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 Rede Social é um programa regulamentado pelo 
Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho, tendo 
sido criado através da Resolução do Conselho de 
Ministros nº 197/97 de 18 de Novembro, segundo 
a qual a Rede Social é entendida como um “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.” Pretende-se, essencialmente, fomentar a 
formação de uma consciência coletiva dos problemas 
sociais no concelho e ativar meios e agentes de resposta, 
bem como otimizar os meios de ação nos locais, de modo 
a combater a pobreza e a exclusão social e a promover o 
desenvolvimento social local.  

Constituindo-se como uma rede de malha apertada 
implantada em todo o território nacional, ao nível de 
concelho e freguesias, este Programa deverá permitir 
sinalizar casos a descoberto na área social, bem como, 
posteriormente, criar condições para a sua resolução a 
partir dos recursos locais e, no caso de tal não ser possível, 
proceder ao encaminhamento para as estruturas 
adequadas. Visa igualmente a melhoria da eficácia do 
conjunto de respostas sociais a nível local. Desta forma, a 
Rede Social deverá ser capaz de articular a intervenção 
social dos vários agentes locais e das diferentes parcerias, 
dado que a constituição de uma parceria estratégica 
alargada será a única forma de levar a efeito um processo 
de desenvolvimento social, nomeadamente através da 
construção de projetos de ação articulados entre todos/as 
os/as parceiros/as.  

O elemento distintivo da Rede Social é o facto de 
encarar os problemas da pobreza e da exclusão como 
fenómenos multidimensionais (com dimensões 
económicas, sociais, culturais, educacionais) e de acreditar 
que eles só podem ser combatidos se todas as entidades 
públicas e privadas que atuam na comunidade juntarem os 
seus esforços e capacidades. É, portanto, fundamental que 
o maior número de agentes concelhios que desempenham 
um papel relevante na área social adira à Rede Social.   

A Estruturas da Rede 
Social 

Conselho Local de Ação 
Social (CLAS) 

Pretende constituir uma plataforma de 
planeamento e coordenação da 
intervenção social a nível de concelho, 
cujo trabalho deverá assentar num 
novo tipo de parceria entre entidades 
públicas e privadas que atuam no 
mesmo território, e que se baseia na 
igualdade entre as entidades parceiras, 
na consensualização das ações 
desenvolvidas pelos diferentes agentes 
locais. Atualmente o CLAS de 
Alenquer é constituído por 52 
entidades. 

Núcleo Executivo 

 

O Núcleo executivo é o órgão 
operativo da Rede Social e é 
atualmente constituído por 7 
entidades parceiras a quem cabe 
desempenhar as funções mais 
operativas, nomeadamente, a 
dinamização da parceria e a realização 
do trabalho técnico de suporte a todo 
o processo. 
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Principais Atividades  
Reuniões de núcleo executivo da Rede Social 

Sendo a estrutura responsável pela 
organização do trabalho no âmbito do 
programa Rede social, o núcleo executivo 
reuniu nos dias 01 de fevereiro, 8 de março, 
29 de março, 15 de maio, 05 de julho e 19 de 
julho. Em três das referidas reuniões, contou-
se com um apoio de consultadoria profissional 
no sentido de se poder ajudar os elementos 
do núcleo executivo a repensar a condição do 
processo de implementação deste programa 
no concelho, implementando-se novas 
práticas metodológicas no sentido da 
promoção de uma maior eficiência no 
desenvolvimento deste programa. 

 

Reuniões de plenário da Rede Social 

Realizou-se no passado dia 25 de fevereiro de 2019 
a 32.ª Reunião de plenário do Conselho Local de 
Ação Social de Alenquer. As reuniões deste órgão 
passarão a ser realizadas de forma descentralizada 
pelas várias instituições do concelho, sendo que a 
primeira instituição que acolheu os/as parceiros/as 
do CLASA foi a Fundação Mariápolis, que no 
primeiro ponto da ordem do dia da reunião deu a 
conhecer aos/às presentes o trabalho que 
desenvolve. Na referida reunião foi abordado o 

tema do apoio alimentar no concelho prestado 
pelas diversas instituições e ainda aprovado o 
Plano de Ação da Rede Social para o ano de 2019, 
que passará a adotar uma metodologia diferente 
que pressupõe um envolvimento direto de todas 
as entidades parceiras. 

No dia 12 de junho realizou-se a 33.ª reunião de 
plenário do CLASA, nas instalações do 
Agrupamento de Escolas de Abrigada. Para além da 
apresentação da instituição acolhedora, foi ainda 
apresentado aos/às parceiros/as o trabalho 
desenvolvido pelas entidades Caminhos Abstratos 
e Rising Child, que aderiram nesta data ao CLAS. 
Representantes da Rede Local de Intervenção 
Social também apresentaram o trabalho 
desenvolvido no concelho por esta resposta social 
no concelho, e por fim foram aprovadas alterações 
o Plano de Ação, que é possível consultar no 
seguinte endereço: www.cm-alenquer.pt 
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Atividades realizadas pelo Núcleo Dinamizador de Técnicos na área da 

Terceira Idade  

Criado no âmbito do trabalho desenvolvido na 
Rede Social de Alenquer, este núcleo é constituído 
por técnicos das várias Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do concelho e pela autarquia, 
tendo vindo a desenvolver diversas atividades de 

âmbito sócio recreativo que promovam o convívio 
entre os/as utentes das várias instituições. Ao 
longo do ano de 2019 foram desenvolvidas 11 
atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchas Populares 

Ação de formação sobre 
violência doméstica 

Promovida pelo Gabinete Intermunicipal de 
Apoio à Vítima, realizou-se no dia 12 de 
março uma ação de formação e workshop 
para técnicos/as sobre intervenção com 
vítimas de violência doméstica. A referida 
ação contou com a presença de 23 
participantes de diversas instituições que 
intervêm no concelho.   

Dia Mundial do Teatro Desfile de Carnaval 

Dia Mundial da Dança 
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