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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Construção de um instrumento de 
definição conjunta e negociada de 

objetivos prioritários para a promoção do 
desenvolvimento social local 

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

realização do Plano de Desenvolvimento Social 

Até ao final do ano de 
2017 

Câmara Municipal de Alenquer 

Parceiros do CLAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

Promover uma melhoria do 
conhecimento relativamente à realidade 
concelhia junto das entidades locais e da 

população em geral  

 

Elaboração e divulgação de um panfleto informativo 
referente ao Diagnóstico Social 2016 

 
 

Segundo semestre 
de 2017 

 
 

 Câmara Municipal de Alenquer 
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¤ Eixo I - Deficiência 

 

 

¤ Eixo II - Infância e Juventude 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Continuar a prestar apoio às famílias 
nomeadamente nas atividades de 

tempos livres 

Alargamento e diversificação da oferta de ocupação de 
tempos livres para crianças e jovens do concelho Ao longo de 2017 

Câmara Municipal de Alenquer, 

instituições locais na área do desporto 

Promover o combate ao insucesso 
escolar 

Implementação do projeto “Aluno ao Centro” Ao longo de 2017 Câmara Municipal de Alenquer 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 
 
 

Promover a eliminação de barreiras 
arquitetónicas nos edifícios públicos 

e no espaço público 

Articulação com as juntas de freguesia do concelho no 
sentido da identificação de um espaço no território da 
freguesia onde possam vir a realizar uma intervenção 

ao nível da promoção das acessibilidades.  

 
 

Segundo semestre 
de 2017    

  
Câmara Municipal de Alenquer, 

Juntas/Uniões de freguesia 

 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 2017  

 

Câmara Municipal de Alenquer, 
instituições locais na área da 

deficiência  
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¤ Eixo III - Educação, Formação e Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Criar um documento estratégico e orientador da 
educação no concelho 

Apresentação do Projeto Educativo 
Municipal 

Ao longo de 2017 Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com vários parceiros 

Promover o empreendedorismo junto das 
crianças e dos jovens 

Implementação do projeto “Ateliers 
Empreender Criança” 

Ano letivo 2016/17 

CMA, Agrupamentos de Escolas 
Associação Comercial e Industrial do 
Concelho de Alenquer e Associação 
Industrial Portuguesa – Câmara de 

Comércio e Indústria 

Contribuir para um aumento das qualificações da 
população do concelho 

Promover cursos de formação profissional 
de curta e longa duração adaptados às 
necessidades do mercado de trabalho 

Ano de 2017 

 

Câmara Municipal 

ATEC 

IEFP 
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¤ Eixo IV - Idosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Eixo V - Famílias em Risco 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE 
RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

Promover o combate ao isolamento e 
exclusão social das pessoas idosas 

 

 

Dinamização das ações programadas no 
plano de atividades do núcleo dinamizador 

de técnicos na área da terceira idade 

 

Periodicamente  

Núcleo Dinamizador de Técnicos 
na Área da Terceira Idade  

Programa Idade + Ao longo de 2017 Câmara Municipal de Alenquer 

Desenvolvimento de um projeto de inclusão 
social pela cultura – prestação de apoio aos 

idosos através da disponibilização de 
transporte para eventos culturais 

 

Ao longo de 2017 

Câmara Municipal de Alenquer  

Instituições do concelho 

Juntas e Uniões de Freguesias 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

 

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 e criação de mecanismos de 

articulação 

Periodicamente 
Entidades locais que prestam apoio 

social 
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¤ Eixo VI - Saúde 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ENTIDADE RESPONSÁVEL/PARCEIRA 

Dinamizar atividades preventivas no âmbito 
da saúde 

Definição e implementação de um Programa 
Municipal na área da saúde 

Ao longo do ano 
Câmara Municipal de Alenquer 

Parceiros locais 


