EDITORIAL
A Rede Social de Estarreja constitui a maior concertação de parcerias no
Concelho.
De entre os seus objectivos, compete-lhe “criar canais regulares de
comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral”.
É para responder a esse desafio e, ao mesmo tempo, necessidade que surge
este boletim, que pretendemos que tenha uma periodicidade bianual, a
editar em Junho e Dezembro.
Damos a conhecer o que tem sido feito pela Rede Social, numa metodologia
nova de trabalho, em que foi necessário produzir um conjunto de
documentos (já publicados e disponíveis no site da Câmara Municipal:
www.cm-estarreja.pt), que diagnosticassem a realidade social do
Concelho e apontassem metas para a superação dos problemas mais
prementes.
Passou-se à acção e estão no terreno já algumas acções trabalhadas, em
rede, por diversos parceiros. O desafio é enorme e é de todos, porque os
problemas são de todos.
Fica, desde já, o convite para participar no 1º Encontro da Rede Social de
Estarreja, a realizar de 15 a 17 de Outubro corrente.
Queremos todos, parceiros da Rede Social e população em geral, que o
Município de Estarreja se desenvolva mais e melhor, de forma sustentável,
integrada e integradora, para que todos vivamos melhor.

O Presidente do CLAS
Dr. João Alegria

O QUE É A REDE SOCIAL
A Rede Social constitui-se como uma parceria entre entidades públicas e
privadas, com e sem fins lucrativos, que actuam no mesmo território,
incidindo na planificação estratégica da intervenção social local, visando:

:
Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e a
coesão sociais;
:
:

Promover o desenvolvimento social integrado;

Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando
sinergias, competências e recursos;
Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos
objectivos do Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI);

:

Integrar os objectivos da promoção da igualdade de género,
constantes do Plano Nacional para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de
planeamento;

:

Garantir uma maior eficácia e melhor cobertura e
organização do conjunto de respostas e equipamentos;

:

Criar canais regulares de comunicação e informação entre os
parceiros e a população em geral.

:

Baseia-se na igualdade entre os parceiros, no respeito pelo conhecimento,
pela identidade, potencialidades e valores intrínsecos de cada um, na
partilha, na participação e na colaboração, com vista à consensualização de
objectivos, à concertação das acções desenvolvidas pelos diferentes
agentes locais e à optimização dos recursos endógenos e exógenos do
território.

PROGRAMA DA REDE SOCIAL?
A Rede Social foi criada através da Resolução de
Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de
Novembro e regulamentada com o Decreto-Lei
n.º 115/2006 de 14 de Junho, visando
contribuir para a erradicação da pobreza e da
e x c l u s ã o s o c i a l , n u m a p e r s p e c t i va d o
desenvolvimento social.
A implementação do referido programa, a nível
nacional, foi orientada pelo Instituto de Segurança
Social (ISS, IP).
A nível local, dinamizada pelas Câmaras Municipais,
implicou a criação de uma estrutura de parceria a
dois níveis:
- do concelho (Conselho Local de Acção
Social)
- das suas freguesias
(Comissões Sociais de Freguesia e/ou
Interfreguesias)

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
A REDE SOCIAL É CONSTITUÍDA POR 2 ÓRGÃOS

QUE INTEGRA AS ENTIDADE PARCEIRAS
E FUNCIONA EM:

PLENÁRIO

NÚCLEO EXECUTIVO

Etapas de trabalho (interligadas entre si):

Estrutura de caracter
deliberativo, onde têm
assento os representantes
das entidades parceiras e é
presidido pelo Vereador da
Acção Social, por delegação
de competências do
Presidente do CLAS

Estrutura técnica operativa
do CLAS e é constituído por 7
representantes de entidades
parceiras

: Produção de documentos de planeamento
estratégico e operacional:
• Pré-Diagnóstico Social
• Diagnóstico Social
• Plano de Desenvolvimento Social
• Plano de Acção
:

COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA (EM CRIAÇÃO)
Estruturas constituídas nas freguesias para sinalização e
estudo de casos sociais, bem como para resolução dos
mesmos, fomentando a articulação dos seus meios e
recursos

Implementação de um Sistema de Informação.

Metodologia da Rede Social: Planeamento
integrado e participado , assente na
consolidação de uma parceria dinâmica, e que
promove:
• A potenciação dos recursos locais
• A Promoção do estudo dos problemas locais
• A Identificação, rentabilização e
dinamização das respostas e equipamentos
existentes no sentido do desenvolvimento
social local.

Diagnóstico Social Instrumento dinâmico sujeito a actualização
periódica, resultante da participação dos diferentes parceiros, que permite
o conhecimento e a compreensão da realidade social através da
identificação das necessidades, da detecção dos problemas prioritários e
respectiva causalidade, bem como dos recursos, potencialidades e
constrangimentos locais.

Plano de Desenvolvimento Social Plano estratégico que se
estrutura a partir dos objectivos do PNAI (Plano Nacional de Acção para a
Inclusão) e que determina eixos, estratégias e objectivos de intervenção,
baseado nas prioridades definidas no Diagnóstico Social.

Plano de Acção documento que operacionaliza os objectivos e as
estratégias delineadas pelo Plano de Desenvolvimento Social, tem a
vigência de um ano, e integra um conjunto de acções e projectos que
fomentam o desenvolvimento social concelhio, assentes no pressuposto do
combate à pobreza e exclusão social.

Sistema de Informação Compreende 2 dimensões (nacional e
local):
O Sistema de Informação Nacional, bem como a sua supervisão técnica, é
da responsabilidade do Instituto da Segurança Social (ISS,IP), e integra:
:

: um conjunto de informações e indicadores estatísticos que permitam
um conhecimento homogéneo do território nacional;
: e um fórum online que permita a partilha de conhecimentos e
experiências entre todos os parceiros das redes sociais.
: O Sistema de Informação de dimensão local é constituído por um conjunto
de suportes e procedimentos que facilitem a troca de informação entre os
parceiros, acessível à população em geral.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE
FUNCIONAMENTO DA REDE SOCIAL E DE TODOS
OS SEUS ÓRGÃOS:
Princípio da Subsidiariedade As decisões são
tomadas ao nível mais próximo das populações e só
depois de explorados todos os recursos e
competências locais se apela a outros níveis
sucessivos de encaminhamento e resolução de
problemas.
Princípio da Integração A intervenção social e o
incremento de projectos locais de desenvolvimento
integrado fazem-se através da congregação dos
recursos da comunidade.
Princípio da Articulação Na implementação da
rede social procede-se à articulação dos diferentes
agentes com actividade na área territorial
respectiva, através do desenvolvimento do trabalho
em parceria, da cooperação e da partilha de
responsabilidade.

BREVE HISTORIAL
2005 Início do processo de implementação do Programa Rede Social no concelho
de Estarreja. (Maio)
Constituição do Conselho Local de Acção Social de Estarreja; constituição do
Núcleo Executivo do CLAS de Estarreja; aprovação do Regulamento Interno
do CLAS de Estarreja. (Junho)

2006 Aprovação do Pré-Diagnóstico Social do concelho de Estarreja (Abril)
Aprovação do Diagnóstico Social do concelho de Estarreja. (Novembro)
Realização do Fórum “Rede Social: (Com)Partilhar, Planear e Desenvolver”.
(Dezembro)

2007 Aprovação do Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Estarreja.

Princípio da Participação No quadro da rede
social, a participação deve abranger os actores
sociais e as populações, em particular as mais
desfavorecidas, e estender-se a todas as acções
desenvolvidas.
Princípio da Inovação Na implementação da
rede social privilegia-se a mudança de atitude e de
culturas institucionais e a aquisição de novos
saberes, inovando os processos de trabalho, as suas
práticas e os modelos de intervenção em face das
novas problemáticas e alterações sociais.
Princípio da Igualdade de género No quadro da
rede social, o planeamento e a intervenção
integram a dimensão de género quer nas medidas
quer na avaliação do impacte.

Aprovação da alteração ao Regulamento Interno. (Abril)
Aprovação do Plano de Acção 2007/2008. (Junho)
Realização do Mini-fórum: “Participação Social e Comissões Sociais de
Freguesia”, organizado pela REAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza) Delegação de Aveiro e Rede Social e com o apoio da Câmara Municipal de
Estarreja. (Dezembro)

2008 Avaliação Interna (Equipa de Avaliação Interna)
Apresentação dos Resultados da Avaliação da Rede Social (Consultor
Externo: Dr. Paulo Teixeira)
Aprovação do II Plano de Acção. (Maio)

PRÉ-DIAGNÓSTICO

: Negligência Familiar
: Empregabilidade Feminina
: Terceira idade
: Qualificações Escolares e
Profissionais

DIAGNÓSTICO SOCIAL

I PLANO DE ACÇÃO
II PLANO DE ACÇÃO

Eixo I
Combater e Prevenir Comportamentos
de Risco na Família
Eixo II
Criar Respostas Sociais e Alternativas
de Apoio à Terceira Idade
Eixo III
Promover a Empregabilidade e Adequar
a Qualificação às Necessidades do
Mercado de Trabalho

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL (PDS)
O PDS tem a duração de três anos (2007-2010), e é operacionalizado
anualmente através de Planos de Acção.
Em Maio de 2008 concluiu-se a implementação do I Plano de Acção.
Actualmente encontra-se a iniciar a execução do II Plano, em Maio de 2009,
altura em que será elaborado/aprovado o III Plano de Acção com vigência
até Maio de 2010.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1:

Criar medidas de formação e intervenção para
combater e prevenir comportamentos de risco na
família.

EIXO I
COMBATER E
PREVENIR

6 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:












criar uma Equipa de Intervenção em Rede, com cinco Núcleos, cuja
acção abranja as famílias das sete freguesias do concelho (Maio 2008)
criar uma Base de Dados como instrumento de apoio à sistematização
do conhecimento das famílias (Maio 2010)
garantir o acesso a formação na área da Família a todos os técnicos do
concelho (Maio 2010)
garantir o acesso a acções de sensibilização no âmbito da dinamização de
parcerias aos dirigentes das instituições com intervenção no concelho
(Maio 2010)
promover a prevenção de comportamentos aditivos e da violência
doméstica, junto da comunidade geral e escolar (Maio 2010)
criar e/ou potenciar as competências relacionais, melhorando a qualidade
das práticas parentais (Maio 2010)

COMPORTAMENTOS
DE RISCO NA
FAMÍLIA

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1:

Melhorar a qualidade de vida da população idosa, residente no
concelho, no âmbito da prestação de cuidados básicos de saúde
5 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:










conhecer as necessidades dos idosos residentes no concelho, no que
refere a equipamentos sociais de apoio à 3ª idade (Maio 2008)
garantir o acesso a formação específica a todos os técnicos de instituições
do concelho com resposta à terceira idade (Maio 2010)
promover a qualidade do trabalho dos prestadores de cuidados formais e
informais, que desempenhem funções com idosos (Maio 2010)
constituir e operacionalizar um Centro de Recursos transversal aos 3 Eixos
de Intervenção (Maio 2010)

EIXO II
CRIAR RESPOSTAS
SOCIAIS E
ALTERNATIVAS DE
APOIO À TERCEIRA
IDADE

capacitar as famílias dos idosos mais vulneráveis do concelho, de
competências específicas (Maio 2010)

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1:

Adequar a rede de respostas sociais institucionais às
necessidades da população idosa, já identificadas.
2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:




diminuir em 20% a lista de espera para a valência lar, dos idosos do
concelho (Maio 2010)
criar e alargar respostas sociais no concelho, identificadas como
necessidade para a população idosa (Maio 2010)

1 OBJECTIVO ESTRATÉGICO:

Promover a empregabilidade no concelho de Estarreja
OBJECTIVO ESPECÍFICO:


criar 10 postos de trabalho no âmbito da valorização dos recursos locais
associados ao projecto BIORIA, e 10 postos de trabalho no âmbito dos
serviços de apoio do Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Maio 2010)

EIXO III
PROMOVER A
EMPREGABILIDADE
E ADEQUAR A
QUALIFICAÇÃO ÀS

2 OBJECTIVO ESTRATÉGICO:

Adequar a qualificação às necessidades do mercado
estarrejense

NECESSIDADES DO
MERCADO DE
TRABALHO

5 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:










efectuar o levantamento das necessidades e das ofertas de
formação/qualificação do mercado de trabalho estarrejense (Maio 2008)
criar uma base de dados, em permanente actualização, das ofertas
formativas e de emprego no concelho, que serve de suporte à UNIVA online (Maio 2008)
realizar um encontro sobre empreendedorismo e micro-crédito, inserido
na Feira das Actividades Económicas, organizada pela SEMA, com o
objectivo de divulgar o potencial económico do concelho (Maio de 2008)
realizar 3 Feiras De Emprego e Orientação/Formação Profissional (Maio
2008)
aumentar em 5% o número de certificações, em todos os níveis de ensino,
do CNO (Maio 2010)

Grupos Operativos
NÚCLEO EXECUTIVO
Composição:
:
Câmara Municipal de Estarreja
:

Centro Distrital do Instituto de Segurança Social de Aveiro –
Serviço local de Estarreja

:

ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense*

:

Associação “Vida Nova” – Lar de Idosos (representante das
IPSS’s)

:

Agrupamento Escolas de Avanca – Prof. Doutor Egas Moniz
(representante da Educação)

:

Junta de Freguesia de Pardilhó (representante das Juntas de
Freguesia)

:

Centro de Saúde de Estarreja (representante da Saúde)
* Substituiu a Santa Casa da Misericórdia de Estarreja (Assunção Costa)

Composição da Equipa (Entidade/Área Profissional)
:
:
:
:
:
:

Câmara Municipal de Estarreja (Psicologia)
Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social - Serviço Local de Estarreja (Serviço Social)
Centro de Saúde de Estarreja (Ciências da Educação e
Medicina)
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (Serviço
Social)
Escola Secundária de Estarreja (Educação)
Hospital Visconde Salreu (Serviço Social)

Composição dos Núcleos (Entidades/Área Profissional)
Avanca
:
Agrupamento de Escolas de Avanca (Educação)
:
Centro de Saúde de Estarreja - Ext. Avanca
(Enfermagem)
:
Centro Paroquial e Social Sta. Marinha de Avanca
(Serviço Social)
:
Junta de Freguesia de Avanca (Autarquia)

em Junho/2008

GRUPOS DE TRABALHO
EIXO I - COMBATER E PREVENIR COMPORTAMENTOS DE RISCO
NA FAMÍLIA
:
Santa Casa da Misericórdia de Estarreja
:

Centro de Saúde de Estarreja - Fátima Martins

:

Núcleo Executivo - Filomena Serrano

Beduído
:
Agrupamento de Escolas de Estarreja (Educação)
:
ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense
(Serviço Social)
:
Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social, IP – Serviço Local de Estarreja (Serviço Social)
:
Centro de Saúde de Estarreja (Enfermagem)
:
Junta de Freguesia de Beduído (Autarquia)
Canelas / Fermelã / Salreu
:
Agrupamento de Escolas de Estarreja (Educação)
:
ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense
(Serviço Social)
:

EIXO II - CRIAR RESPOSTAS SOCIAIS E ALTERNATIVAS DE
APOIO À TERCEIRA IDADE
:
Associação Humanitária de Salreu
:

Associação Quinta Rezende

:

Associação "Vida Nova" - Lar de Idosos

EIXO III - PROMOVER A EMPREGABILIDADE E ADEQUAR A
QUALIFICAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO
ESTARREJENSE
:
ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense
:

Cooperativa Agrícola de Estarreja

:

Fundação Benjamim Dias da Costa

:

SEMA - Associação Empresarial

EQUIPA DE INTERVENÇÃO EM REDE
Em Novembro de 2007 foi criada a Equipa de Intervenção em
Rede com 5 Núcleos, no âmbito da implementação das acções
previstas no Eixo de I: Combater e prevenir comportamentos de
risco na família. Trata-se de uma equipa/núcleos interinstitucional,
compostos por elementos de vários sectores/áreas disciplinares,
com a finalidade de através de uma intervenção multidimensional
integrada, abranger as famílias das sete freguesias do concelho.
A Equipa é composta por representantes de 6 entidades, sendo o
seu coordenador o elemento do Centro de Saúde de Estarreja que,
nos seus impedimentos, é substituído pelo da Câmara Municipal de
Estarreja. As reuniões têm lugar no edifício da Câmara Municipal de
Estarreja com periodicidade mensal (1ª sexta-feira, de manhã).

:
:
:
:

Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social, IP – Serviço Local de Estarreja (Serviço Social)
Centro de Saúde de Estarreja (Enfermagem)
Juntas de Freguesia de Canelas (Autarquia)
Junta de Freguesia de Fermelã (Autarquia)
Junta de Freguesia de Salreu (Autarquia)

Pardilhó
:
Agrupamento de Escolas de Pardilhó (Educação)
:
Centro Paroquial Assistência da Freguesia de Pardilhó
(Serviço Social)
:
Centro de Saúde de Estarreja - Ext. Pardilhó
(Enfermagem)
:
Junta de Freguesia de Pardilhó (Autarquia)
Veiros
:
Agrupamento de Escolas de Estarreja (Educação)
:
Centro de Saúde de Estarreja - Ext. Veiros
(Enfermagem)
:
Junta de Freguesia de Veiros (Autarquia)
:
Santa Casa da Misericórdia (Serviço Social)
CONTACTOS – EQUIPA DE INTERVENÇÃO EM REDE
Centro de Saúde de Estarreja:
Morada – Rua Almeida Eça, 3860 – 335 Estarreja
Telefone – 234 810 600 \ Fax - 234 840 601
e-mail – gu-estarreja@csestarreja.min-saude.pt
Rede Social de Estarreja:
Morada – Rua das Comunidades, 3860
Telefone - 234 840 600 \ Fax - 234 840 607
E-mail – redesocial@cm-estarreja.pt
CONTACTOS – NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO EM REDE
Juntas de Freguesia

LISTAGEM DO NÚMERO DE
PARCEIROS DA REDE SOCIAL
POR FREGUESIA

AVANCA
3 IPSS’s
1 Agrupamento de Escolas
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
1 Grupo de Solidariedade Social
7 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
1 Autarquia
BEDUÍDO
4 IPSS’s
1 Agrupamentos de Escolas
1 Escola Secundária
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
2 Grupos de Solidariedade Social
1 Associação Cívica
1 Entidade Pública de Saúde
1 Instituição Oficial não Judiciária
1 Entidade Pública de Segurança
2 Associações de Caracter Económico
5 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
2 Autarquias

CANELAS
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
1 Grupo de Solidariedade Social
1 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
1 Autarquias
FERMELÃ
1 IPSS’s
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
2 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
1 Autarquias
PARDILHÓ
3 IPSS’s
1 Agrupamentos de Escolas
1 Grupo de Solidariedade Social
2 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
1 Autarquia
SALREU
2 IPSS’s
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
1 Entidades Pública de Saúde
1 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
VEIROS
1 IPSS’s
1 Associação de Pais e Encarregados de Educação
2 Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
1 Autarquias
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