
Plano de Ação 2018 

0 

 

 

 

Índice 
 

 

1. Sumário Executivo ..................................................................................................................... 1 

 

2. A Rede Social no concelho de Alenquer .................................................................................... 2 

         2.1.- O Plano de Ação ........................................................................................................... 2 

 

3. Análise de Eixos de Intervenção ................................................................................................ 3 

         ¤ Eixo I - Deficiência ............................................................................................................. 5 

         ¤ Eixo II - Educação, Formação e Emprego ......................................................................... 7 

     ¤ Eixo III – Famílias em Risco ............................................................................................. 11 

         ¤ Eixo IV - Idosos ................................................................................................................ 13 

         ¤ Eixo V – Infância e Juventude .......................................................................................... 14 

         ¤ Eixo VI - Saúde ................................................................................................................ 16 

 

4. Considerações finais ................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação 2018 

 

1 

 

 

 

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 na apresentação Plano de Ação 2018 e surge na continuidade do 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do Programa Rede Social em Alenquer, sendo que 

as atividades a desenvolver neste período concorrerão para a 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 atividades que concorrem para a concretização dos 

objetivos estratégicos e específicos e os 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. 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 chegar à realização de atividades.  

 

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 por área temática onde ficarão definidas as atividades a desenvolver, o cronograma das atividades 

e as entidades responsáveis e/ou parceiras pela concretização das mesmas, no que se entendeu ser o 

Plano de Ação anual para o período de janeiro a dezembro de 2018. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

Desenvolver uma articulação concertada 
entre as entidades locais com vista à 
promoção do desenvolvimento social 

local 

Realizar reuniões com os parceiros constitutivos do 
Conselho Local de Ação Social de Alenquer com vista à 

constituição de Comissões Sociais de Freguesia 
Ao longo do ano 

Câmara Municipal de Alenquer 

Parceiros do CLAS 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

Promover a melhoria do conhecimento 
relativamente à realidade concelhia junto 
das entidades locais e da população em 

geral  

 

Desenvolver mecanismos de divulgação dos instrumentos 
estratégicos da Rede Social do concelho junto dos parceiros 

e da população  

 
 

Ao longo do ano 

 
 

Câmara Municipal de Alenquer 
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¤ Eixo I - Deficiência 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Divulgar os apoios existentes para a 
contratação de pessoas com deficiência 

Organizar um workshop junto das entidades empregadoras do 
concelho sobre responsabilidade social e apoios à contratação 
de pessoas deficientes 

Maio IEFP – CE Torres Vedras 

Criar um núcleo para a inclusão das pessoas com deficiência 
no âmbito do projeto “Missão Emprego” 

Abril 

Câmara Municipal 
AAIJFMeca 

CERCI Flor da Vida 
IEFP – CE Torres Vedras 

Fomentar a responsabilidade social junto 
das entidades empregadoras locais Constituir uma equipa técnica para sinalização e 

acompanhamento sistemático que facilite a integração de 
todos os deficientes adultos do concelho 

De Março a 
Dezembro 

IEFP – CE Torres Vedras 

Câmara Municipal 

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

Realizar uma reunião de articulação com as juntas e uniões de 
freguesia para a identificação de uma barreira arquitetónica no 
seu território e desenvolver uma articulação conjunta no 
sentido da sua eliminação 

Abril 

 
Núcleo Executivo 

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

Realizar uma ação comemorativa do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência 
 

3 de dezembro 
Câmara Municipal 

Cerci Flor da Vida, AAIJFMeca 

Realizar atividades em parceria com o Instituto Nacional para 
a Reabilitação (INR) 
 

Ao longo do ano 
Câmara Municipal 

INR 

Realizar ações de divulgação do gabinete integrado de 
informação e mediação para pessoas com deficiência 

Ao longo do ano 
 

Câmara Municipal 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Articular interinstitucionalmente de forma 
a identificar os cuidadores e a promover 

(in)formação adequada 

Realizar uma reunião de articulação com as Juntas de 
freguesia e as entidades locais que intervêm na área da 
deficiência para sinalização de cuidadores por área geográfica. 

Abril Entidades do Núcleo Executivo 

Fomentar a criação de grupos de auto 
representantes com vista à promoção de 

informação referente à defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência 

Definir uma estratégia de intervenção para a criação dos 
grupos de auto representantes 

Abril 

Câmara Municipal 

CERCI Flor da Vida 

AAIJFMeca 
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¤ Eixo II - Educação, Formação e Emprego 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Promover a divulgação das 
necessidades de formação/ 

competências identificadas pelas 
entidades empregadoras, junto da 

população 

Elaborar folhetos de divulgação das necessidades sentidas pelas 
entidades empregadoras para entrega aos desempregados que 
procurem os serviços do Gabinete de Inserção Profissional de 
Alenquer 

Março a Dezembro IEFP- CE Torres Vedras 

Adequar as ofertas formativas às 
necessidades identificadas 

Promover ações de formação pelo IEFP/Serviço de Formação 
Profissional de Alverca, adequadas às necessidades 

Março a Dezembro IEFP- CE Torres Vedras 

Construir a rede de ensino profissional de Alenquer e do Oeste Ao longo do ano 

Câmara Municipal 
Agrupamentos de escolas 

OesteCim, ANQEP, DGEST 

Sensibilizar a população jovem para a 
definição de um percurso formativo 

que se coadune com as necessidades 
de emprego a nível local 

Desenvolver projetos de empreendedorismo em meio escolar Ao longo do ano 
Câmara Municipal 

Betweien 

Definir Planos Pessoais de Emprego/Formação, alinhados com as 
necessidades locais 

Ao longo do ano IEFP- CE Torres Vedras 

Realizar sessões de esclarecimento organizadas pelo Serviço de 
Psicologia e Orientação  

Maio / Junho Agrupamentos de Escolas 

Realizar sessões no âmbito do programa "Garantia Jovem" Mensalmente 
 

Gabinete de Inserção Profissional 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Promover iniciativas que visem o 
aumento das qualificações da 

população 

Estabelecer um protocolo com o Centro Qualifica Fevereiro 
 

Câmara Municipal 

Organizar workshops abertos à população em geral sobre matérias 
primordiais que possam melhorar o acesso ao mercado de trabalho 

Abril e Outubro IEFP- CE Torres Vedras 

Realizar formações de desenvolvimento de competências pessoais, 
relacionais e de comunicação para pessoas em situação de 
desemprego 

Abril, Maio e Junho AMU 

Diversificar atividades na exploração agrícola: Apoio à criação ou 
desenvolvimento, na exploração agrícola, de atividades económicas 
de natureza não agrícola 

Ao longo do ano Coopquer 

Realizar formações modulares certificadas destinadas a ativos 
empregados ou desempregados, que pretendam desenvolver 
competências em alguns domínios de âmbito geral ou específico 

Ao longo do ano Coopquer 

Realizar formação especializada agrícola destinada a jovens 
agricultores e ativos dos sectores da agricultura e florestal   

Ao longo do ano Coopquer 

Sensibilizar o tecido empresarial para 
as necessidades de conciliação entre a 
vida pessoal e familiar 

Organizar um encontro com as entidades empregadoras para 
debate/sensibilização sobre as necessidades de conciliação entre a 
vida pessoal e familiar  

Junho  IEFP- CE Torres Vedras 

Sensibilizar as famílias para a partilha 
das responsabilidades parentais 

 
 

Elaborar folhetos de divulgação da necessidade de partilha das 
responsabilidades parentais para entrega aos pais e encarregados de 
educação das escolas básicas  

 

Abril a Dezembro IEFP- CE Torres Vedras 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Incentivar atitudes pró-ativas na 
procura de novas oportunidades de 
emprego 

Promover sessões de técnicas de procura de emprego junto da 
população desempregada  

Janeiro a Dezembro 
IEFP- CE de Torres Vedras 

Gabinete de Inserção Profissional 

Prestar acompanhamento individualizado a pessoas em situação de 
desemprego através do projeto RAISE-Resposta Alternativa de 
Integração Social e Empreendedorismo                       

Janeiro a Dezembro  AMU 

Realizar formações teórico práticas de metodologias de procura de 
trabalho 

Abril e Outubro AMU 

Criar grupos de ajuda para uma procura ativa de emprego A partir de Abril AMU 

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

Dar continuidade à divulgação das ofertas de emprego e de formação 
no espaço do Gabinete de Inserção Profissional, através do envio de 
informação às juntas de freguesia e da divulgação no site da 
autarquia 

Janeiro a Dezembro Gabinete de Inserção Profissional 

 

Realizar ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e 
formação, oportunidades de emprego e de formação, programas 
comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação 
 

Mensalmente Gabinete de Inserção Profissional 

 

Realizar ações de informação e divulgação dirigidas a adultos e 
jovens, a empresas e outros empregadores sobre as ofertas de 
Educação e Formação Profissional disponíveis no território do 
concelho e sobre a relevância da Aprendizagem ao Longo da Vida em 
colaboração com o Centro Qualifica 

Trimestralmente 

Gabinete de Inserção 
Profissional  

Centro Qualifica 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

 

Promover ações de 
sensibilização/divulgação de práticas 
empreendedoras 

Realizar um evento para a apresentação de trabalhos realizados nos 
agrupamentos de escolas no âmbito do projeto Academia do 
Empreendedorismo 

Maio/junho Câmara Municipal 

Promover sessões para potenciais criadores de emprego/empresas 
junto dos desempregados subsidiados pelo IEFP  

Abril e Setembro AMU 

Realizar formação em técnicas básicas de apoio ao 
empreendedorismo                                                                  

Ao longo do ano AMU 

 Realizar um Bootcamp de Empreendedorismo de Comunhão   Abril e Outubro AMU 

 
Prestar informação e orientação para apoio técnico ao 
empreendedorismo e tutoria e mentoria de projetos 

Ao longo do ano AMU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação 2018 

 

11 

 

¤ Eixo III – Famílias em Risco  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 
 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

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

Realizar reuniões de articulação das respostas sociais 
Janeiro, Abril, Junho, 
Setembro, Novembro 

Câmara Municipal 

ISS- Setor de Vila Franca 

Realizar sessões de informação com os agrupamentos de 
escolas e outras instituições do concelho sobre a atuação 
do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco de 
Alenquer 

Ao longo do ano 
Núcleo de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco 

Criar mecanismos de intervenção social e 
de monitorização  

Definir estratégias de intervenção conjuntas entre os 
parceiros no âmbito da realização das reuniões periódicas 
de articulação das respostas sociais, com vista a agilizar a 
intervenção junto das famílias em acompanhamento 

Janeiro, Abril, Junho, 
Setembro, Novembro 

Câmara Municipal 

ISS- Setor de Vila Franca 

Assegurar recursos às famílias para a 
satisfação das suas necessidades básicas 
e contribuir para a sua inserção social e 
profissional.  

Dinamizar as respostas sociais existentes, bem como as 
reuniões de articulação de respostas sociais com vista a 
agilizar procedimentos e evitar duplicação de respostas 

Periodicamente 
Câmara Municipal 

ISS- Setor de Vila Franca 

 

Criar um núcleo técnico com vista a um 
acompanhamento de proximidade de 
famílias em risco  

 

Realizar as reuniões de parceiros na comunidade 

 

Trimestralmente 

 

 

Centro de Saúde 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Promover e avaliar ações de 
sensibilização com vista ao reforço de 
competências 

Criar um projeto de formação a longo prazo para famílias 
em acompanhamento pelos serviços de apoio, de modo a 
abordar diferentes temáticas no sentido da aquisição de 
competências ao nível da gestão doméstica 

Setembro 

Câmara Municipal 

ISS – Setor de Vila Franca 

RLIS 

Identificar uma entidade formativa na área da promoção de 
competências de gestão doméstica                                                      

Outubro 

 

Câmara Municipal 

ISS – Setor de Vila Franca 

RLIS 

Realizar uma ação de sensibilização direcionada a famílias 
em acompanhamento pelos serviços de apoio 

Novembro 

Câmara Municipal 

ISS – Setor de Vila Franca 

RLIS 
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¤ Eixo IV - Idosos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 
 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Realizar um diagnóstico concelhio sobre a 
população idosa   

Realizar uma reunião de trabalho com as Juntas de 
Freguesia, GNR e instituições de apoio a idosos para 
elaboração de um projeto para efetuar o diagnóstico 
concelhio.                   

Março 

Câmara Municipal 
Juntas de freguesia 

GNR, IPSS 
Unidade de Cuidados na 

Comunidade 
ISS- Sector de Vila Franca Realizar o diagnóstico sobre a população idosa Abril a novembro 

Criar um grupo de voluntários no âmbito 
do BLV para apoio e acompanhamento à 
população idosa   

Criar um projeto de voluntariado para apoio e 
acompanhamento à população idosa 

Dezembro Câmara Municipal 

Desenvolver o programa “Passeios na minha terra” Ao longo do ano Câmara Municipal 

Realizar reuniões de articulação 
interinstitucional 

Realizar reuniões periódicas com as instituições 
locais 

Dezembro 
Câmara Municipal 

ISS- Sector de Vila Franca 

Organizar o projeto “Um dia na Aldeia” Ao longo do ano GNR 

 

 

Implementar o projeto para cuidadores informais 

"Cuidar em casa..." 

 

Ao longo do ano Centro de Saúde 
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¤ Eixo V – Infância e Juventude 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Sensibilizar as entidades empregadoras 
relativamente à necessidade de conciliação 
da vida profissional e pessoal 

Organizar um encontro com as entidades empregadoras para 
debate/sensibilização sobre as necessidades de conciliação 
entre a vida pessoal e familiar 

Junho IEFP – CE Torres Vedras 

Implementar o projeto “Rede de Mediadores 
para o sucesso escolar”   

Implementar a metodologia “Empresários para a Inclusão 
Social” nos 4 agrupamentos de escolas 

Março a 
Dezembro 

Câmara Municipal 

Promover ações de sensibilização no âmbito 
do treino de competências educativas e 
relacionais  

Dinamizar o projeto “Pais Educadores” Ao longo do ano Câmara Municipal 

Dinamizar o projeto “Conversa de pais” 
Primeiras 

segundas feiras 
de cada mês 

Centro de Saúde 

Dinamizar o projeto “Escola de pais” Mensalmente AE Carregado 

Sensibilizar e mobilizar as entidades locais 
para a criação de um espaço concelhio 
direcionado a jovens que proporcione 
diversas experiências de vida e o contacto 
com o mundo do trabalho 

Desenvolver um projeto através do Conselho Municipal da 
Juventude de forma a auscultar os jovens  

Ao longo do ano 
Parceiros do Conselho 
Municipal da Juventude 

Criar uma resposta de acolhimento 
residencial para crianças e jovens 

Apresentar uma candidatura à resposta de Casa de 
Acolhimento para crianças e jovens 

Candidatura já 
apresentada à 

Segurança Social 

SCM de Aldeia Galega da 
Merceana 

Sensibilizar as instituições educativas para a 
realização de atividades que mobilizem os 
pais na respetiva organização e dinamização 

Promover o encontro das Associações de Pais do concelho  21 abril AE Abrigada 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

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

Dinamizar os projetos férias divertidas e férias desportivas Ao longo do ano 
Câmara Municipal, instituições 

locais na área do desporto 

Dinamizar o programa de ocupação de tempos livres do 
Município de Alenquer 

Ao longo do ano Câmara Municipal 

Implementar o projeto “Férias Culturais”  
Junho, Julho, 

Agosto e 
Setembro 

Câmara Municipal, instituições 
locais 
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¤ Eixo VI – Saúde 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 
 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Promover a divulgação dos recursos existentes Realizar uma Feira da Saúde  Abril Câmara Municipal 

Realizar ações de sensibilização no âmbito da 
prevenção da saúde mental 

Realizar uma ação de sensibilização na área da saúde 
mental em meio escolar 

Último trimestre do 
ano 

Câmara Municipal 

Dinamizar as atividades previstas no âmbito do projeto 
“KAPACITAR” 

Ao longo do ano 
Hospital de Vila Franca  

ACES Estuário do Tejo 

Incluir a temática no conteúdo programático das disciplinas 
a lecionar na Universidade da Terceira Idade 

Ao longo do ano Centro de Saúde 

Desenvolver ações de formação/informação 
direcionadas a cuidadores de pessoas com 
problemas de saúde mental 

 

Recolher dados, junto da UCC de Alenquer, para a 
identificação dos cuidadores de pessoas com problemas 
de saúde mental 

Ao longo do ano 
Câmara Municipal  

Centro de Saúde 

Implementar o programa Não à diabetes  

 

- Realizar ações de sensibilização e rastreio,       
- Divulgar inquéritos de avaliação de risco,               
- Promover atividade física junto da população,         
-  Realizar uma atividade Comemorativa do Dia Nacional 
de Luta Contra a Obesidade -  Implementar o programa 
GOSTO 
 

 

 

Ao longo do ano 
Câmara Municipal  

Centro de Saúde 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL/ 
PARCEIRA 

Estimular iniciativas de promoção de hábitos de 
alimentação saudável junto da população em 
geral  

Dinamizar o Programa pais educadores (temática: leitura 
de rótulos) 

Fevereiro e Março 
Câmara Municipal  

Agrupamentos de escolas 

Realizar intervenção direta em meio escolar Ao longo do ano Equipa de saúde escolar 

Implementar o Programa “Fruta escolar Ao longo do ano Câmara Municipal  

Realizar um levantamento de necessidades de 
formação em primeiros socorros /SBV e 
articulação com as entidades responsáveis no 
sentido da implementação de um plano de 
formação nesta área 

Realizar uma ação de sensibilização junto das assistentes 
operacionais dos agrupamentos de escolas após aferir a 
necessidade junto dos respetivos diretores 

Fevereiro Câmara Municipal 

Realizar um levantamento online de modo a identificar 
necessidades de formação junto da população 

Ao longo do ano Câmara Municipal 

Realizar uma reunião com a Cruz Vermelha Portuguesa,  
Centro de Saúde e Associações de Bombeiros Voluntários 
para a definição de um plano de formação 

Novembro 

Câmara Municipal 

Cruz Vermelha 

Associações de Bombeiros 
Voluntários 

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

Realizar uma reunião com as juntas e uniões de freguesia 
para aferir a possibilidade de se poder efetuar o transporte 
de munícipes ao Centro de Saúde 

Abril Núcleo executivo 
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4. 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 das entidades com intervenção local que 

acederam colaborar no processo de elaboração do Plano de Ação, sendo destacando-se 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 vir a sofrer 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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 


