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Nota introdutória 

A Rede Social é uma medida de política social ativa, que visa a articulação das entidades públicas 

ou privadas que desenvolvem atividades na área concelhia, com vista à erradicação da pobreza 

e da exclusão social e à promoção do desenvolvimento social local. 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 no âmbito do 

Programa. 
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O Plano de Ação vigente estrutura-se de acordo com 6 áreas de intervenção, decorrentes do 

Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social, nomeadamente: 

1. Inclusão e Coesão Social e Familiar; 

2. Igualdade e Cidadania; 

3. Emprego e Formação Profissional; 

4. Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Social; 

5. Promoção da Saúde; 

6. Reforço e territorialização da Rede Social; 

 

A Rede Social pretende globalmente integrar políticas e medidas em diferentes dimensões, 

racionalizar e adequa os recursos e iniciativas locais existentes, rentabilizar os saberes e o 

conhecimento de terreno das organizações/entidades locais, bem como encontrar soluções 

inovadoras para as problemáticas, fruto de uma realidade dinâmica e multidimensional. 

Contribuir para a prevenção dos problemas, permitindo uma utilização mais equilibrada dos 

equipamentos e das respostas sociais, tornando-as eficazes para os grupos alvo, criando e 

potenciando intervenções continuadas e sustentáveis.
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Identificação das Prioridades Estratégicas de Intervenção (PEI) 

Tendo por base as prioridades e os problemas diagnosticados nos instrumentos de Planeamento 

da Rede Social, nas várias vertentes demográficas, geográficas, económicas e sociais e tendo por 

base a Estratégia Portugal 2030, foram definidas as seguintes prioridades estratégicas de 

intervenção (PEI): 

PEI Público-alvo Objetivos Gerais 

In
cl

u
sã

o
 e

 C
o

es
ão

 S
o

ci
al

 
e 

Fa
m

ili
ar

 - Crianças e 
Jovens 
- Famílias 
- Pessoas Idosas 

- Promover uma sociedade coesa e mitigar os riscos de pobreza 
e de exclusão social, fundamentalmente sobre os grupos com 
maiores riscos e, com particular incidência, nos mais 
vulneráveis. 

- Atenuar o declínio populacional e os efeitos do 
envelhecimento da população, promovendo a recuperação da 
natalidade e o aumento do saldo migratório, para assegurar a 
sustentabilidade demográfica e os recursos necessários ao 
crescimento da economia.  

Ig
u

al
d

ad
e 

e 
ci

d
ad

an
ia

 - Pessoas com 
deficiência 
-Comunidade 
imigrante 
- Vítimas de 
violência 
doméstica 
- Voluntariado 

-Promover uma redução sustentada das desigualdades, o 
combate a todas formas de discriminação e a concretização de 
uma igualdade de substantiva da economia e da sociedade; 
- Promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência; 
- Promover a prevenção, proteção e (re) inserção das vítimas 
de violência Doméstica; 
- Dinamizar a Rede de Voluntariado. 

Em
p

re
go

 e
 F

o
rm

aç
ão

 
P

ro
fi

ss
io

n
al

 -Pessoas 
Desempregadas 
 -Pessoas 
Empregadas 
 

-Reforçar as qualificações e as competências individuais, 
contribuindo para a sua empregabilidade e para assegurar a 
disponibilidade de recursos humanos com qualificações e as 
bases de conhecimento necessárias ao processo de 
desenvolvimento e de transformação económica e social. 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
, I

n
o

va
çã

o
 e

 
Em

p
re

en
d

ed
o

ri
sm

o
 S

o
ci

al
 

-Tecido 
empresarial 
 - Comunidade em 
geral 
 

- Incentivar a digitalização, inovação tecnológica e o 
investimento empresarial; 

- Reforçar a capacidade de produção e transferência de 
conhecimento e a valorização social do papel do conhecimento 
enquanto fator do desenvolvimento económico, de soberania e 
autonomia geoestratégica. 
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Identificação das Prioridades Estratégicas de Intervenção (Cont.) 

 

 

PEI Público-alvo Objetivos Gerais 

P
ro

m
o

çã
o

 
d

a 
Sa

ú
d

e 

População em 
geral 

- Assegurar que todas as pessoas têm acesso a serviços de saúde 
de qualidade, independentemente da sua condição económica 
e do local onde residem, bem como a equidade na distribuição 
dos recursos. 

R
ef

o
rç

o
 e

 T
er

ri
to

ri
al

iz
aç

ão
 

d
a 

R
e

d
e 

So
ci

al
 

- Rede Social 

- Promover o desenvolvimento local através da 
criação/adaptação de serviços e infraestruturas capazes de 
contribuir para a melhoria da qualidade dos cidadãos e combate 
às desigualdades; 
- Dinamizar a Rede Social, promovendo a articulação e 
cooperação entre os parceiros, adotando práticas de Marketing 
Social, a fim de envolver e dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido pela Rede Social à comunidade. 
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PEI 1: Inclusão e Coesão Social e Familiar 

 Objetivo Geral: Promover uma sociedade coesa e mitigar os riscos de pobreza e de exclusão social, fundamentalmente sobre os grupos com maiores 

riscos e, com particular incidência, nos mais vulneráveis. Atenuar o declínio populacional e os efeitos do envelhecimento da população, promovendo a 

recuperação da natalidade e o aumento do saldo migratório, para assegurar a sustentabilidade demográfica e os recursos necessários ao crescimento 

da economia. 

Público-alvo: Crianças e Jovens Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Dinamizar ações que 
promovam o bem-estar e 
integração social de crianças 
e jovens. 

Promover ações de 
sensibilização de 
combate ao absentismo, 
abandono e insucesso 
escolar. 

Agrup. Escolas 
CPCJ 
CMA-PIICIE  
Bagos d’Ouro 
CLDS 

N.º de ações 
N.º de participantes 

 Diminuir em 
3% as 
problemáticas 
identificadas 

            

Desenvolver ações que 
estimulem as 
capacidades 
empreendedoras dos 
alunos do ensino 
secundário. 

CPCJ 
CLDS 
Agrup. Escolas 

N.º de ações 
N.º de participantes 

Criar 
capacidade de 
iniciativa e 
empreendedora 
em 3% dos 
participantes  

            

Promover estilo de vidas 
saudáveis e integração e 
participação na 
comunidade de crianças 
e jovens.  

CLDS 
Agrup. Escolas 
CPCJ 

N.º de ações 
N.º de participantes 

Aumentar em, 
3% a 
participação 
dos jovens na 
sociedade civil  
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PEI 1: Inclusão e Coesão Social e Familiar (cont.) 

 
Público-alvo: Crianças e Jovens 

Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Sensibilizar e consciencializar 
as crianças e jovens e a 
população em geral para a 
importância da Prevenção 
dos Maus Tratos na Infância. 
 
Promove o desenvolvimento 
pessoal através de 
comportamentos adequados. 
 
Contribuir para a construção 
da personalidade equilibrada 
das crianças e jovens. 

Ações/Campanhas de 
sensibilização do mês de 
prevenção dos maus tratos 
na infância. 

CPCJ 
R. da Educ. 
Cidadania D. 
P. da Saúde 
IPDJ 
Voluntárias 
Namorar com 
fair play 
SPO 
APAV 
Parentalidade 
Positiva 
CMA 
AE Alijó 
IPSS 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Realizar 13 
ações  

            

Sensibilizar toda a 
comunidade escolar e local 
para os Direitos da Criança. 

Comemoração do 33.º 
Aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança 
– Estendal dos Direitos. 

CPCJ 
R. da Educação 
Cidadania D. 
Informática 
AE Alijó 

O dia foi 
comemorado? 
(Sim/Não) 
N.º de 
participantes 

Comemoração 
do dia 
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PEI 1: Inclusão e Coesão Social e Familiar (cont.) 

Público-alvo: Famílias Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Reforçar os apoios às famílias, 
melhorando as condições 
para o exercício da 
parentalidade. 
Apoiar os pais no desafio da 
parentalidade positiva. 

Sessões/Workshops 
para apoiar e orientar 
as famílias no 
contexto escolar. 

Bagos D’Ouro 
CMA 
AE Alijó 
CPCJ 
Saúde 
Seg. Social 

N.º de famílias 
apoiadas 

Melhorar em 3% 
apoio às famílias 
sinalizadas  

            

Criar o apoio “KIT 
BEBÉ”. 

CMA 
O apoio foi criado 
(Sim/Não) 

O cartão foi 
criado 

            

II Edição do Programa 
de Competências 
Parentais. 

CPCJ 
Parentalidade 
Positiva 
Repr. da Edu. 
 AE Alijó 
Pais/Enc. Edu. 

N.º de ações 
realizadas 
N.º de participantes 

Realizar 6 
sessões em 
grupos de 6 
participantes 

            

Conversa com pais – 
“Cuidados de Saúde 
Mental em Tempos de 
Pandemia”. 

CPCJ 
N.º de sessões 
realizadas 
N.º de participantes 

A definir             

Promover práticas de 
conciliação entre a vida 
profissional, pessoal e 
familiar. 

Apoios ao incentivo 
no acesso das famílias 
á resposta social 
creche. 

CMA 
AE Alijó 
CPCJ 
RSI 
Seg. Social 
IPSS 

N.º de famílias 
apoiadas 

Melhorar o 
acesso das 
pessoas e 
famílias a 
serviços e 
equipamentos 
sociais de 
qualidade 
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PEI 1: Inclusão e Coesão Social e Familiar (cont.) 

Público-alvo: Famílias Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover o combate 
à pobreza e exclusão 
social das famílias de 
forma a mitigar as 
suas dificuldades. 

Criar o Centro de Recursos 
Solidário. 

CMA Criação do centro Abertura do Centro             

Orientar e apoiar as 
famílias nas medidas de 
apoio social (RSI, CSI, 
PSI,CI). 

CMA 
RSI 
Seg. Social 

N.º de famílias apoiadas 
N.º de pessoas apoiadas 

Diminuir a pobreza 
e exclusão social 
em 3% das famílias 
intervencionadas 

            

Promover o combate 
à pobreza e exclusão 
social das famílias de 
forma a mitigar as 
suas dificuldades. 

Programa abem – apoio na 
aquisição de 
medicamentos. 

CMA 
N.º de pessoas 
beneficiárias 
 

Aumentar o 
número de 
beneficiários  

            

Distribuir ajuda alimentar 
– POAPMC. 

CSRC VM 
Seg. Social 

N.º de pessoas apoiadas 
Dar resposta a 3% 
dos pedidos 

            

Dinamizar a Loja Social. 
CSRV VM 
CPV – Alijó 

N.º de pessoas apoiadas 
Diminuir a pobreza 
e a exclusão social 

            

Promover uma oferta 
de habitação pública 
e adequação das 
soluções 
habitacionais. 

Apoiar as famílias de 
fracos recursos 
económicas ao nível da 
reabilitação de Habitação 
Degradada. 

CMA N.º de famílias apoiadas 

Apoiar e 
acompanhar a 
100% as 
candidaturas 
elegíveis 

            

Apoiar as famílias em 
pequenas reparações 
domésticas – Oficina 
Solidária. 

CMA N.º de famílias apoiadas 
Apoiar e 
acompanhar em 
100% os pedidos 

            

Reabilitar o parque 
público de habitação. 

ELH – Programa de Apoio à 
Habitação. 

CMA 
N.º de famílias apoiadas 
N.º de intervenções 

Cumprimento             
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PEI 1: Inclusão e Coesão Social e Familiar (cont.) 

 

 

Público-alvo: Pessoas Idosas Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover a autonomia, 
qualidade de vida das 
pessoas idosas, priorizando 
os mais desfavorecidos. 
 
Promover ações de apoio 
individual/coletivo para o 
envelhecimento ativo e 
combater o isolamento 
físico e social da pessoa 
idosa. 

Ações recreativas, lúdicas  
Passeios, convívios, 
comemoração de datas 
específicas. 

Rede Social 
Tertúlias Sociais 
GNR 
CLDS 
CMA 
CMPIA 
JF 

N.º de atividades 
desenvolvidas 
N.º de 
participantes 

Realizar 6 
Atividades 
 Envolvendo 
+100 
Participantes 

            

Dinamizar a Universidade 
Sénior. 

CMA 
N.º de pessoas 
inscritas 

A definir             

Dinamizar formas de combate 
ao isolamento e à solidão 
- Projetos voluntariado. 

IPSS 
CMA – BLV 
JF 
GNR 
CLDS 

N.º de pessoas 
acompanhadas 

Realizar 3 
Atividades 
 Envolvendo 
30 
Participantes 

            

Lutar contra todas as formas 
de exclusão da pessoa idosa, 
promovendo a defesa dos 
seus direitos. 

Desenvolver ações de 
sensibilização dirigidas à 
população idosa – ex: porta a 
porta. 

GNR 
IPSS 
JF e CMA 
CMPIA 
CLDS 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Realizar 3 
Atividades 
 Envolvendo 
50 
Participantes 

            

            

Dinamizar a Comissão 
Municipal de Proteção ao 
Idoso. 

CMA – CMPIA 
N.º de novos 
processos 

Garantir a 
proteção 
dos idosos  
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PEI 2: Igualdade e Cidadania 

Objetivo Geral: Promover uma redução sustentada das desigualdades, o combate a todas formas de discriminação e a concretização de uma igualdade 

de substantiva da economia e da sociedade. Promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Promover a prevenção, proteção e (re) inserção 

das vítimas de violência Doméstica. 

Público-alvo: Pessoas com deficiência Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover oportunidades de 
inclusão e integração de 
pessoas com deficiência ou 
incapacidade. 

Dinamizar o Balcão da 
Inclusão. 

CMA – BI 

N.º de 
atendimentos 
N.º de ações 
realizadas 

Apoiar e 
acompanhar a 
100% os 
pedidos de 
apoio 

            

Continuar o processo de 
eliminação de barreiras 
arquitetónicas. 

CMA 
JF 

N.º de 
intervenções 
realizadas 

Eliminar 2 
barreiras 
arquitetónicas 

            

Promover a sensibilização 
para a integração social e 
profissional das pessoas com 
deficiência. 

CMA – BI 
JF 
Seg. Social 
IPSS 
A2000 
IEFP 
Agrupa. Escolas 

N.º de ações 
N.º de 
integrações 
profissionais 

Promover a 
integração 
profissional 
de 2 pessoas e 
realizar 2 
ações de 
sensibilização  

            

Comemorar o Dia 
Internacional da Deficiência. 

CMA 
APPACDM 
A2000 
Agrup. Escolas 

O dia foi 
comemorado 
(Sim/Não) 

Comemoração 
do dia 

            

Criar respostas sociais para 
pessoas com deficiência e 
necessidades especiais. 

CMA 
APPACDM 

Foram criadas 
respostas 
(Sim/Não) 

Criação de 
respostas 
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PEI 2: Igualdade e Cidadania (cont.) 

 

 

Público-alvo: Comunidade Imigrante Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover a integração de 
migrantes, de modo a 
ultrapassar as 
discriminações, reforçando 
a inclusão social dos 
imigrantes. 

Prestar apoio na integração 
da população migrante do 
concelho, informar e 
encaminhar para serviços 
competentes. 

Agrup. Escolas 
CMA (GAE) 

Foi prestado apoio 
(Sim/Não) 
N.º de pessoas 
atendidas 
 

Garantir o apoio e 
acompanhamento 
da população 
migrante 

            

Promover atividades em 
datas comemorativas na área 
da interculturalidade. 

Agrup. Escolas 
CMA 

Foram 
desenvolvidas 
atividades 
(Sim/Não) 

Desenvolvimento 
de atividades 

            

Público-alvo: Igualdade de Género e Violência Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Fortalecer a Rede de 
prevenção e combate às 
desigualdades de género, à 
discriminação e à violência 
Doméstica. 
 
Prevenir, intervir e 
combater a Violência no 
Namoro, bullying e 
Ciberbullying. 

Promover ações de 
sensibilização para o respeito 
pela Igualdade de Género. 

Agrup. Escolas 
CMA 
CLDS 
CPCJ 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Garantir a 
execução das 
ações 
programadas 

            

Comemoração do Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos. 

R. Educação 
Ed. Especial 
CL. Europeu 
AE Alijó 
CPJC 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Comemoração do 
dia 
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 PEI 2: Igualdade e Cidadania (Cont.) 

 

Público-alvo: Igualdade de Género e Violência Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J F M A M J J A S O N D 

Fortalecer a Rede de 
prevenção e combate às 
desigualdades de género, à 
discriminação e à violência 
Doméstica. 
 
Prevenir, intervir e 
combater a Violência no 
Namoro, bullying e 
Ciberbullying. 

Implementação do projeto 
“Projeto Namorar com Fair 
Play” do IPDJ para a 
prevenção da Violência. 

CPCJ 
N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Realizar ações aos 
estudantes do 1.º, 
2.º, 3.º ciclo e 
secundário 

            

Realização de workshops no 
âmbito do Projeto Piloto 
“EFADE”. 

CPCJ 
Rep. Edu. 
Vol. Namorar 
Fair Play 
U.N. Lisboa 
Cidadania e 
D.PES 
AE Alijó 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

Realizar 
workshops para 
alunos do 2.º, 3.º 
ciclo, ensino 
secundário/cursos 
profissionais 

            

Implementação do Projeto: 
“Escola Sem bullying escola 
sem violência”. 

CPCJ 
Rep. Edu 
CLDS 
Cidadania 
AE Alijó 
GNR 

N.º de ações 
N.º de 
participantes 

A definir             

Elaborar o Plano Municipal 
para a Igualdade de Género e 
a Não Discriminação. 

CMA 
O Plano foi 
elaborado 
(Sim/Não) 

Elaboração do 
Plano 

            

Apoiar as vítimas de 
Violência Doméstica, 
atendimento e 
encaminhamento. 

CMA 
APAV – EMAV 
GNR 

N.º de vítimas 
apoiadas/atendidas 
N.º de 
encaminhamentos 

100% dos 
atendimentos e 
de 
acompanhamento 
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PEI 2: Igualdade e Cidadania (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

Público-alvo: Voluntariado Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J F M A M J J A S O N D 

Promover a participação 
cívica e de voluntariado. 

Dinamizar o Banco 
Municipal de 
Voluntariado. 

CMA 
Rede Social 
CLDS 

N.º de novas 
inscrições 
N.º de pessoas 
encaminhadas 

A designar             

Criar projetos de 
voluntariado dirigido 
para a população sénior. 

CMA  
Foram criados 
projetos (Sim/Não) 

Criação de 1 
projeto 

            

Acolher o Projeto Missão 
País. 

CMA  
IPSS 

N.º Voluntários  
N.º Atividades 

Acolhimento              

Acolher o Projeto “Just a 
Change”. 

CMA 

N.º Voluntários  
N.º Casas 
intervencionadas 
 

Intervencionar 4 
casas 
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PEI 3: Emprego e Formação Profissional 
Objetivo Geral: Reforçar as qualificações e as competências individuais, contribuindo para a sua empregabilidade e para assegurar a disponibilidade de 

recursos humanos com qualificações e as bases de conhecimento necessárias ao processo de desenvolvimento e de transformação económica e social. 

Público-alvo: Pessoas Desempregadas Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover a 
empregabilidade jovem. 

Aperfeiçoar os instrumentos 
de transição entre o sistema 
de educação, formação e o 
mercado de trabalho. 

CMA 
IEFP – GIP 
CLDS 

N.º de jovens 
acompanhados 

Garantir o 
acompanhamento 
dos jovens 

            

Promover o emprego, a 
empregabilidade e 
inclusão de todos, como 
uma atenção especial aos 
grupos mais vulneráveis. 

Orientar as pessoas 
desempregadas na procura de 
emprego e encaminhar para 
medidas ativas de emprego e 
oportunidades de inserção. 

CMA 
IEFP – GIP 
RSI 
Seg. Social 

N.º de pessoas 
acompanhadas 

Apoiar e 
acompanhar a 
100% das 
solicitações 

            

Realizar ações de informação 
sobre as medidas de apoio ao 
emprego descentralizadas. 

CMA 
IEFP – GIP 
CLDS 

N.º de ações 
N.º de participantes 

Realizar 4 sessões              

Promover a qualificação 
das pessoas 
desempregadas e pessoas 
com baixas qualificações. 

Realizar/promover cursos de 
formação para pessoas 
desempregadas em áreas 
adequadas às necessidades 
do concelho. 

CMA 
JF 
IEFP – GIP 
CLDS 
IPSS 
C. Qualifica 

N.º de cursos  
N.º de participantes 

Realização de 2 
cursos 

            

Público-alvo: Pessoas Empregadas Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover uma formação 
contínua e elevação dos 
níveis de qualificação 
profissional. 

Realizar cursos de formação 
para empregados ativos. 

CMA 
JF 
IEFP – GIP 
C. Qualifica 

N.º de cursos  
N.º de participantes 

Realização dos 
cursos 
programados 
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PEI 4: Digitalização, Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Social 

Objetivo Geral: Incentivar a digitalização, inovação tecnológica e o investimento empresarial. Reforçar a capacidade de produção e transferência de 

conhecimento e a valorização social do papel do conhecimento enquanto fator do desenvolvimento económico, de soberania e autonomia 

geoestratégia. 

 

 
 

Aumentar o 
conhecimento através do 
reforço da digitalização 
da atividade produtiva. 

Promover ações de 
formação sobre I&D, 
inovação e digitalização. 

Agrup. Escolas 
CMA 
IEFP 
GIP 

N.º de ações 
N.º de participantes 

Realização de 
ações 

            

Público-alvo: Tecido empresarial e Comunidade em Geral Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover o 
empreendedorismo 
qualificado, criativo e a 
criação de novas 
empresas. 

Realizar eventos para a 
promoção dos produtos 
locais. 

CMA 
IEFP – GIP 
JF 
CLDS 

N.º de feiras realizadas 
N.º de feiras participadas 

Realizar 2 
feiras 
Participar 4 
feiras 

            

Orientar/disponibilizar 
informações sobre os 
incentivos e 
instrumentos de 
financiamento 
destinados a empresas e 
pessoas 
empreendedoras. 

CMA 
IEFP – GIP 
CLDS 

N.º de ações  
N.º de participantes 

Garantir a 
realização das 
ações 
programadas 
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PEI 5: Promoção da saúde 

Objetivos Gerais: Assegurar que todas as pessoas têm acesso a serviços de saúde de qualidade, independentemente da sua condição económica e do 

local onde residem, bem como a equidade na distribuição dos recursos. 

 

 

  

  

Público-alvo: População em geral Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Promover a adoção de 
estilos de vida saudáveis. 

Realizar ações de 
formação, informação, 
sensibilização em parceria 
orientadas para a literacia 
para a saúde, adoção de 
estilos de vida saudáveis. 

CMA 
Agrup. Escolas 
RSI 
NE 
Saúde 
JF 
Seg. Social 

N.º de ações 
N.º de participantes 

Realizar 3 
ações em 
parceria com a 
saúde 

            

Realizar ações de 
sensibilização sobre 
Prevenção do Alcoolismo e 
Prevenção Rodoviária. 

CPCJ 
R. Educ. 
GNR 
R. Saúde 
SPO 

N.º de ações de 
sensibilização 
N.º de participantes 

Realizar 1 ação             

Garantir o maior acesso 
dos públicos vulneráveis 
aos cuidados de saúde. 

Articular com os serviços 
de saúde no sentido de 
agilizar formas adequadas 
de resposta a necessidades 
dos grupos vulneráveis. 

CMA 
Saúde 
JF 
IPSS 
Agrup. Escolas 

N.º de pedidos 

Apoiar e 
acompanhar a 
100% das 
solicitações 
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PEI 6: Reforço e Territorialização da Rede Social 

 Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento local através da criação/adaptação de serviços e infraestruturas capazes de contribuir para a melhoria 

da qualidade dos cidadãos e combate às desigualdades. Dinamizar a Rede Social, promovendo a articulação e cooperação entre os parceiros, adotando 

práticas de Marketing Social, a fim de envolver e dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela Rede Social à comunidade. 

Público-alvo: Rede Social Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Dinamizar a Rede Social, 
fortalecendo a sua 
comunicação e 
articulação. 

Elaborar proposta 
metodológica para a 
elaboração dos 
instrumentos técnicos da 
Rede: Plano de 
Desenvolvimento Social. 

NE 
A proposta foi 
elaborada (Sim/Não) 

Elaboração da 
proposta 

            

Rever/atualizar os 
instrumentos técnicos da 
Rede: Diagnóstico Social e 
Plano de Desenvolvimento 
Social. 

NE 
Os instrumentos foram 
revistos e atualizados 
(Sim/Não) 

Revisão e 
atualização 
dos 
instrumentos 

            

Acompanhar a execução 
do Plano de Ação do CLDS 
– 4G e a sua 
implementação no 
território. 

NE 
CLAS 
SCM de Alijó 

N.º de reuniões 
realizadas 

Execução das 
ações no ano 
de 2022 

            

Acompanhar a execução 
do Plano de Ação da 
CMPIA e a sua 
implementação no 
território. 

CMA 
NE 
CLAS 

N.º de reuniões 
realizadas 

Execução das 
ações no ano 
de 2022 
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PEI 6: Reforço e Territorialização da Rede Social (Cont.) 

 

 

Público-alvo: Rede Social Cronograma 

Objetivo Específico Ações/Atividades Responsáveis Indicadores Metas J  F  M  A  M  J  J  A  S  O   N  D  

Garantir uma intervenção 
territorial mais 
participada e com maior 
eficácia das respostas 
sociais existentes no 
concelho. 

Aumentar e reforçar a 
capacidade de resposta do 
setor social e solidário. 

Seg. Social 
CMA 
IPSS 
Rede Social 

Foram aumentadas 
e/ou criadas novas 
respostas sociais 
(Sim/Não) 

Aumento e/ou 
criação de 
novas 
respostas 

            

Emitir pareceres sobre 
candidaturas a Programas 
nacionais ou comunitários. 

NE 
CLAS 

Foram emitidos 
pareceres (Sim/Não) 

Emissão de 
pareceres 

            

Dinamizar a Rede Social, 
fortalecendo a sua 
comunicação e 
articulação. 

Realizar reuniões do NE. NE 
N.º de reuniões 
realizadas 

12 Reuniões             

Realizar reuniões do CLAS. CLAS 
N.º de reuniões 
realizadas 

4 Reuniões             

Realizar reuniões das 
Tertúlias Sociais. 

Tertúlias Sociais 
N.º de reuniões 
realizadas 

12 Reuniões             

Elaborar e manter 
atualizada a Newsletter 
“Alvíssaras Sociais”. 

CMA 
Rede Social 

N.º de publicações 12 Publicações             



 

 

INFORMAÇÕES DE CONTACTO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câmara Municipal de Alijó  

Rua General Alves Pedrosa, n.º 13 | 5070-051 Alijó 

Tel. (+351) 259 957 100 | geral@cm-alijo.pt www.cm-

alijo.pt  
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