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O Projeto “Rede em Prática” constitui um
exercício de avaliação do programa Rede
Social. Trata-se de uma avaliação de natureza
holística
que
pretende
captar
a
multidimensionalidade do programa. Este
entendimento está refletido no desenho do
modelo lógico da avaliação, cujos princípios
combinam
as
abordagens
multimétodo,
avaliação realista, avaliação formativa e
sumativa,
dinamização
de
ferramentas
participativas e a tentativa de contribuir para
uma “avaliação-ação”.
Decorridos mais de 10 anos da implementação deste Programa de
natureza experimental, importava uma avaliação que detetasse os
tipos de resultados e impactos gerados pelas atividades das
estruturas de parceria da Rede Social, que avaliasse a consolidação
da Rede Social nas suas diversas formas, mecanismos e práticas,
que criasse um guia de experiências do trabalho em rede na
operacionalização das intervenções e que dotasse as diferentes
estruturas e órgãos da Rede Social de dispositivos de suporte às
funções de monitorização estratégica e avaliação da sua atividade.
Não obstante estes objetivos ambiciosos, no decurso do processo avaliativo e das reflexões/aprendizagens que deste iam germinando, revelouse clara a necessidade de (re) posicionamento estratégico da avaliação para pensar o papel da Rede Social no contexto contemporâneo, tendo
como quadro de referência o seu contexto fundador (que se transformou face aos desafios contemporâneos) e as suas múltiplas formas de
concretização nos territórios.
Rui Godinho
Co-coordenador científico do projeto “Rede em Prática”
IESE- Instituto de Estudos Sociais e Económicos

Divulgamos o Seminário Rede em
Prática – Avaliação do Programa
Rede Social que contou com uma
plateia de cerca de 450 pessoas.

Conheça o Projeto “ Laços para a
Vida – Casa & Companhia“ da Rede
Social de Évora.

Consulte nesta rubrica várias
propostas de seminários e
conferências.

Consulte nesta rubrica sítios e
portais nacionais e internacionais
sobre avaliação. Alguns
disponibilizam ainda documentos
de trabalho e manuais sobre esta
temática.

Continuamos a divulgar iniciativas
que ocorreram no âmbito do Ano
Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre as Gerações.

Nesta rubrica conheça a Associação
Cavalo Azul da Rede Social de
Coimbra.

Veja em retrospetiva o segundo
encontro dos Territórios de
Corresponsabilidade Social.

Não perca nesta rubrica as
respostas às questões colocadas ao
Dr.º Rui Godinho Co-coordenador
científico do projeto “Rede em
Prática” IESE- Instituto de Estudos
Sociais e Económicos.

Consulte nesta rubrica várias
propostas de formação.

Participa nesta rubrica a rede social
de Paços de Ferreira, com a
experiência da aplicação da
metodologia Spiral.

Veja aqui o mapeamento por
distritos dos participantes do
Seminário Rede em Prática –
Avaliação do Programa Rede Social,
no território continental.

Saiba mais sobre o Prémio de Boas
Práticas das PSC do Grande Porto e
Tâmega.

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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