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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório constitui uma parte integrante do trabalho de acompanhamento  e 

consultoria iniciado com a Rede Social de Estarreja, pretendendo ser uma ferramenta 

de apoio à gestão do seu processo de implementação e consolidação, encerrando em 

si um conjunto de recomendações que se pretende que sejam uma mais valia para o 

sucesso da aplicação da medida no concelho. 

Este processo, iniciado no final do ano transacto, tem procurado constituir-se como um 

catalisador para a reflexão em torno das questões-chave para o sucesso da rede social 

de Estarreja. Este processo, apesar da sua juventude, tem já vindo a permitir a 

comparação seriada de um conjunto de indicadores que nos permitem avaliar o 

processo de implementação da rede olhando para tendências mais do que para meros 

indicadores pontuais considerados de forma absoluta.

Como é do conhecimento dos parceiros locais, a implementação da Rede Social de 

Estarreja tem vindo a ser efectuada desde 2005 num trabalho sólido e de crescente 

incorporação dos princípios que lhe estão subjacentes. Dinamizada pela Câmara 

Municipal de Estarreja, a Rede Social tem fomentado a utilização de instrumentos de 

planeamento e gestão e contribuído para o desenvolvimento social da região, através 

de uma parceria diversificada e empenhada na mudança.

Passados que estão os primeiros 3  anos desde que se abraçou este desafio, é 

chegada a altura de analisar o processo, fazer um diagnóstico da situação actual e 

instituir uma prática consistente e sustentada de monitorização e avaliação.

Este momento de avaliação elegeu uma estratégia de diagnóstico assente na aplicação 

de mecanismos de recolha de informação complementares e potenciadores da 

participação das instituições parceiras, sendo eles um inquérito por questionário 

(através de um sistema online) e sessões de focus group.
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O presente documento, tendo em conta a informação recolhida pelos dois 

instrumentos aplicados e o conhecimento prévio do contexto em que decorre o 

processo de implementação e consolidação da Rede Social, procura enunciar algumas 

pistas para a melhoria do trabalho desenvolvido até este momento e para a atenuação 

dos pontos mais fracos identificados.

É desejável que se aposte na melhoria contínua do processo, sendo não só importante 

dar continuidade às actividades de monitorização/avaliação, como até aqui, como 

também a incorporação de sugestões recolhidas através do feedback de um grupo 

crescente de stakeholders, numa lógica correspondente ao ciclo de Deming PDCA 

(Planear, Executar, Avaliar e Actuar).

Sendo certo que este é um processo ainda “jovem” (o do sistema de monitorização/

avaliação da rede) é também verdade que continuamos a acreditar que este é 

fundamental, mesmo considerando algumas fragilidades que serão objecto de reflexão 

mais à frente.
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2. CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

Sendo este um relatório que procura fazer o balanço do trabalho da rede social em 

2007, mas também de todo o processo desde a sua constituição, não podemos deixar 

de elencar algumas conclusões que são forçosamente parciais e “datadas”, sendo que 

os processos instituídos as tornam apenas válidas para o momento de análise. Por 

outro lado, a maioria das recomendações que serão efectuadas apresentam 

sobreposições a análises já efectuadas pela avaliação interna (estranho seria o 

contrário) e que já têm acções correctivas previstas no plano de acção aprovado pelo 

CLAS de Estarreja.

Posto isto, centre-mo-nos nas principais conclusões que efectuámos face aos dados 

dos instrumentos aplicados ao longo dos últimos meses e da análise de processo 

realizada neste momento...

Relembramos que este momento de avaliação surge num contexto de trabalho 

contínuo desenvolvido junto da Rede Social de Estarreja devendo ser encarado como 

mais um contributo impulsionador de melhorias neste processo que já conta com 

algum nível de maturidade. Este relatório faz parte de um sistema de monitorização e 

avaliação que pretende ir dando contributos para uma Rede Social de Estarreja mais 

forte e participada e, claro, com maior impacto na vida dos munícipes, principalmente 

os mais desfavorecidos.

Como sempre, o objectivo das conclusões e recomendações que aqui são feitas é o 

de contribuir para uma implementação o mais positiva possível da Rede Social o que 

pode até passar inclusivamente por um re-planeamento/reformulação de processos, de 

documentos (como o PDS) e formas de trabalhar em rede. A abordagem que aqui 

seguimos é essencialmente a de uma avaliação pedagógica, sendo o objectivo reflectir 

para compreender e compreender para aprender e melhorar.
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As conclusões que se seguem têm por base não só os resultados obtidos através da 

aplicação dos instrumentos mencionados mas também a presença de equipa 

consultora no terreno em vários momentos...vejamos:

• Os objectivos da Rede Social são entendidos pelos parceiros, embora depois as 

estratégias para os atingir não estarem a corresponder às expectativas de 

algumas das instituições que a compõem. Esta poderá ser uma das causas de 

desmotivação e falta de participação patente nas respostas obtidas em ambos 

os instrumentos aplicados;

• Existe um reconhecimento do bom trabalho e esforço real desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Estarreja na dinamização da Rede Social do concelho, 

apesar de os sentimentos de pertença à rede não estejam tão disseminados 

como seria desejável e a participação esteja aquém do pretendido;

• Foram criados, apesar da juventude desta rede, vários momentos e instâncias/

estruturas que permitem a participação activa dos parceiros;

• Existem fluxos de informação criados e que permitem níveis aceitáveis de 

disseminação de informação relevante;

• Boa articulação entre o Núcleo Executivo e a Câmara Municipal que potencia 

uma coerência estratégica assinalável;

• Participação activa na plataforma supra-concelhia que deverá render 

brevemente vantagens estratégicas na captação de recursos;

• As formas de planeamento e a introdução de mecanismos de diagnóstico 

participado no trabalho social desenvolvido são largamente valorizados pelos 

parceiros;

• Existe uma instabilidade na representação de algumas das instituições o que 

dificulta a concretização do trabalho;

• Atraso na constituição das Comissões Sociais de Freguesia;

• Deficit de competências e recursos específicos para o trabalho em rede e 

objectivos definidos.
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Para nos facilitar a análise podemos encontrar alguns pontos claramente fortes do 

processo e algumas fragilidades, a saber...

Pontos Fortes Fragilidades

Esforço reconhecido do NE no sentido 
de ir gradualmente melhorando o 
funcionamento e a estrutura da rede

Sentimento de pertença à rede ainda 
não generalizado (factor tempo também 
é importante) 

Criação de vários momentos e 
estruturas que permitem a participação 
e que as instituições façam ouvir a sua 
“voz”

Instabilidade na representação de 
algumas instituições que não ajuda à 
concretização do trabalho e leva a 
perdas de eficiência

Criação de fluxos de informação 
relevante para os parceiros

Atraso no avanço da Comissões 
Sociais de Freguesia (CSF)

Boa articulação entre o NE e a Câmara 
Municipal na forma estratégica como 
pensam o desenvolvimento da rede

Ainda existem lacunas ao nível da 
participação dos parceiros - muitos não 
participam activamente e outros não 
participam e facto (apenas 
formalmente)

Parceria estratégicas importantes já 
estabelecidas - participação activa na 
plataforma supra-concelhia

Sistema de comunicação a precisar de 
melhorias

Instrumentos de trabalho já 
introduzidos nalgumas áreas e de 
alguma forma estabelecidos (ex: grupos 
de trabalho, processo de monitorização 
e avaliação e outros)

Algumas lacunas (pontuais e não) ao 
nível dos recursos e competências 
disponíveis para o trabalho da rede

Face ao exposto, fazendo uso do nosso mandato para avaliar o processo e 

pretendendo introduzir mais valias, deixamos as seguintes recomendações para 

reflexão e possível implementação caso tal seja considerado pertinente pelos parceiros 

da Rede Social de Estarreja:

• Efectuar um levantamento e posterior análise das expectativas de todos os 

stakeholders face ao trabalho da Rede Social de Estarreja;
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• Desenvolver mecanismos potenciadores de participação dos destinatários finais 

nas diferentes fases de Implementação e Consolidação da Rede Social de 

Estarreja. Nomeadamente, a criação de um painel/observatório composto por 

utentes que debata e valide as opções tomadas pela Rede Social. Permitindo 

por um lado, melhorar as decisões em matéria social e, por outro, reforçar as 

capacidades das pessoas envolvidas;

• Realizar acções de benchmarking estruturado, que possibilitem a troca de 

experiências e boas práticas, privilegiando os contactos com entidades (públicas 

e privadas) limítrofes na expectativa de criação de uma potencial parceria supra-

concelhia (sabendo que neste momento existe já algum trabalho neste sentido e 

também uma plataforma supra-concelhia) ;

• Criar modelos e instrumentos de planeamento uniformizados para todos os 

“grupos de trabalho” criados no âmbito da Rede Social, possibilitando a 

monitorização do seu desempenho e a comparação dos resultados alcançados;

• Apostar num ou dois projectos de intervenção que, sob a égide da Rede Social 

surjam e se desenvolvam, dando uma visão mais prática do que é ou pode ser o 

trabalho de uma Rede Social (atendimento integrado(?), num concelho com as 

características de Estarreja seria interessante e anteciparia  algo que será 

exigência futura do ISS);

• Discutir e definir um modelo de sistema de informação para a Rede Social de 

Estarreja. Definindo que informação deve constar deste, que instrumentos de 

disseminação da mesma, etc;

• Recolocar a participação/pertença à rede em cima da mesa. Criar mecanismos 

de discriminação positiva dos que participam efectivamente e de exclusão dos 

que nunca ou quase nunca estão presentes;

• Apostar na qualificação de técnicos e instituições que participam activamente na 

Rede nas áreas-chave para o sucesso desta (ex: planeamento, avaliação, 

gestão de grupos, etc)

Estas são apenas algumas recomendações que procura, mais uma vez, ser o 

catalisador de uma reflexão participada pelos agentes da Rede Social de Estarreja. 
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Estas poderão ser integradas e experimentadas gradualmente por forma a aferir a sua 

adequabilidade e real impacte, estando o seu sucesso dependente do envolvimento de 

todos os interessados.

O Consultor Externo

Paulo Teixeira
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3. METODOLOGIA

Tendo por referência a proposta de modelo apresentada, discutida e validada para a 

monitorização e avaliação do processo de implementação e consolidação da Rede 

Social de Estarreja. Até à presente data foram aplicados dois tipos de instrumentos 

para a recolha de informação:

a) Um questionário aos parceiros aplicado online;

b) Sessões de focus group com os parceiros da Rede Social;

Estes instrumentos têm como objectivo criar uma melhor visão da situação actual (AS-

IS) com vista a uma melhor estruturação da situação futura pretendida (TO-BE).

Prevê-se que num futuro próximo, caso o processo de avaliação continue a ser  

implementado, possamos voltar a aplicar instrumentos desta e de outra natureza numa 

estratégia operacional mix-method que nos permita ir tendo informações de fontes e 

naturezas diversas criando uma base de informação o mais rica e variada que nos for 

possível.
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4. MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SOCIAL 

4.1. Resultado da aplicação dos inquéritos por questionários aos parceiros da Rede 

Social

Com o objectivo de avaliar o processo de implementação e consolidação da Rede 

Social de Estarreja foi solicitado a todas as entidades que compõem o Conselho Local 

de Acção Social (CLAS) com endereço electrónico o preenchimento de um inquérito 

por questionário.

Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo por base uma taxa de resposta, na 

ordem dos 48%, que é uma taxa positiva para uma primeira abordagem num processo 

desta natureza.

Este questionário, composto por 26 perguntas, permite-nos avaliar a percepção dos 

inquiridos relativamente a variáveis como a participação e envolvimento dos parceiros, 

a adequação dos objectivos à realidade municipal e o sistema de difusão e partilha do 

conhecimento, no futuro estas respostas, analisadas por comparação a momentos 

anteriores, permiter-nos-ão também verificar as tendências na análise dos parceiros 

face a estes indicadores.

Através da análise da 1ª questão, é possível afirmar que existe uma percepção comum 

de que os objectivos do programa Rede Social cumprem o propósito de responder às 

necessidades e problemas do concelho.



12

Já quanto às expectativas dos parcerios estarem a ser concretizadas existe alguma 

distância face a uma situação ideal.

Este factor pode ser responsável por algumas das participações menos “activas” na 

rede social.



13



14

A composição do CLAS de Estarreja é considerada adequada pela maioria 

esmagadora dos parceiros que responderam à questão e as actividades desenvolvidas 

também foram consideradas apropriadas e coerentes com os objectivos.
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Face ao facto de que a maioria das respostas deste ponto em diante são claras, pela 

leitura dos gráficos apresentados, faremos apenas uma leitura global que é a seguinte:

a) a juventude desta rede é, na nossa opinião e face aos dados recolhidos, um dos 

principais factores catalisador de algumas “disfunções” que o tempo e o trabalho 

dedicado dos parceiros (como especial destaque para o Núcleo Executivo) irá 

corringindo, pelo menos parcialmente;

b) a questão da participação activa e efectiva é uma questão-chave neste 

momento. Há uma demasiada diferença entre o número de parceiros e os que 

participam efectivamente nas actividades da rede (já sem entrar na análise dos 

tipos de participação;

c) há uma coordenação activa mas muitas vezes demasiado “solitária” que precisa 

de ser apoiada e “acarinhada”. No entanto tem vindo a desenvolver um trabalho 

seguro, coerente e consistente;

d)Estamos numa fase onde a acção surge como uma prioridade clara. Têm que ser 

encontradas actividades concretas que ajudem à mobilização e a “dar sentido” à 

rede.

Estas são algumas das principais leituras que podemos efectuar dos quadros que 

apresentaremos de seguida.
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4.2. Resultado da discussão em grupo focal (Focus group discussion)

Esta técnica de facilitação, cuja utilização teve por objectivo produzir uma informação 

mais detalhada sobre as questões recolhidas através do inquérito por questionário, 

apresenta-se como semi-estruturada possibilitando ao grupo uma participação fluida e 

equitativa, onde todos são motivados a participar e a emitir a sua opinião. 

Tendo em conta a afluência de inscrições para a participação nesta actividade e as 

características da técnica de facilitação, optou-se por realizar 2 sessões de focus group 

com representantes de entidades parceiras da Rede Social de Estarreja.

Não se pretendeu obter consensos, mas sim alcançar um leque variado de 

perspectivas sobre os seguintes tópicos:

A.  Pertença/Valores

B. Objectivos/Recursos

C. Ambiente Organizacional

D. Governância

A análise dos resultados obtidos nas 2 sessões, é feita através de análise de conteúdo, 

em que as respostas são agrupadas em duas categorias:

1. Oportunidades de melhoria: aspectos críticos identificados como causas de 

insucesso e/ou disfunção do trabalho em rede, que deverão ser melhorados ao longo 

do processo de consolidação da Rede Social de Estarreja;

2. Pontos Fortes: aspectos positivos que reforçam a identidade de rede e contribuem 

para o êxito do trabalho desenvolvido.
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Ambos os aspectos, retratados nos quadros que se seguem, baseiam-se em 

percepções individuais dos parceiros, aos quais foi garantido o anonimato das 

informações transmitidas.

Quadro n.º 1 – Resultados do Focus Group - Análise do tópico “Pertença/Valores”

A. Pertença/Valores

Oportunidades de Melhoria Pontos Fortes

- Formular formalmente e desenvolver a noção 

de visão (onde queremos ir) e missão (quais 

são os nossos objectivos) da Rede Social;

- Estabelecer formalmente e de forma 

participada os valores e os códigos de 

conduta do trabalho da Rede;

- Divulgação da Missão, Visão e Valores da 

Rede de Estarreja a todos os stakeholders;

- Envolvimento de todos os interessados na 

(re)definição e actualização da Missão e Visão 

da Rede Social;

- Dar a conhecer e consensualizar a estratégia 

de intervenção da Rede Social, numa óptica 

de trabalho contínuo e de lógica de 

intervenção;

- (Re)definir as funções e responsabilidades 

dos parceiros da Rede Social;

- (Re)definir, consensualizar, divulgar e cumprir 

as prioridades de intervenção;

- Reforçar a Identidade de Rede.

- Compreensão generalizada da mais valia para 

o t e r r i t ó r i o com a imp l emen tação e 

consolidação da Rede Social;

- Partilha de interesses comuns;

- Participação, ainda que, pontual no processo 

de planeamento e dinamização da Rede Social;

- Conhecimento, por parte dos parcerios, do 

panorama em que se desenvolve a Rede Social;

- Participação, por parte dos parceiros, e 

envolvimento nos processos de diagnóstico e 

actualização da informação;

- Reconhecimento de progressos no trabalho 

desenvolvido pela Rede Social;

- Formalização de parcerias informais já 

existentes no terreno;

- Sistematização da Informação;

- Capacidade de iniciativa da Câmara Municipal 

de Estarreja e do Núcleo Executivo.

- Processo muito jovem mas apresentado um 

desenvolvimento significativo

Neste tópico foram colocadas questões relativas à forma como as entidades parceiras 

se posicionam perante a cultura de rede, por forma a averiguar o seu envolvimento e 

sentimento de pertença.
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Face às respostas obtidas é possível falar de algum desconhecimento dos princípios 

orientadores da Rede Social de Estarreja e da necessidade de trabalhar as questões da 

pertença (o que é normal num processo tão jovem).

É de salientar, por parte dos parceiros presentes no focus group, não só o 

conhecimento do Programa Rede Social, bem como a percepção das mais valias que 

este poderá trazer ao território, evidenciando uma análise crítica construtiva face à 

Rede Social da qual fazem parte.

O quadro seguinte pretende congregar as respostas dadas ao tópico B. Objectivos/

Recursos. 

Quadro n.º 2 – Resultados do Focus Group - Análise do tópico “Objectivos/Recursos”

B. Objectivos/Recursos

Oportunidades de Melhoria Pontos Fortes

- Equilibrar a utilização das abordagens top-

down e bottom-up;

- Clarificar, consensualizar e divulgar quais as 

mudanças sociais preconizadas pela Rede 

Social;

- Avaliar as tarefas existentes em termos de 

sa ídas ( resu l tados) e consequências 

(impactos), e verificar o grau de execução dos 

objectivos, a todos os níveis, e se necessário 

ajustar o planeamento e a estratégia;

- Reforço dos recursos humanos e financeiros 

afectos à Rede Social;

- Criar sistema para partilha de recursos;

- Reforço das competências dos parceiros ao 

nível do trabalho em rede e planeamento de 

projectos.

- Partilha de recursos;

- Existência de técnicos no concelho em nº 

superior a muitos outros da região;

- Gestão eficiente dos recursos existentes;

- Existência das competências necessárias para 

o trabalho em rede nas entidades parceiras;

- Aplicação de metodologias de diagnóstico que 

possibilitam um maior e melhor conhecimento 

da realidade;

- A rede como catalizador de parcerias para 

novos projectos;

- Realização de eventos em parceria (com a 

REAPN, por exemplo)
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As respostas obtidas tiveram por base questões relacionadas com a gestão e partilha 

dos recursos existentes e no conhecimento e cumprimento dos objectivos traçados 

pela Rede Social.

Os pontos fracos salientados centram-se no fraco conhecimento do impacte das 

actividades desenvolvidas, evidenciando alguma preocupação alguns parceiros com a 

menor disponibilização de algumas instituições dos seus recursos (nomeadamente 

humanos).

Neste tópico é possível verificar a existência de respostas antagónicas, nomeadamente 

ao nível da gestão de recursos, resultado de um percepção diferente por parte dos 

participantes.

Quadro n.º 3  – Resultados do Focus Group - Análise do tópico “Ambiente 

Organizacional”

C. Ambiente Organizacional

Oportunidades de Melhoria Pontos Fortes

- Apostar numa cultura organizacional 

horizontal;

- Demonstrar empenho no processo de 

mudança aceitando críticas construtivas e 

sugestões para a melhoria do estilo de 

liderança;

- Estimular a iniciativa dos parceiros, a 

capacidade de inovação e as atitudes 

proactivas;

- Incentivar a prática da delegação de 

c o m p e t ê n c i a s e r e s p o n s a b i l i d a d e s 

(empowerment);

- Partilhar a informação relevante;

- Assegurar a transparência dos processos de 

tomada de decisão.

- Conhecimento de pessoas e estabelecimento 

de sinergias;

- D i vu lgação de po tenc ia i s fon tes de 

financiamento;

- Partilha de informação.
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Para a realização do quadro n.º 3  foram abordadas questões sobre a estrutura da rede 

e as relações que se estabelecem no seu seio. A este nível foi unânime a opinião de 

que a estrutura se tem vindo a horizontalizar e que a transparência se vai 

“conquistando”.

Quadro n.º 4 – Resultados do Focus Group - Análise do tópico “Governância”

D. Governância

Oportunidades de Melhoria Pontos Fortes

- Promover a utilização de ferramentas de 

gestão uniformizadas para o trabalho 

desenvolvido pelos grupos de trabalho;

- Incrementar e divulgar as práticas de 

benchmarking;

- Definição das pessoas afectas à rede social 

(de todas as ent idades parceiras) e 

consequente definição de funções e 

responsabilidades;

- Estabilização das equipas de trabalho;

- Garantir um sistema de partilha e difusão de 

informação eficaz e transparente interna e 

externamente;

- Descentralizar os processos de tomada de 

decisão e reforçar/agilizar o sistema de 

informação da Rede Social.

- Segmentação do trabalho desenvolvido 

através de grupos de trabalho;

- Reconhecimento do esforço de planificação do 

trabalho desenvolvido pela Rede Social;

- Respeito pela adesão livre e voluntária à Rede 

Social;

- Reconhecimento do esforço de planeamento e 

sistematização da informação feito pelo Núcleo 

Executivo.

Este último quadro teve por base questões relacionadas com a forma como é 

percepcionada a gestão inter e intra Rede Social.

Neste tópico é ainda enfatizada a necessidade de melhorar o sistema de partilha e 

difusão de informação e conhecimentos, apesar de já  funcionar de forma aceitável 

segundo os participantes.



32

As metodologias associadas à Rede Social são valorizadas e reconhecidas pelos 

parceiros como um importante input para a melhoria do trabalho desenvolvido.

Em síntese, as informações obtidas através da dinamização das sessões do focus 

group assemelham-se às recolhidas na aplicação do inquérito por questionário, apesar 

de terem sido mais reforçadas as oportunidades de melhoria, devido às características 

informais da sessão e à possibilidade de diversidade das respostas.



33

5. BIBLIOGRAFIA

SCHIEFER, Ulrich, BAL-DÖBEL, Lucínia, BATISTA, António, DÖBEL, Reinald, 

NOGUEIRA, João, TEIXEIRA, Paulo (2006), MAPA – Manual de Planeamento e 

Avaliação de Projectos, Estoril: Principia.

SCHIEFER, Ulrich, TEIXEIRA, Paulo, MONTEIRO, Susana (2006), MAPA – Manual de 

Facilitação para a Gestão de Eventos e Processos Participativos, Estoril: Principia.

Legislação consultada:

Resolução nº 197/97 de 18 de Novembro

Declaração de Rectificação nº 10-O/98

Despacho Normativo nº 8/2002 de 12 de Fevereiro

Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho


