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Preâmbulo 
 

Encontramo-nos perante um quadro generalizado de incertezas quanto ao futuro das 

políticas económicas e sociais nos contextos europeu e nacional, que tendem a 

refletir-se cada vez mais a nível local e a que o sistema de providência nacional não 

tem conseguido responder integralmente. 

Um fato relevante e inequívoco é que os municípios e todos os parceiros locais têm 

sido chamados a responder perante situações de enorme emergência social, muitas 

vezes já em total fim de linha, no quadro dos atuais apoios existentes.    

Perante este cenário, a Câmara Municipal de Aljezur, enquanto entidade promotora do 

Programa de Implementação da Rede Social no concelho, tem vindo a fomentar, no 

âmbito da sua política social, um conjunto de parcerias estratégicas no sentido de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida no concelho, especialmente da 

população mais desprotegida e vulnerável. 

Uma política social enquadrada com os objetivos do Programa Rede Social, que se 

pretende cada vez mais reforçada, visando introduzir uma série de mecanismos que 

fomentam o trabalho conjunto das entidades do concelho, assente nos princípios de 

subsidiariedade, parceria e participação, construindo uma rede de apoio social local, 

com base num Diagnóstico Social atualizado e metodologias de ação concretas.  

A Rede Social de Aljezur operacionaliza-se através do CLAS/Aljezur – Conselho Local 

de Ação Social de Aljezur –, órgão dinamizador do programa, o qual se apresenta 

como plataforma de participação e representação das entidades públicas e 

particulares que a ele podem aderir a todo o momento. O CLAS/Aljezur é composto 

por dezanove entidades públicas e particulares e o seu Núcleo Executivo é composto 

por sete entidades. 

Para dar continuidade aos objetivos inscritos no Programa Rede Social, o 

CLAS/Aljezur apresenta o seu segundo Plano de Desenvolvimento Social para o 

concelho, um documento que vem redefinir um conjunto de eixos estratégicos de 

desenvolvimento, com objetivos de intervenção planeados no tempo e no espaço e 

que pretende vigorar num horizonte temporal de três a cinco anos, orientando 

estrategicamente a elaboração de planos de ação anuais de intervenção. 
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Nota Introdutória 
 

Conforme o Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho, o Plano de Desenvolvimento 

Social “é um plano estratégico que se estrutura a partir dos objetivos do PNAI (Plano 

Nacional de Ação para a Inclusão) e que determina eixos, estratégias e objetivos de 

intervenção, baseado nas prioridades definidas no Diagnóstico Social”. Por sua vez, “o 

PDS operacionaliza-se através de planos de ação anuais, a concretizar pelos 

parceiros locais”. 

Estamos perante um instrumento de planeamento estratégico que pretende traçar um 

conjunto de objetivos para o território em análise, enunciando uma estratégia para 

atingir uma situação social desejável, mas realista, no seu território de incidência. 

O Plano de Desenvolvimento Social é um documento que resulta de um debate aberto 

e intenso entre os parceiros do CLAS/Aljezur, assim como de outros atores locais 

relevantes para o planeamento social do concelho. É um instrumento construído com 

base em metodologias participativas, orientadas para construir consensos em torno de 

objetivos estratégicos prioritários para a área social nos próximos três a cinco anos, 

servindo de fio condutor para a elaboração de Planos de Ação anuais. 

É necessário enfatizar que o Programa de Implementação da Rede Social veio 

conduzir os parceiros locais para um processo de aprendizagem contínua em matéria 

de planeamento participado para a área social, algo que deve permanecer como uma 

mais-valia para todos, para os parceiros e colaboradores da Rede Social e para o 

concelho de Aljezur. 

Estamos perante um instrumento de planeamento estratégico estruturado da forma 

mais clara e precisa possível. Inicia com um preâmbulo que enquadra as políticas 

sociais municipais com a filosofia subjacente ao Programa Rede Social, seguido de 

uma nota introdutória ao documento e da descrição da metodologia utilizada no 

processo de planeamento estratégico. Posteriormente é apresentado um quadro 

síntese dos problemas prioritários do Diagnóstico Social como enquadramento aos 

eixos estratégicos de desenvolvimento social elaborados, que apresentam e projetam 

um conjunto de objetivos estratégicos e específicos para um período que pode ir de 

três a cinco anos. 

A relevância e importância do documento é tanto maior quanto os agentes sociais 

locais (parceiros ou não do CLAS) o assumam como um instrumento estratégico e 

guia para a articulação das suas atividades, tanto individuais como em parceria, para 

um mesmo objetivo geral comum – combater a pobreza e a exclusão e promover o 

desenvolvimento social. 
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I. Metodologia 
 

Descreve-se em seguida a metodologia utilizada para ir de encontro aos objetivos de 

um PDS – Plano de Desenvolvimento Social – construído segundo os princípios do 

Programa Rede Social. 

O PDS do concelho de Aljezur foi elaborado segundo metodologias de planeamento 

participativo, num ambiente aberto de interação argumentativa entre os parceiros do 

Núcleo Executivo e do CLAS, assim como de um leque de atores sociais privilegiados 

no contexto social do concelho. Foi deste modo possível, de forma concertada, 

baseada em consensos, definir um conjunto de objetivos estratégicos de intervenção. 

A construção do presente documento reflete e integra a experiência, aprendizagem e 

avaliação dos parceiros relativamente à fase de planeamento anterior (que foi a 

primeira em termos de planeamento participativo na área social). 

A elaboração deste documento teve por base um processo de planeamento 

participativo alicerçado em Workshops1, com a presença de todos os stakeholders2, de 

forma a conferir uma natureza participativa e integrada à construção do Plano de 

Desenvolvimento Social. 

Os workshops de planeamento tiveram como objetivo transformar os problemas 

prioritários do Diagnóstico Social em objetivos de intervenção estratégicos e 

específicos (objectivos smart3), numa lógica clara de intervenção social, orientada para 

criar objetivos de impacto. 

Apresentam-se em seguida os eixos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Social 

construídos com base em workshops participativos: 

• Saúde; 

• Habitação, Conforto e Acessibilidades 

• Educação e Formação; 

• Emprego e Empreendedorismo; 

• Infância e Juventude; 

• Idosos; 

• Famílias Multidesafiadas 

• Organizações, Parcerias e Comunicação. 

______________ 
1 Sessão ou reunião de trabalho, em que um grupo de pessoas se reúne com o objetivo, por exemplo, de 
analisar um assunto, debater um tema ou elaborar um documento. 
2 Grupo de pessoas que se relaciona direta ou indiretamente com o projeto, que são afetados ou têm 
interesse no projeto. 
3 Meta caracterizada por ser specif (especifico), measurable (mensurável), accurate (precisa), realistic 
(realista) e time-bound (delimitada temporalmente). 



                                                                                                              Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Aljezur 
                                                                                                                                        Conselho Local de Ação Social de Aljezur 

 

 8

 
 

Participação e Organização de Ações no Âmbito da Construção do Plano de 
Desenvolvimento Social 
 

 

 

Reuniões do Núcleo Executivo do CLAS/Aljezur: 

 

 

Datas: 28 de Outubro, 25 de Novembro e 23 de Dezembro de 2011, 27 de Janeiro, 24 de 

Fevereiro e 30 de Março de 2012. 

Local – Sala da Rede Social / Câmara Municipal de Aljezur. 

 
 
 
 
Reuniões Temáticas: 

 

 

Eixo da Saúde: 

Data: 30 de Novembro de 2011. 

Local – Centro de Saúde de Aljezur. 

 

 

Eixo da Educação e Formação: 

Data: 19.01.2012 

Local – EBI/JI de Aljezur. 
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II. Quadro Síntese dos Problemas Prioritários do Diagnóstico 
Social 
 

SAÚDE 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 

Aumento das situações de indivíduos com patologias do foro psíquico. 
Dificuldade na fixação de médicos. 
Falta de serviços de apoio à saúde mental. 
Inadequada resposta a consultas de especialidade. 

Prioritário 

Insuficiência de recursos humanos e materiais na fisioterapia para 
situações pós-traumáticas e agudas. 
A distância espacial e temporal entre o serviço pré-hospitalar e intra-
hospitalar. 
Insuficiente número de médicos de família. 

HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADES 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 
Elevado número de famílias com dificuldade em assegurar os custos 
com a habitação. 
Falta de habitações para arrendamento a custos controlados. 

Prioritário 

Zonas históricas dos principais núcleos urbanos com habitações muito 
degradadas. 
Insuficiente manutenção dos fogos sociais (famílias). 
Algumas zonas habitacionais de difícil acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida. 
Arrendamentos sem contrato de arrendamento. 

Pouco Prioritário 
Muitas habitações para arrendamento de curta duração. 
Instrumentos de ordenamento do território. 
Especulação imobiliária. 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 
Falta de percursos educativos/formativos diversificados (Ensino 
Profissional e Ensino Secundário). 
Falta de cursos de Educação e Formação de Adultos. 
Falta de transportes com horários compatíveis. 

Prioritário Pouca qualificação da população. 
Dificuldade no acesso à formação nocturna. 

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 

Área do turismo pouco qualificada. 
Desadequação entre o perfil dos desempregados e a oferta de trabalho. 
Inexistência de associativismo empresarial. 
Insuficiência de estímulos ao empreendedorismo. 
Falta de valorização dos recursos endógenos. 

Prioritário 
Falta de postos de trabalho que possibilitem a fixação da população. 
Fraco dinamismo económico. 
Precariedade do emprego. 
Baixa mobilidade da população. 
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INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário Ausência de equipamentos: Biblioteca; Centro Cultural; Espaço Jovem. 
Fraco envolvimento dos jovens na vida associativa. 

Pouco Prioritário Dificuldade de algumas crianças no acesso a atividades extraescolares. 

IDOSOS 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 
Reduzida capacitação das famílias para cuidar dos idosos. 
Insuficiente cobertura de Apoio Domiciliário. 
Desresponsabilização das famílias em relação aos idosos. 

Prioritário 
Insuficiente resposta para idosos ao nível da valência Lar. 
Insuficiente acompanhamento psicológico e psiquiátrico aos idosos. 

FAMÍLIAS MULTIDESAFIADAS 
Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 

Falta de participação no seu processo de mudança. 
Falta de competências parentais. 
Falta de hábitos de trabalho. 
Baixas habilitações literárias/qualificação profissional. 
Famílias com baixos recursos económicos. 

Prioritário 

Famílias sem capacidade para gerir o orçamento familiar. 
Não valorização da vida escolar. 
Famílias monoparentais sem suporte familiar. 
Consumos precoces e dependências. 
Violência doméstica. 

Pouco Prioritário Dependência dos serviços de ação social. 
ORGANIZAÇÕES, PARCERIAS E COMUNICAÇÃO 

Prioridades Problemas 

Muito Prioritário 

Não existe envolvimento da comunidade na resolução dos próprios 
problemas. 
As comunidades locais não estão motivadas para dinamizar as 
associações. 
A comunicação não é eficaz ou não circula de forma eficaz. 

Prioritário 

Ausência de espaços de debate entre associações locais. 
Inexistência de incentivos à participação ativa por parte das 
associações. 
Fraca articulação entre as diversas associações/organizações. 
Pouca partilha de informação entre associações. 
Fraca participação dos associados na vida das associações. 
Fraca renovação dos corpos dirigentes. 

Pouco Prioritário 
Algumas associações não adequam ou adaptam as suas atividades às 
necessidades e realidade do concelho. 
Não existência de abertura e confiança suficiente entre organizações.  
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III. Eixos Estratégicos de Desenvolvimento – Objetivos de 
Intervenção 
 
O Programa da Rede Social de Aljezur encontra-se a percorrer o seu segundo estádio 

de planeamento social e aprendizagem em parceria, um processo contínuo de partilha 

de informação, recursos e saberes entre os parceiros envolvidos, com vista a uma 

intervenção social estrategicamente articulada e em parceria. 

No seguimento da atualização do Diagnóstico Social foram construídos os eixos 

estratégicos de desenvolvimento para um período que pode ir de três a cinco anos, 

organizados através de um conjunto de objetivos estratégicos e específicos, que foram 

estruturados e validados sob a forma de consensos alargados, construídos com base 

em metodologias participativas. 

A construção dos objetivos deve assentar sempre no pressuposto da sua 

operacionalidade, pelo que devem estar estruturados de forma simples, clara e o mais 

realista possível. Foram assim construídos os objetivos estratégicos que representam 

as grandes orientações para a ação, em coerência com os objetivos do Programa 

Rede Social, que orientam a construção dos objetivos específicos ou operacionais. 

Os objetivos específicos definidos em parceria pressupõem um compromisso de 

envolvimento e desenvolvimento dos mesmos pelos parceiros com experiência nessa 

área de atuação, pelo que os parceiros quando planeiam e votam os documentos da 

Rede Social devem estar inteiramente conscientes dos passos decisivos que se 

seguem à aprovação deste instrumento de planeamento. 

Nos pontos seguintes passamos a apresentar os eixos estratégicos definidos, assim 

como os seus objetivos estratégicos e específicos. 

Referir ainda que alguns dos objetivos são partilhados por diferentes eixos 

estratégicos, no sentido de promover e estimular a articulação para a ação entre 

parceiros de diferentes áreas, sempre com a finalidade de uma ação concertada e em 

parceria sobre os problemas identificados no Diagnóstico Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Aljezur 
                                                                                                                                        Conselho Local de Ação Social de Aljezur 

 

 12

3.1. Eixo Estratégico: Saúde      

3.1.1. Objetivos de Intervenção 

 
     * Objectivo partilhado com o Eixo Estratégico dos Idosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 
Promover o bem-estar bio-psico-social da população.  

Objetivos Específicos 
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.   
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3.2. Eixo Estratégico: Habitação, Conforto e Acessibilidades 
 
3.2.1. Objetivos de Intervenção 

 
 * Objetivos partilhados com o Eixo Estratégico das Famílias Multidesafiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 
Promover a melhoria das condições de habitabilidade das famílias mais 

desfavorecidas. 
Objetivo Específico 

*Implementar um Banco de Recursos até Dezembro de 2012. 

*Realizar anualmente um mínimo de duas ações de sensibilização sobre boas 
práticas no âmbito da organização e gestão domésticas. 
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3.3. Eixo Estratégico: Educação e Formação 
 
3.3.1. Objetivos de Intervenção 

 
 * Objetivo partilhado com os eixos estratégicos do Emprego e Empreendedorismo e Infância e Juventude (transita do 
Plano anterior). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 

Dinamização de percursos formativos diferenciados. 

Objetivo Específico 
*Criar um Plano de Ação/Formação para o empreendedorismo dirigido a jovens 

e população em geral até 2013.  
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3.4. Eixo Estratégico: Emprego e Empreendedorismo 
 

3.4.1. Objetivos de Intervenção 

 
* Objetivo partilhado com os eixos estratégicos da Infância e Juventude e Educação e Formação (transita do Plano 
anterior). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Estratégico 
Promover iniciativas que potenciem o empreendedorismo e a aproximação dos 

jovens ao mundo do trabalho. 
Objetivos Específicos 

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. 
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3.5. Eixo Estratégico: Infância e Juventude 
 

3.5.1. Objetivos de Intervenção 

 
 
* Objetivo partilhado com os eixos estratégicos do Emprego e Empreendedorismo e Educação e Formação (transita 
do Plano anterior). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Eixo Estratégico: Idosos 

Objetivo Estratégico 

Promover o envolvimento dos jovens em atividades de intervenção comunitária. 

Objetivos Específicos 
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. 
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3.6.1. Objetivos de Intervenção 

 
 
      * Objetivo partilhado com o Eixo Estratégico da Saúde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Eixo Estratégico: Famílias Multidesafiadas  

Objetivo Estratégico 

Melhorar as respostas e serviços sociais disponibilizados à população idosa. 

Objetivos Específicos 
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). 
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3.7.1. Objetivos de Intervenção 

     
    * Objetivos partilhados com o Eixo Estratégico da Habitação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8. Eixo Estratégico: Organizações, Parcerias e Comunicação 

Objetivos Estratégicos 

Capacitar famílias multidesafiadas para a sua autonomia funcional. 

Objetivos Específicos 

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. 
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3.8.1. Objetivos de Intervenção 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Considerações Finais  

Objetivo Estratégico 

Estimular a partilha de informação entre parceiros e associações. 

Objetivos Específicos 

Realizar um encontro temático anual em parceria no mês de Novembro. 
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A Rede Social de Aljezur subscreve aqui a sua estratégia de intervenção social para 

os próximos três a cinco anos, com um Plano de Desenvolvimento Social elaborado a 

partir de um Diagnóstico Social, alicerçado em metodologias participativas de 

planeamento para a ação, devidamente fundamentadas em consensos alargados. 

 

O programa continua a apresentar-se como um desafio para os parceiros envolvidos, 

proporcionando momentos conjuntos de aprendizagem sobre os vários domínios da 

intervenção social, um maior e melhor conhecimento da realidade local, assim como 

uma maior proximidade com os constrangimentos sentidos e vividos pelas entidades 

parceiras nas suas diferentes áreas de intervenção. 

 

As linhas de orientação estratégica apresentadas não devem constituir um guia 

apenas para os parceiros da Rede Social, mas sim para toda a comunidade, todos e 

quaisquer atores do social que se sintam mobilizados a contribuir e colaborar para a 

concretização dos objetivos definidos. 

 

Procurou-se construir um documento realista, conciso, operacional e facilmente 

percetível, em linha com a filosofia do Programa Rede Social, ou seja, um documento 

ao serviço da comunidade, centrado em metas que estejam ao alcance e em 

conformidade com os recursos localmente disponíveis. Um documento que orientará a 

elaboração de Planos de Ação anuais, de cariz totalmente operacional, onde ficarão 

espelhadas as ações e atividades a desenvolver, os recursos a alocar e os respetivos 

responsáveis.   

 

Podemos afirmar que existe hoje um entendimento muito mais preciso sobre a filosofia 

do Programa Rede Social. Os parceiros envolvidos estão mais conscientes da 

importância de trabalhar com os recursos locais disponíveis, atenuando o paradigma 

habitual da reivindicação de soluções externas, muitas vezes condicionadas por outros 

patamares de decisão e que, de certo modo, extravasavam os objetivos e princípios 

que estão na base do próprio Programa – criar sinergias locais para combater a 

pobreza e exclusão social e promover o desenvolvimento social. 
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ANEXO 
Entidades Parceiras do CLAS e Núcleo Executivo 

Data de Adesão Entidades do CLAS 

15/06/2005 Câmara Municipal de Aljezur  

17/11/2008 Agrupamento de Escolas de Aljezur 

15/06/2005 AMOVATE – Associação de Moradores do Vale da Telha 

15/06/2005 ASCAL – Associação dos Criadores de Gado do Algarve 

15/06/2005 Assembleia de Deus de Lagos (congregação de Aljezur) 

15/06/2005 Associação de Produtores de Batata-doce de Aljezur 

17/11/2008 Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve 

15/06/2005 Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção 
Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil 

15/06/2005 Centro de Emprego de Lagos 

15/06/2005 Centro de Saúde de Aljezur 

15/06/2005 Centro Distrital de Segurança Social de Faro (Serviço Local) 

15/06/2005 Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência de Nossa 
Senhora D’ Alva de Aljezur 

21/12/2005 Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência St.ª 
Teresinha do Menino Jesus do Rogil 

15/06/2005 
CRIALCOOP – Cooperativa dos Criadores de Gado do 
Algarve 

15/06/2005 Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Alva 

15/06/2005 Junta de Freguesia de Aljezur 

29/03/2007 Junta de Freguesia de Bordeira 

30/08/2005 Junta de Freguesia de Odeceixe 

15/06/2005 Junta de Freguesia do Rogil 

30/08/2005 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 

15/06/2005 VICENTINA – Associação para o Desenvolvimento do 
Sudoeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades do Núcleo Executivo do CLAS 

Câmara Municipal de Aljezur 

Centro Distrital de Segurança Social de Faro (Serviço Local) 

Agrupamento de Escolas de Aljezur 
Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção 
Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil 
Centro de Emprego de Lagos 

Centro de Saúde de Aljezur 
Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 


