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Grupo de Trabalho
para as questões da
pessoa idosa,
dependente e
deficiente
O CLAS de Grândola constituiu um grupo de
trabalho no qual os parceiros se propõem
desenvolver uma intervenção inter-institucional
para promover e fazer cumprir os direitos dos
idosos, adultos dependentes e deficientes.

Um ano após o lançamento da newsletter,
Rede em Prática, concluímos o roteiro de
divulgação de práticas e experiências
desenvolvidas na área da Rede Social, com o
número destinado à região Sul. Ao longo
deste ano, procurou-se dar conta da riqueza
de intervenções em áreas diversificadas que
estas estruturas de parceria têm vindo a
desenvolver. O interesse por este trabalho
traduz-se numa tiragem assinalável de 8000
destinatários por número.

CLAS de Grândola

O projecto na área da prevenção das
toxicodependências
O CLAS de Aljustrel em parceria com o IDT –
Instituto da Droga e da Toxicodependência,
elaborou um projeto na área da prevenção das
toxicodependências.
O concelho de Aljustrel foi diagnosticado como
território a intervir, no entanto, no âmbito do
programa PORI – Plano Operacional de Respostas
Integradas, não foi financiado, pelo que os
parceiros decidiram avançar com PRI - Programa
de Respostas Integradas não financiado.
CLAS de Aljustrel
Resposta integrada de vestuário e
alimentação RIVA
O RIVA, constituído enquanto Resposta Integrada
de Vestuário e Alimentação decorre do
preconizado no documento concelhio de
planeamento estratégico “Carta Social do
Concelho de Faro 2008-2013” (Diagnóstico Social
e no Plano de Desenvolvimento Social 20082013), “os problemas e as necessidades sociais
emergentes vêm-se complexificando a ritmos cada
vez mais rápidos, e isolados de qualquer
capacidade técnica de os detetar precocemente e
de os travar, sem os fragmentar sectorialmente,
bem como, conseguir dar as correspondentes

São 24 os municípios presentes nesta edição, representados por estruturas de geometria variável –
Comissões Sociais de Freguesia, Conselhos de Acção Social e Plataformas supra Concelhias -, intervindo
junto de públicos diversificados (população sénior, pessoas sem-abrigo, crianças e jovens e suas famílias,
pessoas com deficiência, comunidades territoriais em situação de exclusão). São diversificadas também as
áreas de actuação que são abrangidas – resposta a necessidades básicas, habitação, saúde, educação,
segurança e protecção civil, formação, direitos, igualdade de género e voluntariado. De destacar ainda, o
esforço de inovação que pode ser encontrado muito em particular nalgumas das práticas, de articulação
institucional para a eficácia na intervenção e racionalização de esforços, quer, na área do atendimento e
acompanhamento, quer na recolha e distribuição de bens e equipamentos de primeira necessidade.
Finalmente, importa ainda dar destaque a questões menos directamente associadas à intervenção, mas
igualmente importantes na criação de condições para o trabalho articulado, integrado, racionalizado que se
espera da Rede Social. Referimo-nos nomeadamente ao esforço de transparência na relação com as
instituições privadas de solidariedade social, nomeadamente naquilo que diz respeito ao acesso a recursos e
financiamentos; à experiência de articulação do planeamento a nível supra-concelhio e à monitorização dos
resultados – área do planeamento frequentemente descurada – da Plataforma Supra-Concelhia de Beja,
bem como ao trabalho de animação de parcerias, nomeadamente ao nível das Comissões Sociais de
Freguesia.
No ano de 2012, procuraremos continuar a dar visibilidade ao rico manancial de práticas desenvolvidas no
âmbito das parcerias da Rede Social, que qualificam a intervenção e promovem o desenvolvimento social,
bem como, aos esforços que são desenvolvidos para que as soluções sejam cada vez mais eficazes e
focadas nas pessoas.
Desejamos a todos umas festas felizes e um bom ano de 2012.
DDS - UQFT - Sector da Rede Social
Instituto de Segurança Social, IP.
Ana Sofia Marques

Projecto Integrado de Saúde e Bem-Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e Sustentável
de Ponte de Sôr

respostas globais.
CLAS de Faro

Comissões Sociais
Interfreguesias: uma
oportunidade para o
desenvolvimento social
local

A Rede Social de Odemira constituiu no início de
2008 as Comissões Sociais Interfreguesias CSIF’s – pretendendo-se que as mesmas
funcionem como fóruns de análise e de
concertação e como espaços para levantamento,
reflexão e discussão de assuntos de interesse para
o concelho, quer sejam de natureza social,
cultural, económica e/ou outra.
CLAS de Odemira

Como surgiram as iniciativas de combate ao abandono e insucesso escolar no concelho?
O Município de Ponte de Sor, pelas competências que detém, assume um papel de liderança e dinamização
de vários grupos de trabalho que procuram envolver a sociedade civil e as instituições na procura de
caminhos que promovam o bem-estar social e o desenvolvimento harmonioso e sustentável dos seus
cidadãos. Nesse sentido alocou um conjunto de recursos humanos, físicos e materiais e para potenciar a
sua intervenção chamou até si as entidades públicas e privadas que se relacionam com esta área de
intervenção desenvolvendo um trabalho de parceria, promovendo uma melhor racionalização dos recursos
da comunidade. Desta premissa surge o Projecto Integrado de Saúde e Bem-Estar Social e
Desenvolvimento Harmonioso e Sustentável de Ponte de Sor, que envolve os Agrupamentos escolares do
concelho, a Unidade Local do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, o Centro de Saúde, a
CPCJ, o Centro de Recuperação Infantil e a Associação Cristã de Apoio Social – Caminhar. Ainda no quadro
das competências ao nível da educação, o combate ao abandono e insucesso escolar no concelho é
preocupação do Município, razão pela qual abraçou o projecto apresentado pela Fundação Benfica “Para Ti
Se Não Faltares”.
De que forma foram envolvidos e quais os parceiros da Rede Social participam nestes projectos?
Estes projectos foram posteriormente apresentados aos Agrupamentos Escolares e à Escola Secundária com
3º. Ciclo, parceiros da Rede Social que os consideraram uma mais-valia e enriquecedor dos seus projectos
educativos e em articulação com o Município, promoveu-se a sua implementação cujas actividades são
desenvolvidas no espaço escola, com e para os alunos.
Tendo em conta os objectivos propostos, que resultados é possível antever?
Pretende-se, ao nível do Projecto Integrado, prevenir o mau estar individual e familiar, as patologias ou
comportamentos desviantes bem como melhorar o relacionamento inter pares e o aproveitamento escolar.
Ao nível do Projecto “Para Ti Se Não Faltares”, a existência de um bom parque desportivo optimiza a prática
da modalidade física proposta pela Fundação. Envolve ainda Jornalismo, Matemática e TIC, pelo que
perspectivamos o sucesso do aluno, para o qual contribui a marca Benfica, elemento de per si bastante
motivador.
CLAS de Ponte de Sôr
Conceição Sanganha

Jornadas cinematográficas da deficiência
De 5 a 26 de Novembro - pretendeu-se em cada uma das sessões abordar um tipo de deficiência
específica, seja ela mental, visual, motora ou auditiva.
Igualdade na
Diferença

A Rede Social de Grândola organizou para as
entidades parceiras um CLAS temático sobre
Igualdade de Género, no qual participaram o Dr.
João Pereira - Comissão para a Igualdade de
Género e Cidadania e da Dra. Manuela Tavares União Mulheres Alternativa e Respostas.

Para além de divulgar o SIM-PD (Serviços de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência ou
Incapacidade) de Silves, esta iniciativa visou não só sensibilizar os munícipes para as problemáticas da
deficiência, através da visualização de filmes sobre várias temáticas, mas também abrir um espaço de
diálogo onde no final de cada sessão os participantes opinam sobre a temática que inspirou o filme.
CLAS de Silves
Uma semana de actividades dedicada aos mais velhos
A Semana do Idoso, promovida pela Rede Social de Vendas Novas,
arrancou no dia 4 de Outubro com um debate organizado pela EAPN –
Núcleo de Évora, subordinado ao tema “Envelhecimento – Para um
Futuro com Qualidade”.

CLAS de Grândola

Nesse mesmo dia abriu ao público a Feira do Idoso, uma iniciativa da
Associação de Intervenção Comunitária de Vendas Novas, que esteve
patente até ao dia 5 no Centro Sócio-Cultural.
O Encontro Inter-Geracional “As Flores de Outono” realizou-se no dia 6, levando mais de 20 idosos do Lar
da Casa do Povo de Vendas Novas a conviver com as crianças da “Escolinha do Monte”, num enriquecedor
lanche.

Políticas e estratégias de intervenção social
– habitação
No âmbito da consolidação do trabalho da Rede
Social de Tavira e da reestruturação de paradigma
ao nível da política social de habitação municipal
no território, o município de Tavira procedeu à
implementação de uma metodologia de
monitorização do parque habitacional (composto
por 596 habitações, que integram 1908
ocupantes, num total de 699 agregados
familiares), com início em 2011.

CLAS de Vendas Novas

Rede de apoio à população com mais fragilidades económicas, sociais e profissionais
A Rede Social é um fórum de articulação e congregação de
esforços baseado na adesão livre por parte das autarquias e das
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos com vista à
erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e à
promoção do desenvolvimento social.

CLAS de Tavira

Tendo em conta a actual situação económico-social pretende fomentar a formação de uma consciência
colectiva dos problemas sociais e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta e para a
optimização possível dos meios de acção nos locais.
Iniciativa “Normas de apoio às instituições
sem fins lucrativos de desenvolvimento
social e saúde do concelho de Faro”
No âmbito do trabalho desenvolvido no Conselho
Local de Acção Social de Faro as Normas de Apoio
às Instituições Sem Fins Lucrativos de
Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho
de Faro, promovidas pelo Município foram criadas
como uma oportunidade de financiamento
municipal anual que têm por objetivo facilitar a
racionalização dos recursos do Município, tornando
claras e públicas as condições de acesso aos
recursos disponíveis e estimular e valorizar a
intervenção das entidades sem fins lucrativos que
procuram dar resposta a todo um conjunto de
problemas sociais e de saúde (Edital n.
º124/2010).
CLAS de Faro
Gabinete de Bairro
No âmbito da linha estratégica
do Conselho Local de Acção
Social de Faro, o Município de
Faro inaugurou no Dia da
Cidade, a 7 de Setembro
de 2010 um equipamento social inovador,
plataforma de apoio a implementação de projetos
integrados de combate à pobreza e exclusão numa
lógica territorial e social.
CLAS de Faro

Roteiro solidário

CLAS de Serpa
Igualdade de género e de cidadania
No âmbito do Curso de Formação para a Inclusão – Percursos para a Inclusão, desenvolvido pela Esdime
em Aljustrel, as parcerias assumiram um papel preponderante em todas as fases de desenvolvimento do
projeto. Com efeito, desde a realização do diagnóstico de necessidades efetuado nas reuniões de
parceiros, à definição dos contornos e conteúdos do projeto, passando pela seleção de formandos e
divulgação das ações, acompanhamento das situações/problemáticas individuais e articulação de
respostas, a integração dos formandos aquando da prática em contexto de trabalho, culminando, no final
do projeto, com a participação na avaliação do mesmo. A complexidade e multiplicidade das
problemáticas, a diversidade das áreas em que é necessário intervir, os escassos recursos, o
desinvestimento e excessiva dependência das famílias, entre outros, conduziu à necessidade de articular
com as diferentes entidades e organismos, que, pela proximidade e conhecimento do projeto facilitaram
em grande medida a agregação de respostas compatíveis com as necessidades de intervenção
identificadas.
CLAS de Aljustrel
Igualdade de Género
Com início no mês de Novembro, decorreu em Silves uma formação para obtenção da especialização em
Igualdade de Género. Trata-se de uma formação para ativos, de idade igual ou superior aos 18 anos, com
habilitações mínimas de secundário, nível 3, cuja carga horária serão 58horas. A formação visa
essencialmente desenvolver competências e conhecimentos sobre a temática da Igualdade de Género e
será dinamizada pela Indice Consultores, lda.
Para mais informações: Ação Social – 282440831 – rede.social@cm-silves.pt
CLAS de Aljustrel
Ser Voluntário
A constituição de um Núcleo de Voluntariado, surge no PDS-Plano de desenvolvimento Social, como uma
medida a implementar no concelho de Aljustrel.
Para sensibilizar e mobilizar os indivíduos, o CLAS de Aljustrel organizou a 02 de Fevereiro de 2010, uma
sessão de sensibilização “Ser Voluntário”. Após sessão de sensibilização, surgem participantes com
vontade em aderir ao projeto, pelo que se organizaram ações de formação.
Atualmente o núcleo conta com 140 voluntários e 13 entidades, desenvolvem um conjunto de ações de
interesse social e comunitário, que são realizadas de forma desinteressada por voluntários, no âmbito de
projetos e programas, ao serviço dos indivíduos, famílias e da comunidade.
CLAS de Aljustrel
Dia do Vizinho

Este ano o Município de Faro aderiu à iniciativa promovida pelo CECODHAS. P
– Comité Português de Coordenação da Habitação Social e comemorou no dia
28 de Maio de 2011 o Dia Mundial dos Vizinhos, no Bairro de Stº António do
Alto – Urbanização Municipal.

A Rede Social de Faro (CLASF) no âmbito da
valorização da comunicação entre as Instituições
do concelho de Faro que operam na área social,
através do Departamento de Acção Social e
Educação e dos Serviços da Divisão de Acção
Social do Município de Faro, durante 2011
concertou esforços para promover um ciclo de
circuitos interinstitucionais que, embora de
pequenas dimensões, têm por objetivo estimular o
conhecimento e fomentar o diálogo e a articulação

A “Festa dos Vizinhos” teve como objetivo juntar as pessoas do mesmo bairro
para uma confraternização entre vizinhos celebrando os valores de
proximidade, solidariedade, fraternidade e tolerância entre todos.
CLAS de Faro

estreita entre as mesmas.

CLAS de Faro
Núcleo de planeamento para a intervenção
de pessoas-sem-abrigo

Seminário “Cidadania e Responsabilidade Social”

O Núcleo de Planeamento e Intervenção SemAbrigo – NPISA de Faro, decorre da preocupação
com o compromisso e com os objetivos definidos
no âmbito dos Planos Nacionais de Acção para a
Inclusão, nomeadamente, no que se refere aos
objetivos relacionados com o risco de exclusão dos
grupos vulneráveis e participação de todos os

O Departamento de Acção Social e Educação da Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do
Banco Local de Voluntariado de Faro realizou um Seminário, no dia 28 de Novembro de 2011, dedicado à
temática do Voluntariado, intitulado Cidadania e Responsabilidade Social.

atores.

CLAS de Faro

Seniores em alerta
Envolverá juntas de freguesia e instituições e tratase de um conjunto de ações de sensibilização/
informação que visam divulgar junto da população
idosa do concelho, informações úteis a aplicar em
caso de urgência, emergência ou perante uma

Seminário “Cidadania e Responsabilidade Social” - Apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro 28 Novembro – Complexo Pedagógico, Ualg Penha.

O Seminário Cidadania e Responsabilidade Social enquadrou-se no âmbito das Comemorações do Ano
Europeu do Voluntariado 2011 e visou destacar as práticas de voluntariado existentes assim como
evidenciar exemplos de sucesso de Bancos Locais de Voluntariado de vários pontos do país.
CLAS de Faro
Políticas Sociais do Município de Almodôvar - Comissão de Protecção de Idosos e Adultos
Dependentes
Apresentação das políticas sociais do Município de Almodôvar, com
destaque para a Comissão de Proteção a Idosos e Adultos Dependentes
de Almodôvar, através da participação no 2º painel pequenos gestos,
grandes mudanças…para solidariedade social, do Seminário e Mostra de
Boas Práticas no combate à pobreza e exclusão social - Alentejo uma
região de futuro para TODOS, que decorreu no 19/Nov. /2010, no
Palácio D Manuel em Évora.
CLAS de Almodôvar

situação de calamidade.
CLAS de Silves
Programas residência segura
Trata-se de uma parceria entre o Município de
Silves e a GNR de Silves, cujos objetivos são
reforçar o policiamento de proximidade e
segurança comunitária, incutir práticas de
vigilância entre vizinhos, bem como recolher
elementos para georeferenciar todas as
residências aderentes ao projeto.
Para mais informações: Ação Social – 282440831
– rede.social@cm-silves.pt; GNR de Silves
282440290 – ct.far.dslv@gnr.pt
CLAS de Silves

Práticas em rede (iniciativas dirigidas à
população idosa)
Um dos principais problemas identificados sistematicamente nas reuniões de CLAS de Montemor-o-Novo é
o facto de o concelho estar extremamente envelhecido e de não existirem respostas sociais suficientes
para esta população. O índice de envelhecimento em 2001 era de 220,4%, prevendo-se um aumento
deste valor nos resultados dos censos de 2011. No sentido de minimizar o isolamento social e geográfico
desta população, de proporcionar momentos de convívio, informação e sensibilização para temas do seu
interesse a Rede Social de Montemor-o-Novo, tem planeado e organizado algumas actividades dirigidas a
esta faixa etária.

CLAS de Montemor-o-Novo

Conversas à 4ª
O “Conversas à 4.ª constitui uma das acções de intervenção social no
âmbito da Rede Social de Portalegre e respectivas Comissões Sociais
de Freguesia que visou, a melhoria na qualidade do contexto familiar, a
interacção pais criança e atitudes parentais, a aquisição de
conhecimentos específicos a promoção de hábitos de organização e
economia doméstica e a capacitação das famílias para aceder aos

Espaço Solidário

Abriu no dia 21 de Outubro de 2011, o Espaço
Solidário, um novo serviço de apoio à comunidade
que procura atenuar alguns problemas de pobreza e
de exclusão social no concelho de Vendas Novas.
Criado para receber, de quem já não precisa, bens
que serão doados a quem tem dificuldade de acesso
aos mesmos, o Espaço Solidário nasce da
intervenção da Rede Social de Vendas Novas e
resulta de uma parceria entre Município de Vendas
Novas, a Associação “25 de Abril” e o Lar de Betânia.

recursos comunitários.
CLAS de Portalegre
Envelhecimento activo
O Município de Tavira, numa lógica de envelhecimento ativo, em 2010
começou a promover sessões de convívio sénior no Mercado da
Ribeira, um antigo mercado de frutas e peixes, localizado no Centro
da Cidade, atualmente dotado de boas acessibilidades e espaços de
comércio diversos.

CLAS de Vendas Novas

CLAS de Tavira

Percursos para a inclusão
No âmbito do Curso de Formação para a Inclusão –
Percursos para a Inclusão, desenvolvido pela Esdime
em Aljustrel, as parcerias assumiram um papel
preponderante em todas as fases de
desenvolvimento do projeto.

Mercadinho Social
A Rede Social de Faro (CLASF) através do Departamento de Acção
Social e Educação e dos serviços da Divisão de Acção Social da
Câmara Municipal de Faro, em parceria com um conjunto alargado de
entidades concelhias promoveu/promoverá ainda durante 2011 um
conjunto de 4 Mercadinhos Sociais Temáticos, com vista à
promoção

CLAS de Aljustrel

Programa de Apoio
Social para Melhorias
Habitacionais no
Concelho de Aljustrel

A Rede Social de Aljustrel procura ser uma
plataforma de articulação entre os parceiros em
torno de um projeto comum, com o objetivo de
promover o desenvolvimento social.
CLAS de Aljustrel

e divulgação externa das respostas e recursos sociais das entidades locais, das ofertas de voluntariado,
bem como iniciativas de angariação de receitas. Toda a comunidade é convidada a visitar o conjunto de
stands, a assistir às atividades de animação programadas, bem como, a participar nas sessões de
informação/sensibilização que realizamos.

CLAS de Faro

Banco local de voluntariado de Faro
A Câmara Municipal de Faro, através do Pelouro de Acção Social e da Rede Social de Faro, no âmbito do
Ano Europeu do Voluntariado 2011, implementará em breve o Banco Local de Voluntariado de Faro.
Através deste recurso pretende o Município de Faro incentivar o voluntariado, dando oportunidade aos
munícipes que queiram, de forma voluntária e desinteressada, prestar serviço voluntário nas diversas
instituições ou entidades locais.

CLAS de Faro

Hortas sociais
O Município de Faro inaugurou no dia 01 de Julho de 2011 o espaço
Hortas Social de Faro sito no Largo D. Afonso III, em Faro.
Iniciativas de Castro Marim
As acções em parcerias encontram-se inseridas no
Contrato Local de Desenvolvimento Social “+
Inclusão”, o único no Algarve que abrange dois
concelhos: Alcoutim e Castro Marim. No Concelho de
Castro Marim, os parceiros do Projecto são a Câmara
Municipal, a Associação Odiana e a Associação de
Bem-estar Social da Freguesia de Azinhal.

CLAS de Castro Marim

A atribuição dos talhões de cultivo decorre do processo de seleção
efetuado e do apuramento dos candidatos, do total dos 8 talhões de
terreno disponíveis para cultivo agrícola, 5 entregues a Agregados
Familiares e 3 a Instituições Particulares de Solidariedade Social do
concelho.

CLAS de Faro

Olhão trabalha de forma inovadora na área social
Trabalhar de forma integrada, com uma equipa multidisciplinar da área social, é um conceito inovador que
está a ser desenvolvido em Olhão. Quando os casos já passaram por várias instâncias sem resultados,
aqui tenta-se encontrar uma solução para a família necessitada.
À complexidade social do concelho de Olhão, as instituições responderam com trabalho em parceria e
partilha que se tem vindo a consolidar na rede social.
No entanto, o diagnóstico do trabalho efetuado revela que a inclusão de indivíduos e famílias com grandes
vulnerabilidades e em risco exige trabalho concertado.

Projecto Alcatruz já arrancou

CLAS de Olhão

O Projecto Alcatruz é financiado pelo ISS, I.P. ao
abrigo do Contrato Local de Desenvolvimento Social
(CLDS) e é promovido pela Fundação Irene Rolo em
estreita articulação com o Município de Tavira.
CLAS de Tavira

Projecto Murjona Júnior

Regulamento de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social
População envelhecida e famílias com fracos recursos económicos
são, à partida, indicadores de pobreza e exclusão social,
agravados pela grave crise económica que neste momento
atravessa o nosso país e todo o espaço europeu. Nesse sentido, a
política social definida pelo Município conta com um conjunto de
projectos cuja principal preocupação continua a ser o combate à
Pobreza e Inserção Social.

De entre estes salienta-se o Regulamento de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social que pretende dar
O projecto Murjona Júnior teve início em Janeiro de
2010, e faz parte da 4ª geração do Programa
Escolhas. É um projecto que visa combater a
exclusão escolar e social, e destina-se a crianças e
jovens filhos de imigrantes e vulneráveis, entre os 6
e os 16 anos.

CLAS de Tavira

Comissão de Protecção de Idosos e Adultos
Dependentes
Da reunião plenária do Conselho Local de Ação Social
de Almodôvar, saiu um grupo de trabalho cujo
objectivo foi a constituição de uma equipe
multidisciplinar que pudesse intervir junto e resolver
problemas junto dos idosos e adultos dependentes.

uma resposta às necessidades básicas das famílias carenciadas.
CLAS de Ponte de Sor

Acção de Formação “Gestão Organizacional de Lares e Casas de Repouso”
Data: Início a 7 de Janeiro; Local: Lisboa. Informações:
Acção de Formação “Avaliação Psicológica da Criança”
Data: Início a 11 de Janeiro; Local: Lisboa. Informações:
Acção de Formação “Avaliação e Promoção de Competências Parentais”
Data: Início a 16 de Janeiro; Local: Lisboa. Informações:

CLAS de Almodôvar

Acção de Formação “Trabalho com Grupos em Acolhimento de Crianças e Jovens”
Data: Início a 28 de Janeiro; Local: Lisboa. Informações:
Pós-Graduação em Psicogeriatria “Melhores Respostas, Melhores Cuídados”

Combate ao abandono
e insucesso escolar/
iniciativas do município
de Ponte de Sor

Data: Início 11 de Fevereiro no Porto e 3 de Março em Lisboa. Informações:
Pós-Graduação “Avaliação Psicológica e Técnicas Psicoterapêuticas com Crianças e Adolescentes”
Data: Início a 25 de Fevereiro; Local: Odivelas. Informações:

A escola de hoje apresenta desafios que urge
resolver e que se agravaram com a massificação do
ensino.
Apesar da proliferação de medidas educativas que
pretendem promover a inclusão, estimular a
permanência na Escola e o gosto pela qualificação,
continuamos a deparar-nos com elevados níveis de
insucesso, elevadas taxas de reprovação, repetência
e consequente abandono escolar.
CLAS de Ponte de Sor

Acção de Formação “Animação Sócio-Cultural com Idosos”
Data: 6 de Fevereiro; Local: Lisboa. Informações:
Acção de Formação “Comunicação e Literacia em Saúde”
Data: 4 a 11 de Fevereiro; Local: ISPA. Informações:
Pós-Graduação “Gestão Organizacional de Equipamentos destinados às Pessoas Idosas”
Data: Início a 2 de Março; Local: Lisboa. Informações:

Pais em Rede

Pais em Rede é um movimento cívico, de âmbito
nacional, constituído por uma rede de famílias e
amigos, organizado em

Relato da implementação da PSC do Baixo Alentejo
DL n.º 115/2006: O impulso que faltava

núcleos distritais e concelhios, cujo objetivo é
promover a realização e inclusão das pessoas
portadoras de deficiência.
A Associação Pais em Rede promove o projecto
Oficinas de Pais, integrando 3 grandes vertentes
que orientam o movimento, vocacionado para o
fortalecimento e co-responsabilização das famílias
no processo de inclusão dos seus filhos.
CLAS de Aljustrel

Criada com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, a Rede Social conheceu
em Portugal, sobretudo depois de 2002, com o Programa de Apoio à Implementação da Rede Social, um
alargamento generalizado aos concelhos de todo o país. Embora com um papel determinante no
aprofundamento de uma cultura de trabalho em parceria, convocando para a intervenção social local actores
de diferentes áreas e sectores, não foi possível lograr, durante aquele período, a desejável harmonia e
articulação entre as diversas dimensões (local, supra-local e nacional) dos processos de planeamento.A
publicação do Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho, representa um novo impulso na dinamização da
Rede Social, ao instituir o nível supraconcelhio de organização e defini-la como o instrumento por excelência
de operacionalização do Plano Nacional de Acção para a Inclusão. A rede social estruturada numa plataforma
supraconcelhia, garante uma melhor articulação e planeamento entre as redes sociais locais e uma
comunicação mais coerente e eficaz entre os níveis nacional e local.
Constituição da Plataforma Supraconcelhia
A Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo (PSCBA) foi constituída no dia 15 de Dezembro de 2006. Com
um âmbito territorial equivalente às NUTS III, abrange todos os concelhos do distrito de Beja, com excepção
de Odemira, que integra a Plataforma Supraconcelhia do Litoral Alentejano. É coordenada pelo Director do
Centro Distrital de SegurançaSocial de Beja e integra os representantes dos Conselhos Locais de Acção Social
(CLAS), do Governo Civil, das entidades públicas desconcentradas com intervenção relevante na área social e
das Organizações não Governamentais.
Constrangimentos à partida
Àquela data, todos os concelhos do distrito de Beja tinham o CLAS constituído e em funcionamento. Da
análise da sua actividade destacavam-se alguns constrangimentos:
- Instrumentos de planeamento diversos e de difícil operacionalização; inexistência entre os diferentes CLAS
de um modelo coerente e simplificado.
- Timmings de planeamento diversos; inexistência de sincronização de timmings de planeamento entre CLAS
e destes com o Plano Nacional de Acção para a Inclusão.
- Défice nos sistemas de informação e comunicação, com impactos negativos na comunicação inter-CLAS e
na comunicação entre CLAS e os níveis supra-locais de decisão.
Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo
Director do Centro Distrital de Beja

José Guerra
Link (clique na imagem)

Evolução do número de utilizadores da BDCLAS desde o seu lançamento

Seminários e Formações 2012
VI Seminário "Exclusão Digital na Sociedade
de Informação"
Data: 27 e 28 de Janeiro; Local: faculdade de
Motricidade Humana, Lisboa.
Informações:

Fonte: ISS, I.P. – Dezembro 2011

1.º Congresso Internacional de Parentalidade
do IPNP “Parentalidade - Um desafio para o
terceiro milénio”
Data: 9 e 10 de Março; Local: Porto.

Nível de preenchimento da BDCLAS por concelho

Informações:

Fonte: ISS, I.P. – Dezembro 2011
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