias na 
comunidade 

Número de parcerias 
estabelecidas 

Estabelecimento de 
2 parcerias 

UCC de Alenquer 

 

 

 

Sensibilizar as juntas/uniões de 
freguesia para efetuar o transporte 
de munícipes com necessidades 
efetivas de deslocação para o centro 
de saúde 

Contactar todos/as os/as 
presidentes de juntas/uniões de 
freguesias 

Número presidentes 
de juntas/uniões de 
freguesia do 
Concelho /Nº de 
uniões de freguesias 
contactados 

100% 

Contactar 11 
presidentes de 

juntas/uniões de 
freguesias 

 

UCC de Alenquer 

Elaborar um Fluxograma de 
contactos de juntas/uniões de 
freguesias do concelho para 
fornecer às instituições de saúde 

 

Data 

 

30 de maio 

 

UCC de Alenquer 

Assegurar a realização do 
transporte de munícipes com 
necessidades efetivas de 
deslocação para o centro de 
saúde 

Nº de transportes 
solicitados/nº de 
transportes 
efetuados 

 

90% 

 

UCC de Alenquer 

Juntas/Uniões de 
Freguesias 
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Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Indicadores Metas Responsáveis 

 

 

 

 

 

Melhorar a saúde 
mental da 
população em geral 

 

 

 

 

 

Promover a realização de ações de 
sensibilização no âmbito da 
prevenção da saúde mental 

 

Realizar pelo menos uma 
atividade de divulgação nas 
escolas do concelho, CMA, 
Centros de Saúde e IPSS no 
âmbito da comemoração do dia 
da saúde mental - 10 de Outubro 

Número de 
atividades previstas/ 
Número de 
atividades realizadas 

 

100% 

CMA 

SCMA 

UCC de Alenquer 

Articular com hospital de Vila 
Franca de Xira-Serviço de 
psiquiatria e com a Associação 
Alzheimer 

 

Data 

 

Junho 

UCC de Alenquer 

CMA 

Realizar ações de formação/ 
informação direcionadas a 
cuidadores formais e informais de 
pessoas com problemas de 
saúde mental 

 

Número de ações 
previstas/ Número 
de ações realizadas 

 

100% 

Realização de 2 
ações 

 

UCC de Alenquer 

CMA 



  Plano de Ação 2021 
 

16 
 

 

4. Considerações finais 
  

O Plano que aqui se apresenta constitui uma simples proposta anual que tem em vista a racionalização e 

rentabilização dos recursos existentes, de modo a colmatar as necessidades locais diagnosticadas e a, 

verdadeiramente, potenciar o trabalho em equipa e de forma articulada entre os vários membros da Rede 

Social.  

 

O presente documento resulta de uma reflexão dos elementos do Núcleo Executivo da Rede Social do 

concelho de Alenquer, e visa reforçar o trabalho em parceria enquanto uma mais-valia na resposta 

concertada e planificada às problemáticas diagnosticadas, entendida como uma dinâmica de funcionamento 

e intervenção, cooperativa e negociada, entre entidades públicas e privadas e outros atores locais, com o 

objetivo de potenciar o desenvolvimento local. Esta forma de trabalhar permite efetuar uma racionalização 

das intervenções, reduzindo custos e riscos e promovendo trocas de experiências, de conhecimento e de 

saberes. 

 

É de referir que, à semelhança do Diagnóstico Social, quer o Plano de Desenvolvimento Social, quer os 

Planos de Ação não se apresentam como instrumentos estanques, mas sim como instrumentos estratégicos 

que poderão e, neste caso, deverão vir a sofrer adições de atividades e reformulações sempre que se 

justifique, devendo permitir a inclusão de novas iniciativas, metodologias e parcerias. Destaca-se, neste 

sentido, a importância da monitorização deste instrumento de trabalho, a ser realizada pelos elementos do 

núcleo executivo, no sentido do acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. No contexto pandémico que 

atravessamos, esta flexibilidade a introduzir nos documentos de planeamento estratégico faz todo o sentido, 

considerando as profundas mudanças na sociedade provocadas pela mesma, que afetam diretamente a vida 

dos/as cidadãos/ãs. Neste âmbito, reveste-se de importante pertinência a introdução da primeira atividade 

constante no eixo transversal, que permite traçar um retrato da realidade atual de forma a adequar a 

intervenção a desenvolver durante o ano pelas várias entidades que intervêm no território. 

 

Considera-se que este é um trabalho que só faz sentido com a colaboração de todos os/as parceiros/as e 

com o envolvimento dos/as mesmos/as em ações que promovam o desenvolvimento social local, sendo que 

a experiência realizada até ao momento no âmbito da Rede Social de Alenquer se pode considerar positiva 

neste sentido.  
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Desde a constituição no concelho de Alenquer da Rede Social, até aos dias de hoje tem sido percorrido um 

caminho, no qual se vem assumindo cada vez mais a pobreza e a exclusão social como um combate comum 

a todos/os os/as intervenientes sociais, o que pressupõe a mobilização local e a coresponsabilização de 

todos/as. 

 

Os problemas das pessoas que se encontram em situação de pobreza e exclusão social são 

multidimensionais e transversais a todas as áreas e, por esta razão, se afirma que a multicomplexidade do 

problema da pobreza leva à necessidade de conceber a intervenção de uma forma multidimensional e 

multidisciplinar. 

 

 

 

 

 


