Nº 9, março/junho de 2013

DESAFIOS DE PROXIMIDADE E PARTICIPAÇÃO

A edição n.º 9 da Newsletter Rede em Prática dá conta de várias
atividades desenvolvidas pelas redes sociais locais. Os resultados
da última avaliação do Programa Rede Social chamam a atenção,
entre outros aspetos, para o potencial de disseminação que estas
iniciativas das redes encerram e que deve ser intensificado, com
vista ao reforço e a valorização da sua visibilidade e identidade,
bem como “a capacitação e reflexão em torno do trabalho
realizado”, apoiando os processos de aprendizagem que,
inevitavelmente, têm que ser feitos.
Esta aprendizagem torna-se ainda mais necessária no contexto
contemporâneo em que a pobreza e exclusão social colocam novos
desafios às redes, pois estão cada vez mais associadas a novos
fenómenos, tais como a perda de competitividade e encerramento
das empresas, e ao desemprego jovem atingindo, por diferentes
razões, os desempregados e as suas famílias, para além dos
grupos de população mais vulneráveis, que se encontram com
necessidade de apoio social urgente entre eles os idosos, as
pessoas com deficiência, os imigrantes…
São desafios de proximidade e participação que, tantas vezes, reforçam ainda mais o “capital social” dos territórios, a confiança nas
instituições, as relações interpessoais e a participação social.
Alguns programas e medidas de que damos conta na continuidade desta apresentação (em Ler Mais) têm vindo a ser reforçados. Fica desde já
o repto às redes sociais locais, para darem a conhecer as suas iniciativas nestes domínios que, entre outros, constituirão temas para as
próximas edições.
ISS, I.P./DDSP/UIS/Setor da Rede Social

“Redes Sociais - uma forma de
governança partilhada e de parceria –
providência?” pelo Prof. Doutor Rogério
Roque Amaro.
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e a articulação de alguns CLAS no
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