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Rede Social
O que é a rede Social
O Programa REDE SOCIAL foi criado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 197/97 de 18 de Novembro. É uma política social activa que se
baseia na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e
de cada indivíduo para a erradicação da pobreza e da exclusão social
em

Portugal,

promovendo

o

desenvolvimento

social.

Trata-se de um fórum de articulação e congregação de esforços dos
grupos

locais

públicos

e

privados

sem

fins

lucrativos.

O objetivo é fomentar uma consciência coletiva dos problemas
sociais e contribuir para a ativação dos meios e agentes de resposta
locais. Assim, cada comunidade deverá estruturar a melhor forma de
conjugar esforços para avançar na definição de prioridades baseando-se no
esforço coletivo.
Assim pretende-se:
- Induzir o diagnóstico e o planeamento participados
- Promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de
freguesia
- Procurar soluções para os problemas das famílias e pessoas em
situação de pobreza e exclusão social
- Formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de
desenvolvimento local, no âmbito da REDE SOCIAL
- Promover uma cobertura adequada do concelho por serviços e
equipamentos
- Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias

Estrutura orgânica
A Rede Social do Concelho do Alandroal, materializa-se no
Conselho Local de Ação Social (CLAS) que integra o Plenário (fórum
alargado) e respetivo Núcleo Executivo (NE).
O Conselho Local de Ação Social de Alandroal (CLASA) constituise como uma parceria alargada das instituições com intervenção no
domínio do desenvolvimento social e local do Concelho.
O CLAS integra as Entidades que abaixo se identificam:

























Associação Desportiva e Cultural de Santiago Maior
Associação Jovem de Santiago Maior
Associação Núcleo de Cultura e Formação das Hortinhas
Associação de Solidariedade Social de Capelins
Associação de Pais
Agrupamento de Escolas de Alandroal
APIT
Bombeiros Voluntários de Alandroal
Casa do Povo de Santiago Maior
Centro Distrital de Évora do ISS,IP
Centro Social e Paroquial de Alandroal
Centro de Saúde de Alandroal
Centro Cultural do Alandroal
Choupana – APDCA
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Santiago Maior
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)
Junta de Freguesia de Capelins (St.º António)
Junta de Freguesia de Santiago Maior
GNR Santiago Maior
GNR Alandroal
Lar e Centro de Dia “Cantinho Amigo”
Serviços de Emprego de Estremoz
Santa Casa da Misericórdia de Alandroal
União das Freguesias de Alandroal (N.ª Sr.ª da Conceição,
Juromenha (N.ª Sr.ª do Loreto) e Mina do Bugalho (S. Brás dos
Matos)

O Núcleo Executivo (N.E.) é um órgão operativo do Conselho Local
de Ação Social e é obrigatoriamente constituído pela Câmara

Municipal de Alandroal, pela Segurança Social e por uma entidade
sem fins lucrativos com intervenção social no concelho. Atualmente,
para além da Câmara Municipal de Alandroal e do Serviço Local de
Segurança Social, integram ainda o NE cinco entidades efetivas:
 Agrupamento de Escolas
 Centro de Saúde de Alandroal
 Centro Social Paroquial (representante das IPSS’S)
 Serviços de Emprego de Estremoz
 União das Freguesias de Alandroal (N.ª Sr.ª da Conceição,
Juromenha (N.ª Sr.ª do Loreto) e Mina do bugalho (S. Brás dos
Matos) – representante das Juntas de freguesias

Metodologia

Para atingir os objetivos da Rede Social o Programa propõe uma
estratégia
participada
de
planeamento
cujos
instrumentos
fundamentais são o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento
Social e os Planos de Ação.
Em traços gerais procura-se construir um retrato comum da situação
social concelhia, resultante dos contributos das várias entidades com
intervenção na área do concelho que permita identificar prioridades
de intervenção.
Este retrato servirá de base para a construção de um Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) em que estejam inscritos os objetivos
e estratégias de intervenção definidos para um quadro temporal
alargado (cerca de três a cinco anos) e sejam planeadas as formas de
operacionalização do PDS tendo em linha de conta um horizonte
temporal mais curto (planos de ação anuais).

Documentos Produzidos
Diagnostico Social _ do Concelho
Em construção

Plano de Ação _ 2014/2016
Consulte o documento

PDS

Link´s úteis:
http://www4.seg-social.pt/rede-social
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13341/programa_rede_social

