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1. Nota Introdutória 
 

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 2016 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, de modo a garantir a operacionalização dos objetivos a curto e médio prazo 

definidos no Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2013-2015, onde se encontram definidas as 

atividades que concorrem para a concretização dos mesmos e os responsáveis e envolvidos na 

realização das atividades, bem como o cronograma de execução no período compreendido entre 

janeiro e dezembro de 2016. 

 

Terminada a vigência do atual PDS, e considerando as mudanças que ocorrem constantemente no 

tecido económico e social nos últimos anos e a experiência de intervenção no terreno decorrente do 

trabalho realizado, surgiu a necessidade de proceder à atualização do Diagnóstico Social de 

Alenquer, processo que decorrerá durante o ano de 2016, com o envolvimento dos parceiros locais, 

e de onde resultará a construção de um novo PDS.  

 

Com o objetivo de que o presente documento possa ser um instrumento de racionalização e eficácia 

da ação no combate à pobreza e exclusão social, pretende-se que o Plano de Ação 2016 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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2. Opções Metodológicas 
 

Segundo 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, sendo que o mesmo 

contempla 6 eixos ou áreas de intervenção, constantes do PDS ainda em vigor, a saber: 

- Deficiência 

- Famílias em Risco 

- Educação, Formação e Emprego 

- Idosos 

- Infância e Juventude 

- Saúde 

 

Considerando que grande parte do trabalho a desenvolver durante o ano de 2016 se prenderá com 

a recolha de informação qualitativa e quantitativa de forma a proceder à atualização do documento 

de Diagnóstico Social, foi utilizada na elaboração do Plano de Ação uma metodologia que passou 

pela monitorização do Núcleo Executivo relativamente a atividades que por um lado não foram 

possíveis de concretizar no plano de ação do ano anterior, e por outro dado, pela inclusão de 

atividades que já se têm vindo a realizar anualmente, e que será importante que o continuem a ser 

no âmbito da concretização dos objetivos de desenvolvimento social local preconizados para o 

concelho. 

 

Posteriormente, esta compilação de atividades a desenvolver foi remetida aos elementos 

constitutivos do Conselho Local de Ação Social, via correio eletrónico, com vista à recolha de 

contributos. 

 

O Plano de Ação 2016 refere-se assim 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. 
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� Responsáveis/parceiros - identificam-se as entidades responsáveis por cada uma das 

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

 

Será assim apresentada uma grelha por área temática, onde é possível observar os campos 

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

2016. 

 

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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3. Eixos de Intervenção 

 ¤ 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 2016 

Câmara Municipal de Alenquer, 

instituições locais na área do desporto 

Promover a natalidade no concelho de 
Alenquer 

Implementação do projeto “+ Bébéquer” Ao longo de 2016 Câmara Municipal de Alenquer 

Promover o combate ao insucesso 
escolar 

Pré-implementação do projeto “Aluno ao Centro” Ao longo de 2016 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.  

 
 

Março a junho de 
2016    

  
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 2016  

 

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 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 de 2016 Câmara Municipal de Alenquer 

Criar um documento estratégico e orientador da 
educação no concelho 

Apresentação do Projeto Educativo 
Municipal 

Segundo semestre 
de 2016 

Câmara Municipal de Alenquer em 
colaboração com vários parceiros 

Promover o empreendedorismo junto das 
crianças e dos jovens 

Criação e dinamização de um espaço de Co-
Work 

A definir Câmara Municipal de Alenquer 

Implementação do projeto “Ateliers 
Empreender Criança” 

Ano letivo 2015/16 

CMA, Agrupamentos de Escolas 
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 
Instituto de Segurança Social 

IEFP 

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

de ensino e formação profissional 
Ao longo de 2016 

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

Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional 
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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 

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 de 2016 
Instituições locais na área da 

terceira idade 

 

Promover o combate ao isolamento e 
exclusão social 

 

Programa Idade + 

 

Ao longo de 2016 Câmara Municipal de Alenquer 
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¤ Eixo V - Famílias em Risco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Eixo VI - Saúde 
 

 

 

 

 

 

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 

Assegurar recursos às famílias que não 
reúnam condições económicas para a 

satisfação das suas necessidades 
básicas 

Realização de ações de sensibilização para a 
criação de Comissões Sociais de Freguesias 

Ao longo do ano 
Câmara Municipal de Alenquer 

Juntas de Freguesia 

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 
Ao longo de 2016 Câmara Municipal de Alenquer 

Dinamizar atividades preventivas no âmbito 
da saúde 

Definição e implementação de um Plano Municipal 
de combate à doença da diabetes 

Abril a novembro 
Câmara Municipal de Alenquer 

Parceiros locais 


