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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. 

 

O presente documento consiste no Plano de Ação 2015 e surge na continuidade do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido no que concerne ao processo de implementação do Programa Rede 

Social em Alenquer, que teve início em janeiro de 2005.  

 

No Plano de Ação para o ano de 2015 é possível verificar que as atividades a desenvolver neste 

período concorrerão para a concretização dos objetivos gerais e específicos do Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) 2013-2015. 

 

 

 

 

 

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 atividades que concorrem para a 

concretização dos objetivos estratégicos e específicos e os responsáveis e envolvidos na realização 

das mesmas, bem como o cronograma de execução no período compreendido entre janeiro e 

dezembro de 2015. 

 

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. Apresentam-se como uma planificação de âmbito mais restrito, sendo 

necessário realizar uma reconstituição do trabalho percorrido nas fases anteriores, desde o 

diagnóstico aos objetivos e estratégias, para se definir atividades que de alguma forma possam dar 

resposta aos problemas identificados.  

 

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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Pretende-se que o presente Plano de Ação possua um caráter dinâmico e não se constitua como 

um documento estanque, devendo permitir a introdução de novas atividades que ao longo do ano 

sejam possíveis de desenvolver, bem como a eliminação de atividades que por condicionalismos 

vários possam não ser passíveis de realização. Para tal apresenta-se como fundamental a 

monitorização constante do Plano realizada pelos elementos do núcleo executivo, e os pontos de 

situação o nível de execução do documento, realizadas periodicamente nas reuniões de plenário do 

Conselho Local de Ação Social. 
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3. Opções Metodológicas 

Foi utilizada na elaboração do Plano de Ação uma metodologia que passou pela realização de 

sessões com os Grupos de Trabalho, organizados em seis eixos estratégicos segundo as 

problemáticas definidas na fase de Diagnóstico Social, a saber: 

- Deficiência 

- Famílias em Risco 

- Educação, Formação e Emprego 

- Idosos 

- Infância e Juventude 

- Saúde 

 
Tendo em conta o estabelecimento destes eixos de intervenção, foi efetuada via correio eletrónico 

uma recolha de contributos junto de todos os parceiros do Conselho Local de Ação Social no mês 

de dezembro de 2014, sendo que os resultados foram analisados em reuniões realizadas com os 

parceiros constituintes dos Grupos de Trabalho no início do mês de janeiro, propondo-se a 

estratégia metodológica a seguir e delineando conjuntamente a intervenção a desenvolver no 

concelho.  

O Plano de Ação 2015 refere-se a um tipo de intervenção direcionada para o desenvolvimento de 

atividades que os parceiros consideraram poder contribuir de alguma forma para a concretização 

dos objetivos traçados. A sua elaboração resultou de um diálogo aberto, numa lógica realística de 

intervenção, sendo que contemplou os seguintes aspetos: 

� Atividades - definem-se atividades a desenvolver pelos parceiros no prazo de 1 ano que 

contribuam para o efetivo cumprimento dos objetivos específicos delineados. 

� Cronograma - são definidos os prazos para a realização das atividades definidas. 

� Responsáveis/parceiros - identificam-se as entidades responsáveis por cada uma das 

atividades, e os parceiros a envolver na execução das mesmas.   

 

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 ações 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 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 por área temática, onde é possível observar as atividades a desenvolver, o 

cronograma das atividades e as entidades responsáveis e parceiras pela concretização das 

mesmas, no que se entendeu ser o Plano de Ação anual para o período de janeiro a dezembro de 

2015. 
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¤ Eixo I - Deficiência 

 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 Assegurar a acessibilidade à Escola 
Secundária Damião de Goes a 

pessoas com mobilidade reduzida 

Instalação de uma plataforma elevatória na Escola 
Secundária Damião de Goes 

Até final de 2014/15 
DGEste, AEDG em colaboração  

com a Câmara Municipal de Alenquer 

 
 
 
 

Promover a eliminação de barreiras 
arquitetónicas nos edifícios públicos 

e no espaço público 

Realização de um levantamento das acessibilidades 
nos edifícios e espaços públicos  

 

Janeiro a abril de 
2015    

 Câmara Municipal de Alenquer, 
Centro de Saúde, instituições locais 

na área da deficiência 

 Dinamização de atividades no âmbito da 
comemoração do dia internacional da pessoa com 

deficiência, com ações de rua em algumas freguesias 
do concelho 

 
Dezembro de 2015  

 

Câmara Municipal de Alenquer, 
Juntas de Freguesia e instituições 

na área da deficiência  

Divulgação do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de 
agosto que aprova o regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via 
pública e edifícios habitacionais e sensibilização para 

o seu cumprimento  

Ao longo do ano 

 
 

Parceiros da Rede Social 

Promover a integração da pessoa 
com deficiência no mercado de 

trabalho 

Realização de ações de sensibilização ao nível dos 
empregadores (com apoio de legislação) para a 

proteção no emprego 
A definir  

Câmara Municipal de Alenquer, IEFP, 
GIP 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL 

 

 

Realizar ações de divulgação e 
formação na área da deficiência 

Realização de 4 Worshop´s sobre os temas “A influência das 
novas tecnologias da informação nos jovens e nas pessoas 

portadoras de deficiência”, “Alertas para os perigos da 
Internet”, “Uso adequado das novas tecnologias” e “Entraves à 

Socialização – como ultrapassá-los” 

 

Durante os 4 trimestres 
de 2015 

 

Associação S. Roberto 

Realização de sessões de esclarecimento pela Associação 
SOS Autismo  

A definir Associação S. Roberto 

Realização de uma sessão de Informação/ Divulgação sobre o 
Sistema de Atribuição dos Produtos de Apoio (SAPA) 

2.º semestre Instituto de Segurança Social I.P. 

Alargar a oferta educativa ao nível 
da deficiência 

Criação de uma unidade de multideficiência destinada aos 
alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico  

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer, 
Agrupamentos de Escolas, DGEste 

Atender e informar as pessoas com 
deficiência ou incapacidade sobre os 

direitos, benefícios e recursos 
existentes e proceder ao seu 

encaminhamento para instituição ou 
inserção profissional.  

 

Dinamização do Gabinete Integrado de Informação e 
Mediação para Pessoas com Deficiência  

 

Ao longo do ano 

 

Câmara Municipal de Alenquer 

 

 
Prestar apoio à população dos 

concelhos de abrangência do Hospital 
de Vila Franca de Xira com mobilidade 

reduzida 

 

Realização de uma campanha de recolha de produtos de 
ajudas técnicas 

 

janeiro a março 

 

Conselho para o Desenvolvimento 

Sustentado 

Câmara Municipal de Alenquer 
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¤ Eixo II - Infância e Juventude 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Proporcionar às crianças uma 
ocupação dos seus tempos livres de 

forma criativa e educativa 

Planificação, implementação e avaliação do Projeto "Férias 
Divertidas"  

Interrupções letivas da 
páscoa, verão e natal 

 

Câmara Municipal de Alenquer 
Agrupamentos de escolas 

Criar um Programa Formativo 
Integrado de apoio a Pais e 
Encarregados de Educação 

Planificação, Implementação e Avaliação do Projeto “Pais 
Educadores”  Ano letivo 2014/15 

Câmara Municipal de Alenquer, Centro de 
Saúde, Agrupamentos de escolas 

 

 

Ampliar os apoios da autarquia no 
âmbito da ação social escolar 

Planificação, implementação e avaliação do Projeto “Mochilas 
escolares"  

Setembro Câmara Municipal de Alenquer 
Agrupamentos de escolas 

Planificação, implementação e avaliação do Projeto “Banco 

Municipal de Partilha de Manuais Escolares” 

 

Julho  

 

Câmara Municipal de Alenquer 
Agrupamentos de escolas 

Alargamento da oferta de manuais escolares a alunos do 
escalão 3 da segurança social 

Ano letivo 2015/16 Câmara Municipal de Alenquer 

 

 

 

 

Continuar a prestar apoio às famílias 
nomeadamente nas atividades de 

tempos livres 

Realização de um levantamento das instituições locais que 
exercem estas atividades  

Fevereiro Câmara Municipal de Alenquer 

Promoção de sinergias entre as várias instituições de forma a 
criar espaços de cultura e lazer para atividades de ocupação 
de tempos livres de acordo com as necessidades/gostos dos 

jovens  

Março 

Junho 

Dezembro 

 

Câmara Municipal de Alenquer, Juntas de 
freguesia  

Dinamização do voluntariado juvenil a partir das instituições 
locais, criando o sentido cívico para afastamento de 

comportamentos desviantes 

 

Ao longo do ano 

 

Câmara Municipal de Alenquer, Juntas de 
freguesia, IPSS’s 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

Continuar a prestar apoio às famílias 
nomeadamente nas atividades de 

tempos livres 

Estudo da viabilidade de dinamização de serviço na 
comunidade para jovens com suspensão das atividades 

letivas  

 

Março  

 

Agrupamentos de escolas 

Dinamização de serviço na comunidade para jovens com 
suspensão das atividades letivas 

Ano letivo 2015/16 Agrupamentos de escolas, Juntas de 
Freguesia 

 

 
Promover estilos de  

vida saudáveis e literacia em saúde 

Realização de ações de promoção da saúde 
nomeadamente: alimentação/obesidade, consumo de 
substâncias nocivas (tabaco e álcool), promoção do 

desporto e combate ao sedentarismo, e monitorização 
das mesmas 

 

Ano letivo 2014/15 

 

Câmara Municipal de Alenquer, Centro 
de Saúde, Agrupamentos de escolas 

Realização de ações de sensibilização para a frequência 
das cantinas/refeitórios escolares no AEDG Ano letivo 2014/15 Centro de Saúde 

Dinamizar jogos colaborativos e 
encontro de famílias 

Realização da atividade “Living Peace – Comunicar – 
dinâmica de família”  

Janeiro CPCJ, Fundação Mariápolis 

Disponibilizar uma oferta educativa 
para alunos em risco de abandono 

escolar ou com percursos escolares 
irregulares 

 

Enveredar os esforços necessários para a disponibilização 
da oferta educativa PIEF 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Agrupamentos de escolas  

Divulgar os recursos existentes na 
área da infância e juventude no 

concelho  
Realização de uma “Feira de Recursos” Abril CPCJ 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Realizar ações de divulgação e formação 
para jovens  

Realização de duas ações de formação subordinadas 
aos temas “Problemas ligados às Novas Dependências”, e 

“A orientação nos programas de intervenção nos jovens 
com novas dependências e nas pessoas portadoras de 

deficiência”. 

 

Durante o primeiro e 
segundo semestre de 

2015 

 

Associação S. Roberto 

Promover a natalidade no concelho de 
Alenquer 

Implementação do projeto “+ Bébéquer” Abril Câmara Municipal de Alenquer 
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¤ Eixo III - Educação, Formação e Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Criar e dinamizar o Núcleo Empresarial Solidário 

Criar um elo de ligação com as empresas 
apelando à sua responsabilidade social 

Dinamização do Núcleo Empresarial 
Solidário  

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer 

Promover um espaço de partilha e troca de 
opiniões   

Melhorar as competências parentais alertando 
para a importância da participação no percurso 

escolar dos educandos 

Realização de um Fórum para pais e 
encarregados de educação 

Março 

Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com as associações de pais e 

Encarregados de Educação e os 
Agrupamentos de Escolas 

Promover um espaço de partilha e troca de 
opiniões 

Promover a receção aos professores no ano 
letivo 2015/2016 

Realização de um Fórum para professores Setembro 
Câmara Municipal de Alenquer em 

colaboração com os Agrupamentos de 
Escolas 

Melhorar as competências profissionais das 
assistentes operacionais a desempenhar 

funções nos estabelecimentos de ensino do 
concelho  

Realização de ações de sensibilização 
dirigidas às assistentes operacionais a 

desempenhar funções nos estabelecimentos 
de ensino do concelho 

Fevereiro  

 

Abril 

Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com os Agrupamentos de 
Escolas, a empresa ICA e Nordigal e o 

serviço municipal de proteção civil 

Criar um documento estratégico e orientador da 
educação no concelho 

Apresentação do Projeto Educativo 
Municipal 

Julho Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com vários parceiros 

Apoiar jovens e adultos desempregados na 
definição ou desenvolvimento do seu percurso 

de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho  

Dinamização do gabinete de inserção 
profissional 

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer em estreita 
articulação com o Centro de Emprego 

Criação e dinamização da Plataforma 
Alenquer + Portal de negócios 

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer em estreita 
articulação com o tecido empresarial 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Desenvolver uma intervenção preventiva que 
contribua para reduzir o risco de longos 
períodos de inatividade ou desemprego  

Divulgar a oferta formativa e de emprego 

 

Realização do IV Fórum Emprego e Formação 

 

A definir 

 

Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com os Agrupamentos de 

escolas 

 

 

 

Promover o empreendedorismo junto das 
crianças e dos jovens 

Realização de um Seminário sobre 
empreendedorismo dirigido à comunidade 

escolar 

 

Março 
Câmara Municipal de Alenquer em 

colaboração com o Agrupamento de 
Escolas Damião de Goes 

Dinamização do Gabinete de Apoio ao 
Empreendedor 

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer 

Criação e dinamização de um espaço de Co-
Work 

Setembro Câmara Municipal de Alenquer 

Implementação do projeto “Ateliers 
Empreender Criança” 

Ano letivo 2015/16 

CMA, Agrupamento de Escolas Damião 
de Goes, Associação Comercial e 

Industrial do Concelho de Alenquer e 
Associação Industrial Portuguesa – 

Câmara de Comércio e Indústria 

 

 

Promover a inserção profissional 

 

Realização de uma ação de sensibilização na 
área do apoio à contratação/formação e 

atividades socialmente úteis 

 

A definir 
Segurança Social 

IEFP 

Criar um mecanismo de articulação entre os 
diversos parceiros para a definição da rede de 

ensino e formação profissional 
Janeiro/Abril 

IEFP, Câmara Municipal de Alenquer, 
Agrupamentos de Escolas, Agencia 

Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

 

Divulgar aos alunos percursos escolares 
apos o ensino básico 

Realização de uma sessão de esclarecimento sobre 
orientação vocacional dirigida aos encarregados de 

educação 
Ao longo do ano letivo 

Agrupamento de Escolas de Abrigada  

Câmara Municipal de Alenquer 

Realização do “Encontro de Profissões” Abril/Maio Agrupamento de Escolas de Abrigada 

Realização de um encontro com escolas 
profissionais e com o Agrupamento de Escolas 

Damião de Goes 
Maio Agrupamento de Escolas de Abrigada 

Dotar o concelho de jovens agricultores 
com capacidade técnica de desenvolver 

projetos agrícolas viáveis e 
simultaneamente aumentar a qualidade 
de vida de um grupo social em situação 

de desvantagem. 

 
Realização do diagnóstico das necessidades 

formativas da população agrícola do concelho de 
Alenquer 

 

Ao longo do ano 

 

Coopquer 

Intensificar e diversificar as atividades 
das explorações agrícolas de forma a 

aumentar a qualidade de vida da 
população rural do concelho de 

Alenquer. 

Realização de Campanhas de 
informação/sensibilização acerca dos apoios o novo 

Plano de Desenvolvimento Rural 2020 

 

A calendarizar 

 

Coopquer 

Diversificação das atividades 
complementares (ex: artesanato, turismo 

rural) 

Criação de uma bolsa com as ofertas de emprego no 
setor 

 

Ao longo do ano 

 

Coopquer 
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¤ Eixo IV - Idosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

 

Promover o combate ao isolamento e 
exclusão social das pessoas idosas  

Realização de uma reunião com os 
representantes das IPSS’s do concelho e da 

autarquia para delinear as atividades a 
desenvolver ao longo do ano pelo núcleo 

dinamizador de técnicos na área da terceira 
idade  

 

Janeiro  

 

Câmara Municipal de Alenquer 

Dinamização das ações programadas no 
plano de atividades do núcleo dinamizador 

de técnicos na área da terceira idade , 
nomeadamente o seminário sobre saúde e 

envelhecimento saudável  

 

Periodicamente  

 

Núcleo Dinamizador de Técnicos 
na Área da Terceira Idade  

Contribuir para a melhoria de 
competências no âmbito da prestação de 

cuidados à população idosa 

 

Definição, implementação e avaliação de um 
plano de formação inter-institucional 

 

Ao longo do ano 
Instituições locais na área da 

terceira idade 

Apoiar os idosos economicamente mais 
desfavorecidos ao nível das pequenas 

reparações domésticas 
Dinamização do projeto “Oficina Domiciliária” Ao longo do ano 

Câmara Municipal de Alenquer 
em parceria com as Juntas de 

Freguesia do concelho 

Promover um envelhecimento ativo 
Alargamento da oferta ao nível dos locais de 
funcionamento da Universidade da Terceira 

Idade de Alenquer 
A definir Câmara Municipal de Alenquer 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL 

 

 

Promover o combate ao isolamento e 
exclusão social 

Realização do diagnóstico de situações de 
idosos em risco que carecem de alargamento 

de apoio domiciliário  
Ao longo do ano Parceiros da Rede Social 

Sensibilização da comunidade para a 
identificação de idosos em situação de 

isolamento para a frequência de centros de 
dia através da elaboração de um panfleto 

informativo e da divulgação do mesmo  

 

Ao longo do ano 

 

IPSS’s, Segurança Social, 
Câmara Municipal de Alenquer, 

Centro de Saúde 

Promover o voluntariado sénior 
Realização de ações de sensibilização junto 

dos alunos da Universidade da Terceira Idade 
A definir 

Universidade da Terceira Idade,  
Centro de Saúde 
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¤ Eixo V - Famílias em Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

 

Promover a melhoria de condições de 
habitação 

Realização de um levantamento inter-institucional 
de famílias com condições precárias de 

habitabilidade 
Junho Câmara Municipal de Alenquer, NLI 

Identificação e realização de candidaturas a 
programas de reabilitação de habitações 

degradadas 
Ao longo do ano Parceiros do grupo de trabalho 

Dinamização do Programa de Apoio à Habitação 
Degradada 

Ao longo do ano Câmara Municipal de Alenquer 

Promover a integração da perspetiva de 
género nas políticas da Administração 

Pública Local 

Dinamização dos Planos Intermunicipal e 
Municipal para a Igualdade de Género no âmbito 

do Projeto Oeste + Igualdade 
Periodicamente Câmara Municipal de Alenquer 

 

Promover uma resposta social que 
assegure a melhoria das condições de 
vida das famílias em situação de maior 

vulnerabilidade 

Continuação da dinamização das respostas de 
apoio social 

Periodicamente 
Entidades locais que prestam apoio 

social 

Criação de uma ferramenta para a articulação dos 
apoios sociais e sensibilização das entidades para 

o seu preenchimento 
Ao longo do ano 

Câmara Municipal de Alenquer, 
instituições locais 

Realização de ações de formação sobre 
organização e gestão familiar 

A definir NLI, Câmara Municipal de Alenquer 

Sensibilizar os cidadãos para exercerem 
a sua cidadania, de forma a promover 
soluções adequadas aos problemas 

existentes o mais precocemente possível 

 

Realização de um seminário da Rede Social  Outubro/Novembro  Núcleo Executivo 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

 

Assegurar recursos às 
famílias que não reúnam 
condições económicas 
para a satisfação das 
suas necessidades 

básicas 

 Agilização de apoios para a satisfação de necessidades pontuais 
(loja social, oficina domiciliária, banco alimentar e protocolo de 

ajuda alimentar) 
Periodicamente 

Câmara Municipal de Alenquer 

Instituições locais 

Realização de campanhas de recolha de produtos alimentares e 
de higiene Periodicamente Câmara Municipal de Alenquer 

Criação de um mecanismo de articulação com as Juntas de 
Freguesia no âmbito da ação social Ao longo do ano 

Câmara Municipal de Alenquer 

Juntas de Freguesia 

Promoção da criação de bolsas de voluntariado nas Juntas de 
Freguesia do concelho 1.º trimestre do ano 

Câmara Municipal de Alenquer 

Juntas de Freguesia 

Realização de ações de sensibilização para a criação de 
Comissões Sociais de Freguesias 4.º trimestre do ano 

Câmara Municipal de Alenquer 

Juntas de Freguesia 
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¤ Eixo VI - Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Facilitar o acesso da população aos 
cuidados de saúde 

Criação de um regulamento municipal no âmbito da 
cedência de transporte gratuito da população idosa 

para o Hospital de Vila Franca de Xira 
Junho Câmara Municipal de Alenquer 

Promoção da divulgação do Portal do Utente A definir Câmara Municipal de Alenquer 

Dinamizar atividades preventivas no âmbito 
da saúde 

Comemoração do mês da saúde Abril Câmara Municipal de Alenquer 
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5. Considerações finais 

 

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

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

diagnosticadas.  

 

O presente documento resulta de um contributo e de um envolvimento efetivo das entidades com 

intervenção local que acederam colaborar no processo de elaboração do Plano de Ação, 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, 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. 

 

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

e com o envolvimento dos mesmos 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.  

 

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 todas os interventores sociais, o que pressupõe a mobilização local e 

a coresponsabilização de todos. 

 

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. 

 

 


