Nº 7, setembro de 2012

A sétima edição da Newsletter “Rede em
Prática” é dedicada ao tema das
Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e
Comissões
Sociais
Inter-Freguesias
(CSIF), e a todos os interventores que,
a este nível e por todo o território
continental,
realizam
de
forma
empenhada um trabalho exigente e de
grande ligação aos cidadãos.
Como se poderá verificar através da leitura dos vários contributos
que integram este número, as CSF e CSIF são estruturas de
geometria, organização e funcionamento muito variáveis e com
um papel e intervenção igualmente diversificados nos diferentes
territórios.
Talvez, precisamente por isto, estas estruturas permaneçam
ainda hoje um tanto ou quanto inexploradas e “invisíveis” a um
olhar mais macro. (…)
Nas diferentes rubricas, encontramos práticas que vão desde a
promoção da participação dos grupos e populações, ao
desenvolvimento de respostas ajustadas às suas características e
a problemáticas específicas, à produção de diagnósticos mais
afinados que depois permitem um planeamento da intervenção
melhor informado e interativo (na dupla perspetiva das freguesias
e dos concelhos), ao encontro de alternativas metodológicas. (…)
É assim que o trabalho das comissões é considerado estruturante e estratégico por várias redes.
Vale à pena abrir os separadores e conhecer um conjunto de soluções que foram encontradas pelas várias freguesias e concelhos que
participaram nesta edição (…). Estamos certos de que, nos conteúdos desta publicação, os agentes envolvidos no trabalho da Rede Social
encontrarão material de apoio e referenciais de práticas que podem inspirar, auxiliar ou orientar o seu próprio trabalho.
Resta-nos reiterar os nossos agradecimentos a todos aqueles que corresponderam a mais esta solicitação, com o entusiasmo a que já nos
habituaram, ensinando-nos com o seu “saber fazer”.
Jacqueline Barreto
Chefe de Setor da Rede Social
UQFT/DDSP - Serviços Centrais do ISS, I.P.

Divulgamos algumas perspetivas da
intervenção em freguesias ou
comissões das redes de Cascais (CSF
de Carcavelos), Coimbra, Faro, Lisboa
(CSF da Ameixoeira), Matosinhos,
Santiago do Cacém, Vila Franca de
Xira.

Conheça algumas iniciativas, propostas
e parcerias com Comissões Sociais de
Freguesia e Inter-Freguesias das redes
sociais de Braga (Centro Histórico de
Braga, São Lázaro, São Vicente e São
Victor), Cascais (Cascais), Lisboa
(Santos-o-Velho), Torres Vedras
(Cidade de Torres Vedras), e Vila Nova
de Famalicão.

Saiba algumas iniciativas agendadas
pelas redes sociais de Seia e de Porto
de Mós, e ainda pelas CSF de Parede
(Cascais), CSF de Gondomar – S.
Cosme (Gondomar), CSF de Caxias
(Oeiras) e as CSF de Guidões e de São
Martinho de Bougado (Trofa).

Consulte nesta rubrica sítios e portais
com informação sobre algumas
Comissões Sociais de Freguesia e
Comissões Sociais Inter-Freguesias.

Não perca o GRANDE encontro entre
gerações no Estádio do Jamor, dia 6
de outubro entre as 10h00 e as 16h00.
Continuamos a divulgar iniciativas a
decorrer ou que sucederam no âmbito
do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre as
Gerações 2012.

Participam nesta rubrica a CSF de
Aveiras de Cima (Azambuja), a CSF de
Cascais (Cascais), CSF de Eiras
(Coimbra), CSIF de Camarate, Prior
Velho e Sacavém (Loures), CSIF do
Interior, Litoral e Cidade (Torres
Vedras), e CSIF de Monserrate (Viana
do Castelo).

Veja em retrospetiva algumas
atividades em áreas como o coaching
para a intervenção social (Condeixa-aNova), envelhecimento ativo
(Gondomar), intervenção com famílias
(Loures), apoio a vítimas imigrantes e
de tráfico de seres humanos (Vila Real
de Santo António), parceria no CLAS
(Póvoa de Lanhoso).

Não perca nesta rubrica o Programa
de Dinamização das Comissões
Sociais de Freguesia de Oliveira de
Azeméis, as respostas às questões
“em direto” e consulte o Manual de
Apoio gentilmente disponibilizado pelo
CLAS.

Consulte nesta rubrica várias
propostas de formação, seminários,
conferências, entre outros.

Participam nesta rubrica as redes
sociais de Coimbra e Cinfães, a CSF de
São Domingos de Rana (Cascais), as
CSF de Baguim do Monte, Fânzeres,
Gondomar (S. Cosme) e Rio Tinto
(Gondomar), a CSF de Válega (Ovar) e
a CSIF do Interior (Torres Vedras).

Veja aqui o mapeamento da
implantação das Comissões Sociais de
Freguesia (CSF) e/ou Comissões
Sociais Inter-Freguesias (CSIF) por
Concelho, no território continental.

Saiba mais sobre os planos de
trabalho e iniciativas das Plataformas
Supraconcelhias do Alentejo Central,
da Lezíria do Tejo e Médio Tejo.

Agradecemos a todos aqueles que contribuíram neste número da Newsletter Rede em Prática.
A redação e as opiniões expressas nos textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Recomende esta newsletter aos seus contactos. Para mais informações ou anular a sua subscrição contacte:
redesocial@seg-social.pt
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