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A Rede Social foi criada através de uma Resolução do Conselho de Ministros, e 18 de
Novembro de 1997, num contexto de afirmação de uma nova geração de políticas sociais
activas, baseadas na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada
indivíduo para o esforço de erradicação da pobreza e da exclusão social. Novas políticas
sociais exigem que também do ponto de vista dos modos como nos organizamos saibamos ir
mais além. A Rede Social é apenas um contributo nesse sentido.

Com a adopção desta Resolução, pretende-se fomentar a formação de uma consciência
colectiva dos problemas sociais e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta
e para a optimização possível dos meios de acção nos locais. O que se propõe é que em cada
comunidade se criem novas formas de conjugação de esforços, se avance na definição de
prioridades e que, em suma, se planeie de forma integrada e integradora o esforço colectivo.

Objectivo aparentemente simples, mas que exigirá de cada um dos intervenientes um empenho
permanente e uma vigilância crítica, na perspectiva de transformar cada programa, cada
medida, cada recurso, em factor de crescimento e desenvolvimento, no sentido da eliminação
da pobreza e exclusão, no sentido de assegurar para cada cidadão condições de vida em que
a igualdade de oportunidades deixe de ser apenas uma bandeira para ser um imperativo da
intervenção.

O que é a Rede Social?
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 197/97 de 18.11.97 define Rede Social como
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fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão livre por parte das
autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que nela queiram
participar.

Estas entidades deverão concertar os seus esforços com vista à erradicação ou atenuação da
pobreza e à promoção do desenvolvimento social. A Rede Social, reconhecendo o papel das
tradições de entreajuda familiar e de solidariedade mais alargada, pretende, portanto, fomentar
uma consciência colectiva e responsável dos diferentes problemas sociais e incentivar redes
de apoio integrado, a nível local. Aqui a Rede Social materializa-se, nomeadamente, pela
criação dos Conselhos Locais de Acção Social (CLAS).

A Rede Social é um programa que pretende constituir redes de apoio social, a nível local,
envolvendo simultaneamente todos os actores sociais de forma a permitir resolver, de forma
eficaz e eficiente, os problemas sociais de cada localidade.

Quem são os principais destinatários da Rede Social?
A Rede Social tem como destinatários todos os cidadãos residentes no Concelho de Castro
Daire colocando uma ênfase especial naqueles que se encontram em situação de pobreza e
exclusão social.

Objectivos do Programa
A Rede Social, visa promover um planeamento integrado e sistemático, mobilizando as
competências e os recursos institucionais e das comunidades, para garantir uma maior eficácia
do conjunto de respostas sociais no concelho e respectivas freguesias, tem como principais
objectivos:
- Induzir o diagnóstico e o planeamento participados;
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- Promover a coordenação das intervenções a 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;
- Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias.

Concretização da metodologia
Para atingir os objectivos da rede social propõe uma metodologia de planeamento, cujos
instrumentos fundamentais são o Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social.

Resultados Esperados
No final dos dois primeiros anos da implementação da Rede Social, o CLAS de Castro Daire
deverá apresentar os seguintes resultados:
-

Constituição da parceria (CLAS);
Regulamento interno;
Pré-diagnóstico Social;
Diagnóstico Social;
Plano de Desenvolvimento Social (3/5 anos);
Plano Acção (1 ano);
Sistema de Informação;
Modelo de Articulação que facilite a cooperação entre as diversas estruturas de parceria;
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Principais Impactos Esperados:
A rede social deverá produzir os seguintes impactos inovadores no campo da intervenção
social:
- Possibilitar a articulação e adaptação das políticas e medidas de âmbito nacional aos
problemas e necessidades locais;
- Aumentar a capacidade de detecção e resolução de problemas individuais, gerando
respostas específicas para necessidades específicas;
- Transformar a cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no sentido de uma
maior transparência e da abertura às outras entidades e às populações;
- Implementar sistemas de informação eficazes, permitindo a produção e actualização de
diagnósticos locais, bem como a difusão de informação a todos os agentes e entidades
interessados;
- Incrementar a participação e mobilização dos destinatários dos programas e projectos de
intervenção social.

Este programa poderá ainda contribuir de forma decisiva para que o desenvolvimento social
seja planeado em função das dinâmicas do desenvolvimento local e, em consequência, se
articule progressivamente com outros instrumentos de planeamento, nomeadamente o Plano
Director Municipal (PDM).

Como nos organizamos? Como funcionamos?
1 - Nível de Planeamento Estratégico:
Conselho Local de Acção Social (CLAS)
Funções do CLAS: Articular e congregar esforços, planeando acções concretas, com vista à
erradicação da pobreza e exclusão social e à promoção do desenvolvimento social do
Concelho de Castro Daire.

Composição do CLAS de Castro Daire:
- Câmara Municipal de Castro Daire
- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social
- Centro de Emprego de São Pedro do Sul
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-

Centro de Saúde de Castro Daire
Instituto Português da Juventude
Instituto da Droga e da Toxicodependência
Guarda Nacional Republicana de Castro Daire
Junta de Freguesia de Almofala
Junta de Freguesia de Alva
Junta de Freguesia de Cabril
Junta de Freguesia de Castro Daire
Junta de Freguesia de Cujó
Junta de Freguesia de Ermida
Junta de Freguesia de Ester
Junta de Freguesia de Gafanhão
Junta de Freguesia de Gosende
Junta de Freguesia de Mamouros
Junta de Freguesia de Mesio
Junta de Freguesia de Mões
Junta de Freguesia de Moledo
Junta de Freguesia de Monteiras
Junta de Freguesia de Mouramorta
Junta de Freguesia de Parada de Ester
Junta de Freguesia de Pepim
Junta de Freguesia de Picão
Junta de Freguesia de Pinheiro
Junta de Freguesia de Reriz
Junta de Freguesia de Ribolhos
Junta de Freguesia de S.Joaninho
Associação Cultural e Social de S. Joaninho
Assol - Associação de Solidariedade Social de Lafões
Instituição de Solidariedade Santa Isabel
Centro Social da Paróquia de Mões
Centro Social Paroquial de Mamouros
Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire
Casa do Povo de Parada de Ester
Agrupamento de Escolas de Castro Daire
Agrupamento de Escolas de Mões
Escola Secundária/3 de Castro Daire
Coordenação Concelhia Ensino Recorrente e Ed. Extra-Escolar
Escola Profissional Mariana Seixas
Representante Associações Pais e Encarregados de Educação
Associação Cultural Recreativa e Social das Termas do Carvalhal
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Vila Boa
Associação Jovem de Cabril
Casa do Povo de Cabril
Clube Desportivo e Recreativo de Coura
Crasto – Academia de Cultura e Recreio de Castro Daire
Grupo Desportivo, Recreativo, Cultural e Social de Lamas
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-

Grupo Desportivo e Recreativo de Folgosa
Rancho Folclórico Flores D’Aldeia de Mosteirô
Associação Rancho Folclórico Morenitas de Alva
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lamelas
Associação Comercial e Industrial de Castro Daire
Casa do Povo de Castro Daire
Caritas Diocesana de Lamego
NIC – Núcleo de Intervenção Comunitária
Centro Social da Paróquia de Reriz
Centro Social e Paroquial de Lamelas

Cada um dos parceiros que integra o CLAS de Castro Daire, tem um papel fundamental,
podendo e devendo pronunciar-se sobre os problemas que mais atingem a área de intervenção
da entidade que representa, bem como apresentar as sugestões entendidas como necessárias
para a resolução dos mesmos problemas. Pretende-se que todos tenham voz activa e que
participem na erradicação e atenuação da pobreza e exclusão social, bem como na promoção
do desenvolvimento social local, isto porque, a vivência dos problemas clarifica o rumo a
seguir, em busca de soluções eficazes e sustentáveis.

2 - Nível Executivo: Núcleo Executivo do CLAS
Membros do Núcleo Executivo:
- Câmara Municipal de Castro Daire;
- Serviço Local de Segurança Social de Castro Daire;
- Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire;
- Agrupamento de Escolas de Castro Daire;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Castro
Daire;
- Centro de Saúde de Castro Daire;
- Centro de Emprego de S. Pedro do Sul.

Funções do Núcleo Executivo: Executar as decisões emanadas do CLAS.

A Rede Social foi criada através de uma Resolução do Conselho de Ministros, e 18 de
Novembro de 1997, num contexto de afirmação de uma nova geração de políticas sociais
activas, baseadas na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada
indivíduo para o esforço de erradicação da pobreza e da exclusão social. Novas políticas
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sociais exigem que também do ponto de vista dos modos como nos organizamos saibamos ir
mais além. A Rede Social é apenas um contributo nesse sentido.

Com a adopção desta Resolução, pretende-se fomentar a formação de uma consciência
colectiva dos problemas sociais e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta
e para a optimização possível dos meios de acção nos locais. O que se propõe é que em cada
comunidade se criem novas formas de conjugação de esforços, se avance na definição de
prioridades e que, em suma, se planeie de forma integrada e integradora o esforço colectivo.

Objectivo aparentemente simples, mas que exigirá de cada um dos intervenientes um empenho
permanente e uma vigilância crítica, na perspectiva de transformar cada programa, cada
medida, cada recurso, em factor de crescimento e desenvolvimento, no sentido da eliminação
da pobreza e exclusão, no sentido de assegurar para cada cidadão condições de vida em que
a igualdade de oportunidades deixe de ser apenas uma bandeira para ser um imperativo da
intervenção.

Contactos
Programa Rede Social - Câmara Municipal de Castro Daire
Gabinete de Acção Social e Educação
Telefone: 232315870
Fax. 232315871
E-mail: redesocial@cm-castrodaire.pt
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