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O MUNICÍPIO DA COVILHÃ E OS
PROJECTOS:
‘TOGETHER’ E ‘DIREITOS HUMANOS DAS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA
METODOLOGIA ESPIRAL_ CONSELHO DA
EUROPA
O Município da Covilhã integra o projecto
TOGETHER, constituindo-se como parceiro
nas actividades da rede temática do Programa
URBACT, em conjunto com mais 7 Municípios
Europeus: Mulhouse-França, Braine l’AlleudBélgica, Pergine Valsugana-Itália, SalaspisLetónia, Débica-Polónia, Botkyrka-Suécia e
Kavala-Grécia.
Num contexto de crise económica, as
soluções necessárias, não se podem basear
apenas nos recursos económicos, deverão
envolver os seus cidadãos, para encontrar
soluções
inovadoras,
baseadas
nas
necessidades locais. O Projecto Together visa
o desenvolvimento social na inclusão e no
bem-estar de todos, através de acções de coresponsabilidade partilhada, facilitando ainda
a troca de experiências e definindo métodos
participativos baseados em indicadores de
bem-estar.

POLÍTICAS INFORMADAS – DECISÕES
ACERTADAS
A escolha das políticas adequadas para o
desenvolvimento regional e local requer
diagnósticos rigorosos da realidade actual,
assentes em dados fiáveis e em modelos
capazes de a explicar. Por sua vez, estes
devem ser a base de projecções para
diferentes cenários que discutam o que pode
vir a ser a realidade futura, consoante o tipo
de medidas que venham ou não a ser
adoptadas.
Por isso desde logo se torna imperioso
conhecer a população que habita determinado
território. Mas conhecer o quê? Apenas o
número de habitantes – ou, ainda pior,
ficarmo-nos pelo número de eleitores? Como
se pode decidir, por exemplo, entre investir
no reforço do parque escolar ou no aumento
da oferta em equipamentos e serviços de
apoio a idosos, sem conhecer, com rigor, a
estrutura etária da população? E, porque estas
decisões têm impacto no futuro, é essencial
ter acesso a projecções da população,
devidamente fundamentadas.
Aqui reside um forte constrangimento para os
decisores políticos, em particular ao nível
regional e local: a ausência de dados - tanto
de
diagnóstico
como
prospectivos
–
desagregados, quer quanto à informação
produzida, como ao nível geográfico.

Mas outras questões se colocam: como
acautelar a sustentabilidade financeira da
Segurança Social, no futuro, ou impedir a
perda
crescente
de
população jovem,
sobretudo nas regiões do interior? Estas
questões prendem-se, de forma incontornável,
com
a
reposição
das
gerações:
os
nascimentos de hoje não são suficientes para
manter a proporção entre idosos e população
activa no futuro próximo. Mas como suster
esta tendência? Que resultados têm obtido as
políticas pró-natalistas assentes apenas em
incentivos financeiros? E será que a queda da
fecundidade tem a mesma expressão em
todas as idades das mulheres e em todas as
regiões? Importa pois conhecer as taxas de
fecundidade - e a sua tendência para o futuro
- das mulheres em idade fértil (dos 15 aos 49
anos), por grupos de idades e por regiões.

Castro, E., Silva, C.
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e
do Território, GOVCOPP, Universidade de
Aveiro, Campus Universitário de Santiago,
3810-193 Aveiro, Portugal

Autor - CLAS da Covilhã

O que é o programa de Atribuição de
Subsídios a Agregados Familiares em
Situação
de
Extrema
Carência
Económica?

PROGRAMA MUNICIPAL DO ANO
EUROPEU DO VOLUNTARIADO 2011
No dia 27 de Novembro de 2009, o
Conselho de Ministros da U.E., declarou
oficialmente 2011, Ano Europeu das
Actividades Voluntárias que Promovam
uma Cidadania Activa.
O Município e a Rede Social de Oliveira de
Azeméis,
associando-se
a
estas
comemorações,
pretendem
«marcar
a
diferença» apresentando um «programa
ambicioso» a decorrer ao longo do ano de
2011, onde os objectivos principais passam
por criar um «ambiente propício ao
voluntariado»,
apoiar
as
instituições,
reconhecer o trabalho dos voluntários e das
organizações e «despertar a consciência das
pessoas para a importância de servir a
comunidade».
A apresentação pública deste Programa
decorreu no dia 26 de Março, integrando a
sessão de abertura, que contou com a
participação da Presidente Nacional do Ano
Europeu do Voluntariado, Fernanda Freitas,
entre outras entidades relevantes nesta
área.
Autor - CLAS de Oliveira de Azeméis

O presente programa, configura a forma de
regulamento municipal, e assume-se como um
instrumento de
suporte às dificuldades
inerentes à gestão familiar, capacitando as
famílias
para
colmatarem
dificuldades
prementes e inadiáveis, garantindo deste
modo a sua autonomia e o equilíbrio
funcional.
Os apoios a conceder, neste âmbito, estão
divididos em duas tipologias: Apoio no âmbito
da Acção Social e Saúde e Apoio no âmbito da
Habitação – obras de melhoria/adequação
habitacional.

Como surgiu?
Surgiu em consequência da actual conjuntura
económica
e
social
que
a sociedade
portuguesa atravessa. Conjuntura essa que
desencadeou
a
implementação
de um
conjunto
de
medidas
restritivas,
que
penalizam o tecido populacional em situação
de vulnerabilidade social. Desta feita, o
Serviço Municipal de Acção Social, da Câmara
Municipal de Cantanhede, tomou a iniciativa
de propor, aos parceiros do Conselho Local de
Acção Social de Cantanhede, o programa de
Atribuição
de
Subsídios
a
Agregados
Familiares em Situação de Extrema Carência
Económica.
Não se pretende com a presente iniciativa
uma sobreposição das respostas já existentes,
mas sim uma intervenção complementar e
concertada a nível local.
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Qual o papel dos parceiros da Rede Social
neste programa?
Os parceiros foram envolvidos desde o início
do processo, validaram a ideia inicial de
elaboração do programa e foram chamados a
participar no mesmo através quer da
sinalização de situações de vulnerabilidade
social
e
económica,
quer
através da
constituição da equipa técnica de análise
(composta por Assistentes Sociais afectas às
entidades
parceiras).
Esta
equipa
é
responsável pela apresentação/instrução do
processo/fundamentação
e
análise
das
situações sinalizadas.

Quais os principais
momento?

resultados

até ao

O programa foi aprovado recentemente em
Diário da República, encontra-se na sua fase
de implementação e constituição da Equipa
Técnica de Análise, pelo que em breve
daremos a todas as Redes o feedback do seu
funcionamento.

Regulamento Municipal de Atribuição de
Subsídios a Agregados Familiares em
Situação de Extrema Carência Económica
do Concelho de Cantanhede

Autor – Ana Paula Bastos
CLAS de Cantanhede
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“FORMAÇÃO DE COACHING COM RESULTADOS POSITIVOS”
"Coaching: a arte de desenvolver os outros no trabalho de rede" foi o tema da acção de
formação que decorreu, nos dias 12 e 14 de Abril, numa organização da Rede Social da
Póvoa de Lanhoso dirigida aos seus parceiros. O balanço foi francamente positivo.
Estiveram presentes os parceiros das áreas sociais, da saúde, da educação e do emprego.
“Percebemos, quando fizemos o Fórum Social de debate para o Plano de Desenvolvimento
Social (PDS), que este foi um assunto que vos mereceu alguma atenção e que fomos nós,
Câmara Municipal, de certa forma, desafiados a trazer novamente à partilha dos técnicos de
Rede Social uma discussão mais alargada desta estratégia de Coaching. Esta formação
concretiza esse desafio lançado à própria Rede Social”, referiu, na abertura, a Vereadora da
Acção Social da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e presidente do CLAS (conselho
local de acção social), Fátima Moreira.
CLAS DE CARREGAL DO SAL
“UM NOVO RUMO PARA O MEU
BRINQUEDO”
A Rede Social de Carregal do Sal lançou,
durante o mês de Fevereiro de 2011, a
Campanha “Um Novo Rumo para o Meu
Brinquedo”, prevista no Plano de Acção de
2010-2011, que visa a angariação de
brinquedos, equipamento lúdico, jogos
didácticos e similares para o Projecto de
Intervenção Precoce que serve a população
com idade compreendida entre os 0 e os 6
anos.
O material angariado será, no mês de
Novembro/Dezembro,
sujeito
a
uma
triagem e, atendendo à especificidade do
mesmo, será para ficar para a equipa da
Intervenção
Precoce
ou
para
entregar/distribuir
por
famílias
mais
carenciadas
As entregas poderão ser feitas, durante
todo o ano de 2011, nas Juntas de
Freguesias do concelho de Carregal do Sal,
Câmara
Municipal,
Espaço
Internet,
Biblioteca Municipal e Centro de Saúde.

CLAS de Póvoa do Lanhoso

“ENCONTRO DE ALDEIAS”
O Município de Pampilhosa da Serra realizou, no âmbito do seu PD-ICE - Plano Director –
Inovação, Competitividade e Empreendorismo, uma acção de promoção de ciclos de
participação cívica intitulada “Encontro de Aldeias”, cujo objectivo foi o de estimular a
cidadania, mobilizar e promover a responsabilidade e o sentido de identidade e pertença dos
Pampilhosenses.
Os Encontros de Aldeia pretenderam desenvolver um conjunto integrado de acções que
permitissem à sociedade civil desenvolver maiores oportunidades de participação, muitas
vezes materializadas em assembleias de discussão/reuniões.
No ano de 2010 realizaram-se 10 encontros, um em cada freguesia, sendo que nas sessões
se recorreu à técnica “Brainstoming” que teve por base um guião de temas: Educação,
Turismo, Empreendorismo, Saúde e Ajuda Local XXI.

Autor - CLAS de Carregal do Sal

IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÕES
SOCIAIS DE FREGUESIA E INTERFREGUESIAS
Foi iniciado no ano de 2010 o processo de
constituição de Comissões Sociais de
Freguesia nas 21 freguesias que compõem o
concelho de Oliveira do Hospital, em
cumprimento, quer da legislação, quer dos
objectivos
constantes
do
Plano
de
Desenvolvimento Social aprovado em 2010,
respectivo Plano de Acção, e Plano de Acção
do Contrato Local de Desenvolvimento
Social concelhio.
Assim,
foram
realizadas
Sessões de
Informação em 9 freguesias, entre os
meses de Novembro de 2010 e Fevereiro de
2011, estando já formalmente constituídas a
CSF de Alvôco das Várzeas, a CSF de
Meruge, bem como a Comissão Social InterFreguesias da Cordinha, que integra as
freguesias de Ervedal da Beira, Seixo da
Beira e Vila Franca da Beira.

“MENOS POBREZA, MAIS INCLUSÃO”
No âmbito do Projecto “Menos Pobreza, Mais Inclusão” e do PA do CLAS realizaram-se,
no passado dia 6 de Dezembro de 2010 em Góis , as 1.as Jornadas Internacionais,
subordinadas ao tema “Responsabilidades Colectivas para a Inclusão Social” ,
onde estiveram presentes diversas edilidades.
As Jornadas tiveram início com a visualização de um filme intitulado “Superar os Limites”,
onde é deixada uma mensagem de mudança e de solidariedade.

Ao longo do ano em curso, é objectivo da
Rede Social e do CLDS a realização de
Sessões de Informação nas restantes
freguesias, bem como a constituição de,
pelo menos, mais 5 Comissões Sociais de
Freguesia.

Autor - CLAS de Góis

Autor - CLAS de Oliveira do Hospital

“MANGUALDENSES APRENDERAM A POUPAR”
CLAS DE PAMPILHOSA DA SERRA
No dia 14 de Abril realizou-se a reunião de
Plenário do Conselho Local de Acção
Social de Pampilhosa da Serra, na sala
de reuniões do Município de Pampilhosa da
Serra.
Na qualidade de convidados contámos com
a presença do Dr. Avelino Pedroso e da
Dr.ª Joana Simões do Centro Clínico do
Agrupamento de Saúde do Pinhal Interior
Norte 1.

O consumidor necessita de cada vez mais informação para uma escolha acertada,
que significa as suas reais necessidades, dentro das suas efectivas possibilidades
financeiras,
evitando
situações
de
consumo
excessivo
ou
mesmo
de
sobreendividamento. Sendo esta uma necessidade identificada, o CIAC – Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor, em articulação com o Conselho Local de Acção Social
de Mangualde (Rede Social) promoveu uma acção de informação e sensibilização subordinada
ao tema “Poupança e Sobreendividamento”, no passado dia 16 de Março, quarta-feira, pelas
14h30, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde.
Autor - CLAS de Mangualde

O Senhor Presidente do CLASPPS fez uma
breve abordagem das alterações realizadas
no concelho ao nível dos serviços de saúde
e consequentes preocupações da população
mais idosa detectadas nos Encontros de
Aldeia.
Seguidamente o Dr. Avelino Pedroso
apresentou o Diagnóstico de Saúde que foi
tema de análise e debate entre os cerca de
20 parceiros presentes.
Foi
explicado
também
a
nova
reestruturação
e
funcionamento
dos
Centros de Saúde bem como a importância
da articulação entre serviços e técnicos
para uma melhor resolução de problemas
de cariz social.

MAIS DE 80 IDOSOS INSCRITOS NA “INTERNET COM IDADE
Integrado no Plano de acção da Rede Social para o ano 2011, teve inicio a 9 de Maio com
terminus em meados de Junho, uma formação na área da informática destinada aos idosos
do Concelho da Lousã, portadores do Cartão Municipal do Idoso. A adesão a esta iniciativa
foi bastante grande.
No 1º dia, realizou-se uma reunião, no Auditório da Biblioteca
Municipal, com os 85 idosos inscritos, a fim de receberem
informação sobre os módulos de formação e horários, uma
vez que foram repartidos por sete turmas, cada uma delas,
com uma média de 14 participantes.
Trata-se de um projecto de formação na área das novas
tecnologias, designado “Internet com Idade” que é

Autor - CLAS de Pampilhosa da Serra

constituída por dois módulos, um, de iniciação e outro, de Internet, cada um com cerca de
10horas de formação. Na iniciação serão abordados temas como Sistema Operativo Windows
e no segundo módulo, a Internet e Correio Electrónico.
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ANADIA: MÚSICA E TEATRO EM
PARCERIA

Para a realização desta formação há a envolvência da Câmara Municipal da Lousã e da
ACTIVAR quer, em termos de monitores quer, em termos de disponibilidade de espaço e
equipamento.
Autor - CLAS da Lousã

INAGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE BENEFICIARAM DO PROGRAMA
PARES
Inauguração e entrada em funcionamento dos equipamentos sociais que beneficiaram do
programa Pares:
Centro social e Paroquial das Caldas da Rainha (capacidade para mais 28 utentes e
criação de um Centro de Dia para 30 de idosos);
Fonte Santa, Centro Social da Serra do Bouro (Lar 30 utentes, creche 33 utentes e
apoio domiciliário 42 utentes).
A Rede Social de Anadia e a Universidade
Sénior da Curia desenvolveram um plano
de acção para dinamizar duas actividades
destinadas às instituições sociais do
concelho na área da terceira idade: um
projecto musical da Tuna da Universidade
Sénior da Curia e a apresentação da peça
de teatro “A Bisbilhoteira” pelo Grupo de
Teatro.

Inauguração da Loja Social do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal no dia 08
de Maio que
vai ficar instalada na antiga Escola Primária dos Rostos/Landal, cujas
instalações ficaram devolutas com a criação dos Centros Escolares e foram cedidas pela
autarquia ao Centro Comunitário. Ali, aqueles que vivem com mais dificuldades vão
encontrar bens de primeira necessidade a preços simbólicos ou mesmo gratuitamente.

A actividade de âmbito musical implica a
deslocação da Tuna da Universidade Sénior
a todas as instituições sociais. É uma
actividade musical preparada de “seniores
para seniores”, que promove o convívio
entre pessoas da mesma faixa etária
provenientes
de
diferentes
contextos
institucionais que aderiram à Rede Social
de Anadia.
Para assinalar o Dia Mundial do Teatro
(Março), os idosos do concelho assistiram à
peça de teatro “A Bisbilhoteira”, no
passado dia 14 de Março, no Centro
Cultural, Social e Recreativo da Poutena.
A Rede Social de Anadia e a Universidade
Sénior da Curia através desta parceria
cumpriram os seus objectivos comuns de
promoção da
participação cívica, do
voluntariado e da educação para a
cidadania.
Autor - CLAS da Anadia

FEIRA EMPREGA 2011 - II FEIRA DE ENSINO,
FORMAÇÃO E EMPREGO
Sessões temáticas: empreendorismo,
trabalho,
procura
activa
de
responsabilidade social.

mercado de
emprego,

Os temas inserem-se nas acções previstas no PDSPA 2011-2013 da rede Social das Caldas da Rainha.

PROJECTO IMPULSO POSITIVO
O Projecto Impulso Positivo é um
projecto integrado no Grupo Editorial Vida
Económica.
Iniciado em Janeiro de 2010, o IP assume
como missão a criação de plataformas de
encontro entre organizações sem fins
lucrativos e empresas, que permitam a
geração de maior impacto social. A
disponibilização de informação em múltiplos
suportes, bem como a organização de
eventos, são os principais meios de apoio
do IP às actividades desenvolvidas por estas
organizações, em parcerias que podem
incluir o sector público.
CLAS de Oliveira do Hospital

ADD ME!

Com o presente projecto pretende-se trabalharse duas vertentes:
1.Verificação, quantificação, qualificação e
implementação de equipamentos que ajudem a
que os mais velhos se sintam cada vez melhor e
mais participativos na vida dos locais onde
O Município de V. N. de Foz Côa em parceria habitam;
com a Associação Vencer o Tempo assinou
2. Formação de jovens e seniores no sentido
um protocolo, através do qual se pretende de
construírem
uma
verdadeira
relação
desenvolver actividades entre os seniores e Intergeracional, um convívio dinâmico, assertivo,
os jovens em regime de voluntariado bem baseado nos valores da solidariedade e no
como proceder ao melhoramento de infra- respeito pelas competências e conhecimentos
estruturas de forma a melhorar a qualidade que, em cada idade, em cada geração, se
de vida da população em particular da mais adquirem e temos o dever e o direito de
idosa.
partilhar.
Além do município de V. N. de Foz Côa, são
municípios fundadores, Alfândega da Fé,
Autor - CLAS Vila Nova de Foz Côa
Angra do Heroísmo, Maia, Portimão, Póvoa
do Lanhoso e Vila Real de Santo António.
Com o presente projecto pretende-se
trabalhar-se duas vertentes:
(são realizadas reuniões trimestrais)

ANIMAÇÃO DOS PLENÁRIOS

Vimos por este meio apresentar-lhe uma
rede temática europeia que terá relevância
para as actividades da vossa organização.
Intitulado ADD ME! este projecto reúne um
conjunto de parceiros de toda a Europa,
contando em Portugal com a Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira e o
INESC Porto. Trata-se de uma rede que
promove uma constante partilha de boas
práticas e casos de estudo no âmbito da
inclusão digital e da utilização de serviços
de governo electrónico e é financiada pelo
programa Europeu ICT-PSP.
CLAS de Santa Maria da Feira

Em cada Plenário do CLAS, é realizada uma
dinâmica inicial com todos os parceiros.
A dinâmica consiste em questionar os
parceiros sobre o trabalho em rede, sobre
informações pertinentes e sobre acções a
desenvolver.
[Tais como:
Que Vantagens pode retirar a rede
social da participação da sua entidade?
O que é uma boa ideia de parceria?]
Denotou-se uma forte participação dos
parceiros nas respectivas dinâmicas, assim
como nos grupos de trabalho criados para a
elaboração e execução do Plano de Acção
2011-2013.
Autor - CLAS Caldas da Rainha

REDE SOCIAL – PAMPILHOSA DA
SERRA
2ª Edição do Encontro de Aldeias

Freg. do Machio – 25/06/2011
Freg. de Fajão – 26/06/2011
Freg. de Janeiro de Baixo – 07/08/2011
Freg. do Vidual – 04/09/2011
Freg. de Unhais-o-Velho – 10/09/2011
Freg. da P. da Serra –
18/09/2011
Freg. do Cabril – 25/09/2011
Freg. de Pessegueiro – 02/10/2011
Freg. da Portela do Fojo – 29/10/2011

REDE SOCIAL – Caldas da Rainha
" Formação em gestão doméstica"
Durante o mês de Julho (data ainda a
confirmar), irá decorrer uma formação
promovida pelo CLAS em parceria com o
ponto de ajuda-CLDS, intitulada " Formação
em gestão doméstica" destinada a técnicos,
que tem como objectivo ajudar os utentes
dos
diversos
serviços
a desenvolver
estratégias
que
visem
minimizar o
desfazamento
entre
os
encargos
habitacionais e os rendimentos.
"Um Passo, um abraço"
A Rede social das Caldas da Rainha em
Parceria com o Banco Local de Voluntariado,
Escolas e Juntas de Freguesia vão levar a
cabo um projecto de Voluntariado com
idosos intitulado "Um Passo, um abraço",
que tem como objectivo diminuir o
isolamento geográfico e social dos idosos.
As acções previstas são: conservar/escutar;
pequenas compras; acompanhamento a
consultas médicas; passeios; organização

PLATAFORMA DE ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO DE
OLIVEIRA DO HOSPITAL – PAASI
Com o objectivo de eliminar a sobreposição de intervenções sociais e de potenciar os recursos
locais, criando mecanismos de coordenação/ articulação do trabalho desenvolvido pelos
diferentes agentes, nomeadamente no que se refere ao Atendimento/ Acompanhamento
Social de indivíduos e famílias com problemas sociais específicos, em 2010 foi criada a
Plataforma de Atendimento/ Acompanhamento Social Integrado de Oliveira do
Hospital – PAASI.
Enquanto convenção, a referida Plataforma é uma metodologia de intervenção acordada entre
os diferentes agentes locais (no âmbito do Conselho Local de Acção Social - CLAS), tendo em
vista o exercício da acção social no concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente no que
se refere ao atendimento/ acompanhamento social de indivíduos e/ou famílias em situação de
pobreza e/ou exclusão social. Assim, a PAASI exerce competências dos NE/ CLAS da Rede
Social, do NLI do RSI e do extinto Projecto de Desenvolvimento Integrado de Acção Social –
PDIAS.
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Autor - CLAS de Oliveira do Hospital
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de medicação; educar para a saúde;
promover a partilha de saberes; sinalizar
casos
de
negligência
às
respectivas
entidades.
Autor – Caldas da rainha
REDE SOCIAL – Celorico da Beira
" Encontro de Gerações"
A Rede Social de Celorico da Beira irá
organizar o V ENCONTRO DE GERAÇÕES
nos dias 1, 2 de Outubro de 2011, em
colaboração com todos os Parceiros.
O objectivo deste encontro é a partilha de
experiências, vivências entre os Idosos e
Crianças das Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Concelho (IPSS),
assim como dar também a conhecer à
comunidade todo o trabalho das actividades
feitas nas mesmas IPSS.
Esta actividade é sempre feita no início de
Outubro, para se comemorar o Dia do
Idoso, também se aproveita sempre um
fim-de-semana, para que a comunidade
possa participar e ver todo o trabalho que é
feito, já que é a única Mostra no concelho
Durante o Encontro de Gerações estarão em
Exposição,
nos
diversos
Stand´s
os
trabalhos efectuados pelos seus utentes,
bem como decorrerá a venda de produtos
regionais confeccionados nas IPSS.
Ao longo dos dias do encontro decorrerão
diversas actividades de animação:
Dramatizações de Teatro, Cantares, Danças
realizadas pelos utentes das instituições.
Esta actividade é resultado de trabalho de
um ano nas instituições, quer pelas crianças
quer pelos idosos.
CLAS de Celorico da Beira

REDE SOCIAL – Ponte da Barca
“Comemoração do S. João”
22 de Junho
Centro Paroquial e Social de Lavradas

O P.A.I. - Projecto de Apoio ao Idoso, foi elaborado pelo Núcleo Executivo em Novembro de
2010 e aprovado em Reunião de Câmara Municipal da Mealhada em Fevereiro de 2011.
Presentemente o P.A.I. encontra-se em dinamização (sinalização e acompanhamento de
beneficiários), contando com a parceria das entidades do CLAS de Mealhada.
Autor - CLAS da Mealhada

SEMINÁRIOS
19a Conferencia Europea de los Servicios Sociales 2011 “Construir una sociedad
activa y solidaria: Innovación, Participación, Comunidad”
Data: 6 a 8 de Julho; Local: Varsóvia.
Informações: http://esn-conference.org/es
Conferencia Internacional de Desenvolvimento Comunitário “Liderança
Transformativa e Empowerment Comunitário”
Data: 6 a 8 de Julho; Local: Lisboa.
Informações: http://www.cdconference.com/
XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais “Diversidades e
(Des)Igualdades”
Data: 7 a 10 de Agosto; Local: Brasil.
Informações: http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/
ECCI XII - 12ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação
Data: 14 a 17 de Setembro; Local: Universidade do Algarve, Faro.
Informações: http://www.eaci.net/eccixii/about.php?l=pt
IV Congreso Iberoamericano “Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento
activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para Mayores”
Data: 27 a 30 de Junho; Local: Alicante, Espanha.
Informações: http://www.aepumayores.org/ciuumm2011/

“Cantinho Social”
13/14 de Julho
Participação de todas as IPSS’s;
Alpendre do edifício da autarquia;
Exposição e venda de produtos;
Ateliers;
Momentos musicais.

VIII Encontro da FPAT “Adições, Novos Paradigmas de Intervenção”
Data: 29 de Junho; Local: Lisboa.
Informações: http://www.fpat.pt/encontros/VIII%20Encontro.pdf
Conferência IEAS “Educação e sociedade do conhecimento”
Data: 13 de Julho; Local: Academia das Ciências de Lisboa.
Informações:http://www.acad-ciencias.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=1677:conferencias-ieas&catid=34:academia
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Escola de Verão “Direitos Humanos e Bem-Estar”
Data: 27 de Junho a 1 de Julho; Local: ISCTE, Lisboa.
Informações: http://www.iscte-iul.pt/cursos/outros/direitoshumanos/candidaturas.aspx

PLATAFORMA SUPRACONCELHIA
DO DÃO LAFÕES
WORKSHOP “PRIMAR PELA
EXCELÊNCIA”

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA REDE SOCIAL

No âmbito do objectivo específico relativo à
identificação de factores críticos e práticas
de excelência do território da Plataforma
Supraconcelhia do Dão Lafões, realizou-se
durante o dia 25 de Fevereiro de 2011, no
Auditório do Centro Distrital de Viseu, ISS,
IP, o Workshop “Primar pela Excelência”.
No seguimento de todo o trabalho que tem
vindo a ser realizado pela Plataforma
Supraconcelhia do Dão Lafões ao nível do
planeamento estratégico e sendo seu
propósito a promoção do desenvolvimento
social do território a partir práticas de
excelência e de efeitos de escala na
produção e transferência de know-how,
com a realização do Workshop “Primar pela
Excelência”,
tendo
por
base
uma
metodologia participativa e a estratégia
Metaplan,
pretendeu-se
identificar, no
território
da
Plataforma,
projectos/iniciativas/actividades
que
constituam práticas de excelência e fossem
validados por todos através da aplicação da
Grelha de Avaliação, previamente elaborada
e aprovada pelo Plenário.

Como foi noticiado na Newsletter Rede em
Prática nº 0, arrancou no final do ano de
2010 a avaliação de impactos do Programa
Rede Social, financiada pelo POAT. A equipa
do IESE responsável por este projecto, que
decorrerá até 2012, entregou em Fevereiro
deste ano o primeiro relatório metodológico.

Neste documento se apresenta uma primeira
análise de informação recolhida, ainda de
forma exploratória, através de entrevistas e
da análise da Base de Dados dos CLAS. Neste
número divulgamos a análise territorializada
feita a partir das informações disponíveis.

ÁREAS TEMÁTICAS IDENTIFICADAS NOS DIAGNÓSTICOS SOCIAIS DE PROBLEMAS
SOCIAIS POR REGIÃO

Foram apresentados um total de 20
projectos/iniciativas/actividades
e
distribuídos por 2 Grupos de Trabalho para
análise e avaliação de acordo com os oito
critérios
da
Grelha
de
Avaliação:
pertinência,
empowerment,
sustentabilidade, parceria interinstitucional,
inovação, impacto territorial, notoriedade e
transferibilidade.
Dos
20
projectos/iniciativas/actividades
considerados:
9 Foram avaliados como “boa prática”; 9
Foram
avaliados
como
“não cumpre
critérios” 2, ainda que sujeitos a análise
pelo Grupo de Trabalho (I), não foram
avaliados dado que este deliberou, por voto
da maioria dos presentes, não ser propósito
do Workshop “Primar pela Excelência” e da
Grelha
de
Avaliação
avaliar
o
funcionamento de instituições, entidades ou
valências.
Autor - Centro Distrital de Viseu

Fonte: BDCLAS, Fevereiro 2011, http://195.245.197.216/rsocialv2/

Gráfico I
Peso dos Planos de Acção aprovados segundo o tipo de exclusão*

Agradecemos
a
todos
contribuíram neste número.

aqueles

que
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Técnica

A próxima edição da Newsletter Rede em
Prática, será dedicada à região LVT e sairá
a 21 de Setembro. As rubricas "Em Agenda"
e “Em Formação” podem contemplar
iniciativas de todos os CLAS das várias
regiões, dando-se prioridade à publicação
daquelas que disserem respeito a região em
destaque.
Consideram-se iniciativas dos CLAS aquelas
que evidenciem e sinalizem o trabalho das
redes sociais locais. Os contributos podem
ser enviados para o mail da rede social
e
serão
redesocial@seg-social.pt
encerrados até ao dia 9 de Setembro.
A divulgação de iniciativas e eventos pode
também ser feita através do Portal da Rede Social http://195.245.197.216/rsocial/
em “Acesso aos CLAS” .

* cf . ISS, IP. (2005) Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental, Lisboa: ISS, IP., em que
se procurou, a partir de um conjunto de indicadores de fontes administrativas desagregados por concelho, chegar a
uma caracterização dos principais traços das situações de exclusão social, segundo uma tipologia criada para este
efeito.
Fonte: ISS, IP/DDS/UQFT – Sector da Rede Social - Junho de 2011 (ponto de situação - resultados provisórios).

A redacção 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
Instituto da Segurança Social, I.P. – Rede Social
Rua Castilho, n.º 5, 1250- 066 LISBOA - Tel. 213 184 900 - Fax. 213 184 932 - Email: redesocial@seg - social.pt
www.seg - social.pt/left.asp?03.06.10
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