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Enquadramento 
 

O Plano de Ação é o instrumento de planeamento mais operacional da Rede Social, 

um documento elaborado anualmente, com a finalidade de corresponder com ações e 

atividades concretas aos objetivos previamente definidos no Plano de 

Desenvolvimento Social (documento estratégico aprovado pelo CLAS/Aljezur). 

O documento começa por descrever e enquadrar no tempo a documentação produzida 

pela Rede Social de Aljezur, apresentando em seguida um resumo de todos os 

objetivos elaborados e definidos pelos parceiros no último Plano de Desenvolvimento 

Social. 

Em seguida são apresentados os eixos estratégicos com os seus objetivos, atividades 

a realizar e resultados esperados em face dos objetivos traçados. São também 

descritos os potenciais parceiros, os destinatários dos projetos, os responsáveis pelo 

seu desenvolvimento e as datas previstas para a realização dos mesmos. 

É de referir que os objetivos delineados no presente Plano de Ação pretendem dar 

continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, contribuindo para o crescimento 

de uma cultura de parceria. Foram elaborados objetivos transversais a mais do que 

um eixo estratégico (áreas de desenvolvimento estruturantes desde a fase de 

diagnóstico), de modo a permitir conjugar a cooperação entre técnicos de diferentes 

áreas e organizações em torno de objetivos estruturantes e transversais, pelo que são 

propostas e apresentadas duas matrizes de desenvolvimento:  

1) Integra os eixos estratégicos da Saúde e dos Idosos;  

2) Contempla o eixo estratégico das Famílias Multidesafiadas. 

Este é o documento mais operacional da Rede Social ao serviço de todos os 

intervenientes e agentes locais que integram o CLAS/Aljezur, mas também de todos 

aqueles que pretendam dar o seu contributo para iniciativas que tenham por base o 

combate à pobreza e exclusão social. É um documento ao serviço de todos. 

 

Documentos / Informação produzida pelo CLAS/Aljezur até ao presente: 

Pré – Diagnóstico Social (Dezembro 2005);  

Diagnóstico Social (1º - Dezembro 2006; 2º - Abril 2012);  

Plano de Desenvolvimento Social (1º - Março 2007; 2º - Abril 2012);  

Planos de Ação (2007/2008; 2009; 2010; 2012; 2013); 

Informação da Rede Social de Aljezur na Internet em www.cm-aljezur.pt. 
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* São objetivos partilhados em mais do que um eixo estratégico, por se considerarem estruturantes. 

 

 

 

Quadro Resumo do Plano de Desenvolvimento Social de 2012 
Eixo Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

Saúde 
Promover o bem-estar bio-
psico-social da população. 

- Criar um programa regular destinado à população sénior 
até Dezembro de 2012. * 
- Dinamizar anualmente uma ação de sensibilização sobre 
hábitos de vida saudável em todas as freguesias.   

Habitação, 
Conforto e 

Acessibilidades 

Promover a melhoria das 
condições de habitabilidade 
das famílias mais 
desfavorecidas. 

- Implementar um Banco de Recursos até Dezembro de 
2012. * 
- Realizar anualmente um mínimo de duas acções de 
sensibilização sobre boas práticas no âmbito da 
organização e gestão doméstica. * 

Educação e 
Formação 

Dinamização de percursos 
formativos diferenciados. 

- Criar um Plano de Ação/Formação para o 
empreendedorismo dirigido a jovens e população em geral 
até 2013. * 

Emprego e 
Empreendedorismo 

Promover iniciativas que 
potenciem o 
empreendedorismo e a 
aproximação dos jovens ao 
mundo do trabalho. 

- Promover duas ações anuais de informação sobre 
microcrédito e apoios à criação do próprio emprego. 
- Criar um Plano de Ação/Formação para o 
empreendedorismo dirigido a jovens e população em geral 
até 2013. * 

Infância e 
Juventude 

Promover o envolvimento dos 
jovens em actividades de 
intervenção comunitária. 

- Colocar mais jovens a colaborar com as associações 
locais, através dos programas já existentes, durante as 
férias de Verão. 
- Criar um Plano de Ação/Formação para o 
empreendedorismo dirigido a jovens e população em geral 
até 2013. * 

Idosos 

 
Melhorar as respostas e 
serviços sociais 
disponibilizados à população 
idosa. 
 
 
 

- Melhorar os mecanismos de contratualização da SCMA 
relativamente aos deveres das famílias dos utentes. 
- Criar um programa regular destinado à população sénior 
até Dezembro de 2012. * 
- Realizar anualmente uma semana de atividades 
dedicada à População Sénior (assinalando em 2012 o 
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações). 

Famílias 
Multidesafiadas 

Capacitar famílias 
multidesafiadas para a sua 
autonomia funcional. 

- Até Novembro de 2012 é elaborado pelos parceiros um 
levantamento das famílias consideradas multidesafiadas. 
- Implementar um Banco de Recursos até Dezembro de 
2012. * 
- Realizar anualmente duas ações de promoção de 
competências pessoais, sociais e profissionais. * 
- Realizar anualmente um mínimo de duas ações de 
sensibilização sobre boas práticas no âmbito da 
organização e gestão doméstica. * 
- Dinamizar ações de esclarecimento sobre violência 
doméstica, em todas as freguesias, até ao final de 2012. 

Organizações, 
Parcerias e 

Comunicação 

Estimular a partilha de 
informação entre parceiros e 
associações. 

- Realizar um encontro temático anual em parceria no mês 
de Novembro. 
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Eixos Estratégicos: 
          - Saúde  
          - Idosos 

 

Objetivos Estratégicos 

1. Promover o bem-estar bio-psico-social da população. 

2. Criar um programa regular destinado à população sénior. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar uma atividade trimestral, de forma descentralizada, em temáticas como a 

saúde, estilos de vida saudáveis, segurança e informação sobre serviços locais; 

2. Efetuar uma auscultação à população sénior, por freguesia, sobre as suas 

preocupações e necessidades. 

 

Resultados Esperados 

1. Aumentar a participação da população em programas de promoção de hábitos de 

vida saudável; 

2. População sénior mais e melhor informada sobre prevenção na saúde e direitos. 

 

Atividades 

1. Sessões descentralizadas de auscultação da população sénior. 

2. Ações de sensibilização sobre hábitos de alimentação saudável. 

3. Ações de sensibilização sobre prática de atividade física. 

4. Campanhas de rastreios de saúde com divulgação dos serviços existentes (saúde e 

atividade física). 

5. Comemoração do dia internacional do idoso (1 de Outubro); 

6. Sessões de partilha sobre o funcionamento da internet. 

 
Potenciais Parceiros 

Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, Centro de Saúde de Aljezur – ACES Algarve II, 

Câmara Municipal de Aljezur e Juntas de freguesia.  

 
Destinatários 

Idosos e população em geral. 

 
Responsáveis 

Sandra Paulo e Dulce Moreno. 
 
Data Prevista: Durante o ano de 2014. 
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Objetivo Estratégico 

Capacitar famílias multidesafiadas para a sua autonomia funcional.  

 
Objetivos Específicos 

1. Implementar um grupo de trabalho local para a área do desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais. 

2. Promover quatro workshops para trabalhar competências, para públicos pré-

determinados pelos técnicos locais da Rede Social.   

 

Resultados Esperados 

Melhorar a autonomia funcional de indivíduos e famílias multidesafiadas. 

 

Atividades 

1. Criação e dinamização de grupo de trabalho. 

2. Ação de formação sobre a temática do desenvolvimento de competências.  

3. Realização de Workshops temáticos para públicos pré-selecionados pelos técnicos 

locais. 

 

Potenciais Parceiros 

Entidades parceiras da Rede Social de Aljezur e outros projetos locais de cariz social. 
 
 
Destinatários 

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Beneficiários de RSI e 
desempregados. 
 
 
Responsáveis 

Ana Pinela, Carla Pires, Maria Amarilde e Márcio Viegas. 
 
 
Data Prevista 

A realizar durante o ano 2014. 

 

 

Eixo Estratégico: 

 
- Famílias Multidesafiadas 

 


