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“Se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias 

humanamente” 

Marx e Engels, em “A Sagrada Família” (1844) 
 



 
 

Resumo 

No âmbito das políticas sociais ativas e territorializadas surgiu o Programa Rede Social, 

cujo desígnio e carácter inovador corresponde à promoção do desenvolvimento social e 

local. Esta complementaridade é dada pelo planeamento estratégico, onde são 

valorizadas metodologias, de preferência participativas, com o objetivo de uma 

intervenção social articulada e pela adoção de mecanismos de animação territorial que 

potenciem projetos conjuntos, definidos e decorrentes de uma ação coletiva e 

colaborativa entre entidades parceiras locais.Num contexto de descentralização de 

competências para os Municípios, assumindo este um papel primordial, de um período 

em que é recomendada uma reavaliação da Rede Social e de redifinição da Estratégia 

Nacional de Combate à Pobreza, que evidencia a necessidade de reforço do trabalho em 

rede e do desenvolvimento local, os desafios atuais poderão consubstanciar uma 

oportunidade de reforço da Rede Social, não só ao nível de novas formas de trabalho 

colaborativo mas também de novas formas de governança da intervenção social. O 

presente estudo centrou-se, assim, nas perceções das pessoas intervenientes, sobre o 

trabalho colaborativo da Rede Social de Beja desenvolvido na contribuição do 

desenvolvimento social e local, com uma vertente de reflexão para conhecer algum 

pensamento prospetivo sobre o assunto atendendo ao contexto atual de desafios. 

 

Palavras-chave: Rede Social; Desenvolvimento local; Trabalho colaborativo; Desafios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Within the scope of active and territorialized social policies, the Social Network Program 

emerged, whose design and innovative nature corresponds to the promotion of social and 

local development. This complementarity is given by strategic planning, where 

methodologies are valued, preferably participatory, with the objective of an articulated 

social intervention and the adoption of territorial animation mechanisms that enhance joint 

projects, defined and resulting from a collective and collaborative action between partner 

entities. locations. In a context of decentralization of competences to the Municipalities, 

which assumes a key role, a period in which a reassessment of the Social Network is 

recommended and the redefinition of the National Strategy for Combating Poverty, which 

highlights the need to reinforce networking and development of local development, the 

current challenges may constitute an opportunity to strengthen the Social Network, not 

only in terms of new forms of collaborative work but also of new forms of governance of  

social intervention. The present study thus focused on the perceptions of the people 

involved, on the collaborative work of the social network of Beja developed in the 

contribution of social and local development, with a reflection aspect to know some 

prospective thinking on the subject taking into account the current context. of challenges. 

 

Keywords: Social Network; Local development; Collaborative work; Challenges 
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NOTA INTRODUTÓRIA  

No âmbito das políticas sociais ativas, baseadas numa responsabilização e mobilização 

dos vários agentes da sociedade, públicos e privados para a erradicação da pobreza e 

exclusão social, foi criado o Programa Rede Social, com última regulamentação dada 

pelo Decreto-Lei N.º 115/2006, de 14 de Junho. O programa constitui-se como um “amplo 

movimento de mobilização dos parceiros sociais no combate à exclusão social e 

promoção do desenvolvimento local” (Monteiro & Ribeiro, 2008, p. 11). O seu carácter 

distintivo e inovador face a outras medidas/ programas reside no facto de, por um lado 

assentar a sua ação num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica, e por outro 

lado, promover o planeamento estratégico da intervenção social local. 

 

Constitui-se como desígnio do Programa Rede Social, a promoção do desenvolvimento 

social e local, cuja complementaridade é dada pelo planeamento estratégico, onde são 

valorizadas metodologias de preferência participativas com o objetivo de uma intervenção 

social articulada e pela adoção de mecanismos de animação territorial que potenciem 

projetos conjuntos, definidos e decorrentes de uma ação coletiva e colaborativa entre 

entidades parceiras. 

 

No concelho de Beja, a Rede Social está implementada formalmente desde o ano de 

2000 e tem-se constituído como um espaço de trabalho colaborativo que consolida uma 

cultura de parceria existente no concelho, entre as entidades parceiras que integram o 

Conselho Local de Ação Social (CLAS). Através dos seus órgãos, a Rede Social de Beja 

tem-se constituído como um espaço de partilha de experiências, projetos desenvolvidos 

no concelho e outros, de capacitação técnica, de promoção de trabalho colaborativo no 

sentido de proporcionar uma intervenção social mais articulada e com uma permanente 

preocupação com o planeamento estratégico associado à construção do Diagnóstico 

Social e Plano de Desenvolvimento Social.  

 

No quadro de uma redefinição de políticas públicas sociais, o programa Rede Social 

encontra-se numa fase de reflexão, reavaliação e possível reforço, no âmbito da 

descentralização de competências de funções sociais do Estado para os Municípios e da 

implementação de outros instrumentos, como a Estratégia Nacional de Combate à 

Pobreza, em que se acentua a necessidade de reforçar o modelo de trabalho em rede, 

envolvendo os diferentes atores estratégicos locais, públicos e privados.  

Trata-se, portanto de um tempo em que se equaciona novas oportunidades e sinergias 

para reposicionar o Programa da Rede Social no contexto local, explorando 
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possibilidades de reforço de um trabalho colaborativo entre as entidades parceiras da 

rede com vista a uma melhoria da sua eficácia, mas também de novas formas de 

colaboração e governança.  

 

Ora, para potenciar o trabalho colaborativo e de parceria alargada, bem como de 

perspetivar a emergência de novas dinâmicas/ estratégias a adoptar que contribuam para 

qualificar a ação colaborativa da Rede Social, importa conhecer as percepções dos seus 

intervenientes no processo. Assim, o objetivo geral do presente estudo tem a ver com o 

conhecer as perceções dos elementos que integram o Núcleo Executivo da Rede Social 

de Beja e que representam as instituições que integram o CLAS, sobre o trabalho 

colaborativo desenvolvido na contribuição do desenvolvimento social e local. Pretende-se 

assim responder à pergunta de partida: De que forma é que o trabalho colaborativo no 

âmbito da Rede Social de Beja, tem contribuído para o desenvolvimento social e local do 

concelho? 

 

Através das percepções de representantes do Núcleo Executivo (NE) do CLAS da Rede 

Social de Beja, (composição atual, recentemente eleita e alguns elementos 

anteriores);Coordenação Técnica da Rede Social (Técnicos/as da Câmara Municipal de 

Beja - coordenação técnica atual e duas anteriores); Coordenação e Plataforma 

Supraconcelhia do Baixo Alentejo, correspondendo às pessoas consideradas lideres do 

Programa Rede Social no Município de Beja; pretende contribuir para a resposta à 

pergunta de partida e aos objetivos específicos:  

- Conhecer o modo de funcionamento do trabalho colaborativo em contexto da Rede 

Social, na perspetiva dos elementos do Núcleo Executivo; 

- Caracterizar as percepções dos/as representantes das entidades do CLAS (Núcleo 

Executivo) sobre o modo como o trabalho colaborativo da ação da Rede influencia no 

desenvolvimento social e local do concelho; 

- Compreender as percepções sobre a contribuição do trabalho colaborativo da Rede 

Social no agir profissional das/os intervenientes no Núcleo Executivo da Rede Social de 

Beja; 

- Conhecer algum pensamento prospetivo sobre o programa Rede Social no concelho de 

Beja; 

- Identificar propostas de melhoria de funcionamento da Rede Social na promoção do 

desenvolvimento social e local. 

 

Tendo em conta a natureza subjetiva dos assuntos abordados, uma vez que se trata das 

perceções dos/as envolvidos/as, nomeadamente dos elementos que integram e 
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integraram o Núcleo Executivo da Rede Social e respetiva coordenação, optou-se, 

obviamente, por privilegiar metodologias qualitativas, tendo-se adotado uma observação 

indireta através da aplicação de inquérito por entrevista (entrevista semi-diretiva), com a 

consequente análise de conteúdo para apresentação de resultados. 

 

O objeto de estudo foi circunscrito a uma área territorial específica, no caso, o concelho 

de Beja e uma medida de política social: o Programa da Rede Social, por motivos de 

ordem profissional e pessoal. Por um lado, pelo facto de desempenhar funções 

profissionais como assistente social num Município, no caso, a Câmara Municipal de Beja 

e portanto ter um proximidade física ao território e aos profissionais e entidades 

parceiras. Associada a esta proximidade, existiu sempre uma consciência de questões 

éticas que se poderão colocar, nomeadamente a necessidade de garantir o anonimato e 

confidencialidade de determinadas informações. Por outro lado, refira-se que o maior 

interesse pessoal tem a ver com a área do desenvolvimento local e portanto, considerou-

se que o Programa da Rede Social seria aquele que no âmbito do trabalho autárquico 

mais se aproximaria desta área de interesse. Para além de que o presente mestrado é na 

área do serviço social e do desenvolvimento local.  

 

O presente documento, divide-se em duas partes fundamentais, uma primeira onde se 

elabora um breve enquadramento teórico sobre a questão das políticas sociais ativas e 

territorializadas, as questões associadas ao conceito de desenvolvimento e sobre o 

programa da Rede Social, enquanto promotor de desenvolvimento social e local, bem 

como de ação coletiva e os desafios colocados ao serviço social, neste âmbito.  

 

Uma segunda parte relativa,ao estudo das perceções da Rede Social de Beja, iniciando 

com uma contextualização deste objeto de investigação e do território onde se implanta a 

mesma.Posteriormente apresenta-se a parte empírica do estudo, centrada nas perceções 

e pensamento prospectivo da Rede Social de Beja, onde se inclui a apresentação de 

resultados e conclusões. 

 

Não obstante o presente estudo não corresponder a qualquer avaliação do programa, 

optou-se por apresentar algumas recomendações, ainda que mais sob a forma de 

sugestões, que se consubstanciam num processo de oportunidade para o Programa 

Rede Social se assumir como um modelo de governança territorializado ancorado numa 

visão estratégica, concertada entre os atores locais, de desenvolvimento social e local do 

território. 
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PARTE A. QUADRO TEÓRICO-CONCETUAL 

CAPITULO I. MUNICIPIOS E POLITICAS SOCIAIS  

      

1. POLÍTICAS SOCIAIS ATIVAS E TERRITORIALIZADAS 

Considera-se a definição clássica de políticas públicas, dada por Jenkins (1978) e citada 

por Pereirinha (2008) de que correspondem a  

 

um conjunto de ações interrelacionadas entre si, tomadas por um ator ou conjunto 

de atores políticos, respeitantes à escolha de objetivos e meios para os alcançar 

no contexto de uma situação específica, devendo estas decisões, em princípio, 

situar-se no âmbito do poder que estes atores têm para os alcançar (Pereirinha, 

2008, p. 17). 

 

 Acrescenta ainda o autor que qualquer política pública corresponde a um conjunto de 

decisões, tomadas por agentes legitimados para o fazer (atores políticos) e identificam 

objetivos e recursos a envolver.  

No entendimento de que as políticas sociais são encaradas como políticas públicas, as 

mesmas referem-se ao conjunto de atuações que têm na identificação do carácter social 

das políticas públicas nos Estados de Providência modernos. Assim, considera-se que a 

principal finalidade da política social é garantir e promover o bem-estar social – “Welfare” 

na sociedade.Ainda, de acordo com o mesmo autor, entende-se por política social “a 

atuação dirigida à promoção e garantia do bem-estar, confundindo-se a atuação com 

finalidades sociais do Estado-Providência”, ou seja, “a política social é a área de atuação 

das políticas públicas com finalidades sociais” (Pereirinha, 2008, p. 17). 

 

No contexto europeu e a partir dos anos 90 começou a surgir aquilo a que se designou 

de uma “nova geração” de políticas sociais ou “políticas sociais ativas”. De acordo Liliane 

Moser (2011), tais políticas fazem parte do processo de desestruturação de um modelo 

de provisão – Welfare – para a construção de um novo modelo de regulação estatal – o 

Workfare – partidário de uma racionalidade de redistribuição expressa na obrigatoriedade 

de participação dos cidadãos em medidas de ativação voltadas ao mercado de trabalho. 

As medidas referentes a uma política de workfare implicam uma contrapartida do/a 

cidadão/ã em que tem de ser ativo/a na tentativa de resolução da sua situação de 

exclusão.  

 

Neste sentido, Moser (2011) coloca uma questão que merece destaque 
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 (…) é a tendência de essas políticas criarem um mercado de trabalho secundário 

caracterizado pelas tarefas temporárias e inapropriadas à inserção profissional, 

em que os envolvidos não gozam dos mesmos direitos laborais dos trabalhadores 

regulares, nem de liberdade e autonomia individuais. Assim, estas políticas 

remetem para situações de marginalização (p. 74). 

 

Na mesma perspetiva de desigualdade de direitos, segundo Hespanha (2008), um dos 

constrangimentos da ativação consiste na tendência de responsabilização das pessoas 

pela sua situação de exclusão, referindo mesmo que é “frequente que quem participa em 

projetos de ativação não goza dos mesmos direitos dos outros trabalhadores 

regularmente contratados, designadamente o de negociar o conteúdo, o tempo e as 

condições de trabalho” (p. 13). 

 

Laville (2000), citada por Moser (2011) refere que “as políticassociais na Europa nunca 

são políticas puras de workfare ou de ativação” (p. 72). Em Portugal, após a adesão à 

União Europeia e particularmente no que se refere às áreas da política social e do 

emprego, criou-se um impulso político relativamente às parcerias locais, sendo exemplo 

disso os projetos de luta contra a pobreza, que tem uma clara influência de um Estado de 

Providência Ativo. Na segunda metade da década de noventa assistiu-se a uma 

multiplicação de políticas de carácter social territorializadas: redes de emprego, territórios 

educativos de educação prioritária, rendimento mínimo garantido, entre outras.O 

processo de territorialização e descentralização das políticas sociais em Portugal deu-se 

não só através de competências para os órgãos do poder local, como através da 

implementação de medidas de política social ativa. 

 

Estas medidas de política social exigiram novas formas de organização que pressupõem 

a implicação de agentes públicos (centrais e locais), com especial incidência para os 

Municípios, mas também atores privados e associativos (Instituições Particulares de 

Solidariedade Sociais – IPSS; Organizações Não Governamentais (ONG); Associações 

locais) que atuam em parceria e rede.  

 

Neste contexto de “novas políticas sociais”, foram criadas pela administração central, 

com o objetivo de inovar nos seus conteúdos, territorialização e experimentação de novos 

conceitos e metodologia, estruturas de parcerias, como o Programa da Rede Social. De 

acordo com, Godinho & Henriques (2012) o referido programa surge no sentido de mitigar 

alguns riscos no desenvolvimento destas políticas, nomeadamente evitar sobreposições 

de estruturas de parceria e garantir um equilíbrio nas relações do sectror social entre 
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administração central e local assim como a relação entre as diferentes escalas territoriais: 

freguesias, municípios e instâncias supramunicipais.Paralelamente e de acordo com João 

Alves (2012),o Programa Rede Social, surge no âmbito de políticas sociais que têm como 

objetivo comum a promoção de uma maior mobilização e envolvimento das comunidades 

locais na conjugação de esforços para implementação de projetos comuns relacionados 

com o desenvolvimento social. 

 

 

 

2. POLITICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

LOCAL 

2.1. O conceito de Desenvolvimento: significados e evolução 

O conceito de desenvolvimento revela-se no seu conteúdo e significado de enorme 

importância e complexidade, desde logo, por não apresentar uma única definição. 

Associa-se, contudo, a um processo de procura de progresso e uma tendência de 

evolução positiva na garantia de uma melhoria da qualidade de vida das populações do 

ponto de vista individual e coletivo.  

 

Trata-se de um conceito que tem evoluído tendo em conta as próprias alterações 

societárias em termos económicos, políticos e sociais. Ao longo desta evolução vários 

têm sido os atributos valorados ao mesmo, sendo que nos últimos anos, várias têm sido 

as adjectivações dadas ao conceito, como o decrescimento, pós-desenvolvimento, 

desenvolvimento alternativo ou des(envolvimento), como Roque Amaro (2017) o apelidou 

e cuja designação, se considera projetar as criticas efectuadas ao longo do tempo e 

agregar as dimensões inerentes ao conceito, tendo como fim o bem estar e qualidade de 

vida de pessoas/ grupos e/ou comunidades. 

 

Refira-se que o desenvolvimento, enquanto conceito, tem evoluído desde a sua 

associação exclusiva ao crescimento económico, cujos territórios se desenvolviam com 

base na capacidade empreendedora dos indivíduos, na produção de riqueza com o 

objectivo do lucro, sendo que se gerava emprego e consequentemente riqueza, 

originando um “círculo virtuoso”. No entanto, ao surgirem questões associadas à 

distribuição de riqueza, nomeadamente desigualdades sociais, é introduzida a dimensão 

social com os conceitos de justiça social, coesão social e territorial e posteriormente a 

dimensão da sustentabilidade. Esta, vinculada a uma preocupação com o ambiente e 
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especialmente com a tónica na preservação dos recursos para não comprometer o 

planeta para as gerações vindouras.  

 

A complexidade do conceito de desenvolvimento, decorre igualmente do seu carácter de 

verdadeira interdisciplinaridade, uma vez que associa áreas da educação, da cultura, da 

economia, do ambiente, da acção social, da política, entre outras. Neste contexto, 

importa tecer algumas considerações sobre a evolução do conceito de desenvolvimento, 

a qual explica e exemplifica os paradoxos que o mesmo encerra. 

 

De acordo com Roque Amaro (2004) é após a II Guerra Mundial que o conceito de 

desenvolvimento adquire validação científica e reconhecimento político-constitucional. 

Surge associado à ideia de alcance de prosperidade e riqueza por parte das antigas 

colónias europeias, dos interesses estratégicos dos Estados Unidos da América e da 

influência ideológica da União Soviética. Para além destas questões, o mesmo autor 

(2017) refere que o conceito de desenvolvimento surge associado à necessidade de 

reconstrução da União Europeia, à fundamentação dos processos de acumulação que 

alimentaram a competição entre EUA e URSS, ao desejo de paz no mundo e progresso, 

como justificação das intervenções estatais, quer em países capitalistas quer em países 

socialistas. As razões descritas consubstanciam a necessidade de aplicação do conceito 

de desenvolvimento e o objetivo a atingir por todos os países. 

 

O contexto histórico-cultural em que nasceu marcou-o fortemente em termos de conteúdo 

e operacionalização, nomeadamente o facto de surgir em sociedades europeias 

industrializadas (em países europeus considerados desenvolvidos). Dos fundamentos de 

base destas sociedades, segundo Amaro (2004) salienta a revolução industrial e a 

revolução francesa, bem como a independência dos EUA. A primeira com efeitos 

materiais e objectivos, com acontecimentos vários que permitiram a sua realização e 

cujos efeitos resultaram em questões como: 

 

a industrialização a afirmação do setor industrial como actividade de excelência 

dos países desenvolvidos; o progresso tecnológico e as máquinas, como motor do 

progresso; a divisão técnica do trabalho e a especialização, como os novos 

modelos de trabalho; a produtividade como o principal critério de eficiência das 

sociedades; a cidade, como o espaço privilegiado da nova economia das fábricas 

e da nova sociedade da troca; o cronómetro, marcando mecanicamente o novo 

ritmo de produção e de vida, etc (p.44). 
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A Revolução Francesa, com efeitos de caracter mais subjetivo, representando a 

expressão histórica da sociedade ao nível dos principios e valores. O lema da revolução 

correspondente à “liberdade, igualdade e fraternidade”,  

exprime de algum modo os ideais inerentes ao antropocentrismo e ao 

racionalismo e define a principal fratura que vai atravessar as sociedades 

industriais no seculo XX: o capitalismo, assente na Liberdade e no Individuo, por 

um lado, e o Socialismo, baseado na Igualdade e no Colectivo, por outro. 

Esqueceram-se ambos da Fraternidade com a Natureza, ou seja, com os outros 

seres vivos (p. 45). 

 

Na realidade já anteriormente se davam as bases daquilo a que mais tarde se denominou 

de desenvolvimento, sendo que o primeiro teórico, associado à ciência económica, 

corresponde a Adam Smith (1776), que com o livro “A Riqueza das Nações”, esboçou o 

que se poderia designar de uma teoria do desenvolvimento. Esta, associada ao 

capitalismo/ liberalismo, apontava o designio de que a proatividade de cada individuo 

consegue gerar rendimento e atividade, permitindo assim o surgimento do que designou 

de “circulo virtuoso”. Posteriormente, Karl Marx, no seculo XIX, na procura de 

entendimento sobre as causas e perspetivas do progresso das sociedades saídas da 

revolução industrial, com a obra “O Capital”, transmite que o capitalismo tenderá a 

conduzir as sociedades à sua autodestruição, desenvolvendo a teoria Socialista, com a 

igualdade e o coletivo como ideais fundamentais em contraposição com o individualismo 

defendido por Adam Smith. Existiria assim a necessidade da intervenção do Estado ao 

nível da colectivização dos meios de produção e redistribuição da riqueza. 

 

Na esteira ainda de Roque Amaro, no período de 30 anos após a II Guerra Mundial, o 

conceito de desenvolvimento sofreu vários “enviesamentos”, provocando efeitos nefastos, 

sendo que estas questões moldaram o seu significado e originaram diferentes “modelos”.  

Apartir do final dos anos 60 e anos 70, começou-se a conceptualizar o desenvolvimento 

de forma diferente, numa abordagem critica do conceito. O autor (2004) define cinco 

factores que contribuiram para as novas reformulações do desenvolvimento, 

consubstaciando o movimento do pós desenvolvimento:  

- O incumprimento de compromissos de apoio dos países desenvolvidos aos países sub-

desenvolvidos e o sentimento generalizado de frustação dos segundos; 

- os custos sociais do desenvolvimento ou do mau desenvolvimento, com um mal-estar 

social generalizado caracterizado por novas formas de pobreza nos ditos países 

desenvolvimentos que originaram o conceito de exclusão social; 
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- a tomada de consciência ambiental, na sequência dos problemas causados pelo 

desenvolvimento; 

- o fim da associação virtuosa de crescimento económico de desenvolvimento, uma vez 

que na sequência de várias crises económicas, o primeiro deixou de criar emprego 

seguro, potenciando empregos precários e desqualificados; 

- Sucessão de crises e “mal-estares” nos países solcialistas, ao nível económico, social, 

politico e ambiental.  

 

Pós Desenvolvimento – “Desenvolvimento Alternativo” 

Na sequência destes factores, o chamado pós-desenvolvimento iniciou nas décadas de 

80 e 90 um processo de nova adjetivação do desenvolvimento com propostas de 

“Desenvolvimento Alternativo”,  que poderão ser integrados em três fileiras 

conceptuais,  nomeadamente:  

 

Fileira Ambiental ou Verde 

Desenvolvimento Sustentável: “Designa o processo de satisfação de necessidades 

actuais que não põe em causa a satisfação de necessidades das gerações 

futuras”(Amaro, 2004, p. 56). 

 

Fileira das Pessoas e Comunidades ou Vermelha: 

Constitui-se igualmente como a fileira da participação e da cidadania, sendo o 

“desenvolvimento , antes de mais, o exercicio pleno de cidadania e o resultado de uma 

participação ativa de todos. A satisfação das necessidades é uma consequência, mas 

não a vertente principal do conceito” (p. 57). O inicio desta conceção situou-se na lógica 

do desenvolvimento comunitário, surgido na década de 60 nos países subdesenvolvidos 

por ação de pessoal técnico da ONU. Na mesma lógica encontram-se igualmente os 

conceitos de desenvolvimento endógeno e territorial.  

 

Desenvolvimento Local: define-se como um“processo de satisfação das necessidades 

e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local, a partir essencialmente 

das suas capacidades, assumindo aquela o protagonismo principal nesse processo e 

segundo uma perspetiva integrada dos problemas e das respostas” (p. 57). 

 

Desenvolvimento Participativo: tem o seu foco  

 na adopção de uma metodologia participativa nos processos de mudança e de  
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melhoria dascondições de vida das populações, desde a concepção e decisão à 

avaliação, passando pela execução, direcção e acompanhamento, implicando a 

afirmação plena da cidadania, nos seus direitos e deveres (p. 57).  

 

Em ambos os conceitos é fundamental o empowerment, no sentido de uma maior 

capacitação e participação para a construção de uma cidadania plena.  

 

Fileira dos Direitos Humanos e da Dignidade Humana ou Azul: 

Desenvolvimento Humano: corresponde ao  

 processo de aumento das escolhas das pessoas que lhes permitam levar uma vida  

longae saudável, adquirir conhecimento, ter acesso aos recursos necessários 

para um nível de vida digno, enquanto os perservam para as gerações futuras, 

proteger a segurança pessoal e alcançar a igualdade para todas mulheres e 

homens (p. 58/59). 

 

Desenvolvimento Social: define-se como o“processo de garantia de condições sociais 

minimas, bem como de promoção de dimensão social do bem-estar, por parte dos 

responsáveis de vários países e organizações internacionais” (p. 59). 

 

Desenvolvimento Integrado: associado à conjugação de  

diferentes dimensões da Vida e dos seus percursos de mudança e de melhoria, 

implicando, por exemplo: a articulação entre o económico, o social, o cultural, o  

politico eo ambiental; a quantidade e a qualidade; as várias gerações; a tradição e 

a modernidade; o endógeno e o exógeno; o local e o global; os vários parceiros e 

instituições envolvidas; a investigação e a ação; o ser, o estar, o fazer, o criar o 

saber e o ter (as dimensões existenciais do desenvolvimento); o feminino e o 

masculino; as emoções e a razão, etc (p. 59).  

Este conceito parece fazer uma sintese de todos os outros. 

 

De um modo geral, todos estes conceitos de desenvolvimento alternativo, segundo o 

autor tomado de referência (2017) introduzem as seguintes inovações: 

- Uma perspetiva multidimensional e interdisciplinar e não somente economicista; 

- Uma valorização das capacidades e não só a satisfação de necessidades; 

- Uma associação à promoção da cidadania e democracia, pelas dinâmicas participativas 

que integram e a lógica de empowerment; 
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- Uma nova relação do desenvolvimento com a natureza, com o pressuposto de 

interdependência sistémica e não de dominação, com fundamento no principio da 

sustentabilidade; 

- Uma nova redifiniçáo dos niveis territoriais da ação do desenvolvimento. Para além do 

Estado, o nível local e supranacional; 

- Uma lógica de co-responsabilização e parcerias; 

- Uma lógica da diversidade, em oposição ao “one best way”. 

 

Pós Desenvolvimento – “Conceitos apartir do Sul”/ Epistemologias do Sul 

A partir dos conceitos de desenvolvimento enunciados, surgiram criticas de que os 

mesmos terão sido  

 

apropriados pelos poderes hegemónicos, económicos (…) e politicos, e pelas 

 instituiçóes internacionais que os suportam, degenerando nas suas 

(eventualmente) boas intenções iniciais e tornando-se apenas maquilhagens ou 

“operações cosméticas” do mesmo conceito original, nas suas caracteristicas 

essenciais de dominação capitalista, colonialista e patriarcal (Amaro, 2017, p. 

92/93).  

 

Assim, começam a surgir outras adjetivações de desenvolvimento, baseadas em valores 

e experiências desenvolvidas a partir das sociedades tradicionais do Sul. Exemplifica-se 

com as expressões: 

- “BuenVivir”/ Bem Viver: pressupõe uma harmonia com a natureza e em comunidade 

com valorização das respetivas identidades, competências e cultura, tendo o suficiente 

para uma vida digna, que permita a satisfaçáo de necessidades fundamentais; 

 

- “Decrescimento”: constitui-se como um movimento cultural que critica o 

desenvolvimento, o crescimento tecnológico e o consumismo, sendo que paralelamente 

tem a perceção dos limites fisicos do desenvolvimento, atendendo à finitude dos recursos 

naturais. O decrescimento pretende o abandono de um crescimento sem quaisquer 

limites. Pressupõe um olhar atento às especificidades de cada local, nos países do Norte 

será necessário reduzir o consumo, uma vez que é excessivo e nos países do Sul será 

necessário uma ampliação do mesmo para atentar contra a pobreza. Para tal serão os 

próprios, os atores e comunidades locais que decidem o que devem decrescer e o que 

será necessário crescer, será o chamado “crescer, decrescendo”. O decrescimento 

consubstancia-se em três objetivos primordiais: redução dos impactos ambientais  das 
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atividades humanas; redistribuição da riqueza e rendimento entre e dentro dos países; 

transição de uma sociedade materialista para uma sociedade convivial e participativa.  

 

- “Felicidade” ou “Felicidade Interna Bruta”: trata-se de um conceito complementar e não 

propriamente alternativo, que pretende articular dimensões mais subjetivas e espirituais 

com as de natuza de bem estar material; 

 

- “Wellbeing”/ Bem Estar: pretende uma triangulação das dimensões: subjetiva ou 

psicológica; material ou objetiva; relacional. Trata-se de um conceito flexivel e 

socialmente construido; 

 

- “Florescimento Humano”: pretende igualmente uma triangulação de três componentes: 

bem-estar emocional; bem-estar psicológico; bem-estar social. Trata-se de um processo 

multidimensional em que apartir do potencial do individuo existe uma contribuição para o 

coletivo; 

 

- “Ubuntu” (“Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”): coloca o seu foco 

no facto de cada pessoa e todas as pessoas serem co-responsáveis pela existência de 

um bem estar coletivo.  

 

- “NoFlay”, correspondente ao “bem-estar” ou “buen vivir”. 

 

 

2.2. Abordagem copulativa do desenvolvimento: Desenvolvimento 

Local _ “Des-envolvimento” 

Não obstante a diferenciação anteriormente evidenciada dos conceitos do pós-

desenvolvimento, em desenvolvimento alternativo e epistemologias do sul, o que 

acontece na realidade é que existem conceitos que revelam analogias e 

complementariedades, pelo que na prespetiva do autor que se adotou como referência – 

Roque Amaro, existem vantagens em adoptar uma abordagem copulativa e flexivel desta 

diferenciação de conceitos. Nomeadamente na complementariedade que existe entre 

desenvolvimento local ou comunitário e buen vivir. 

 

Pese embora a evolução do conceito de desenvolvimento desde Adam Smith (1776) até 

à atualidade com toda a adjetivação, configuração, fins a atingir do ponto de vista 

epistemológico e operacional, considera-se que o mesmo tem tido a capacidade de se 

flexibilizar e renovar, principalmente pela tentativa de libertação das conotações 
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negativas associadas à prespetiva economicista do conceito e ainda se constituir como o 

ideal de sociedades “ditas desenvolvidas e sub-desenvolvidas”. A redução do conceito à 

dicotomia desenvolvimento ou pós desenvolvimento é reduzir a sua natureza e amplitude.  

 

Partilha-se a opinião de Roque Amaro (2017) quando refere a riqueza que todos os 

conceitos do pós desenvolvimento trazem, no fundo para o desenvolvimento de uma 

ação mobilizadora para os anseios e bem-estar das comunidades e países. O autor 

defende assim, a seguinte abordagem para o desenvolvimento: 

- Um diálogo entre os conceitos de desenvolvimento da diferenciação de abordagens 

anteriormente apontada, permitindo assim um diálogo também ao nível da “prática e 

teoria, entre ação e investigação, entre actores e autores, entre conhecimento e 

percepções diferentes, e até, aparentemente e à partida, rivais, entre intituições e 

reflexões, entre Emoção e Razão” (p. 105); 

- Um desenvolvimento no sentido de “des-envolvimento e quer dizer a libertação dos 

“embrulhos”, envolvimentos e obstáculos, que impedem a afirmação e pleno desabrochar 

e florescimento de sementes e potencialidades, que estão ocultas, à espera de se 

realizarem” (p. 105).  

 

Considera-se que os processos de desenvolvimento local ou comunitário assumem esta 

lógica do “des-envolvimento” de Roque Amaro, onde se pressupõe, em ambos, que 

pessoas e comunidades trabalhem e pensem em conjunto os seus territórios, no sentido 

de mobilização de capacidades e recursos em prol de respostas articuladas a 

necessidades individuais e coletivas, potenciando assim acções participativas e 

emancipadoras das comunidades. 

 

 

2.3. Os Paradigmas das Politicas Públicas e de Desenvolvimento 

Assim como tem evoluído e sido adjetivado o conceito de desenvolvimento, se 

desenvolvem paradigmas de posições relativamente às políticasde desenvolvimento 

adoptadas, correspondentes igualmente a modelos de políticas públicas e sociais. Existe 

uma dicotomia de paradigmas de políticas públicas que interferem, como é evidente, na 

maneira como se intervém nos territórios. 

 

Tal como o conceito de desenvolvimento, esta é uma problemática que emergiu com a 

crise económica do início dos anos 70, no contexto pós Segunda-Guerra Mundial, 

existindo dois paradigmas de políticas públicas de desenvolvimento: o Funcionalista e o 

Territorialista. De acordo com Paula Reis (2012), o primeiro assente em pressupostos de 
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difusão espacial do desenvolvimento e o segundo em pressupostos de integração 

territorial do desenvolvimento.  

 

O Paradigma Funcionalista fundamenta-se no pensamento económico da teoria 

neoclássica, pressupondo que a população não tem capacidades “(…) para resolver a 

satisfação das suas próprias necessidades, ou seja, que não saberá alcançar um grau 

crescente de “bem-estar” através do seu próprio trabalho e do uso dos seus próprios 

recursos” (Reis, 2012, p. 157).  Na perspectiva de Roque Amaro (2017) caracteriza-se 

por um tipo de espacialização do “fordismo”, por uma visão centralizadora do 

desenvolvimento impulsionada “a partir de cima para baixo”. Por sua vez o paradigma 

Funcionalista, por se basear no crescimento económico, associa desenvolvimento a 

industrialização e urbanização, o que levou a que as grandes cidades se tornassem pólos 

de atracão populacional em oposição ao despovoamento do meio rural e a uma 

subvalorização desta cultura e identidade. Este paradigma dá ênfase  

à utilização de tecnologias avançadas, ao máximo aproveitamento das economias 

externas e de escala, aos grandes projectos de investimento, ao aumento das 

escalas das organizações públicas e privadas de maneira a permitir a transmissão 

do desenvolvimento, para mecanismos redistributivos de grande escala e para a 

redução das barreiras económicas, sociais, culturais, políticas e institucionais que 

possam bloquear a transmissão dos efeitos entre as diferentes unidades (Reis, 

2012, p. 157).  

 

Emerge, posteriormente, o paradigma Territorialista, sendo esta uma das teorias mais 

importantes no que diz respeito à teoria do desenvolvimento económico nas últimas 

décadas. “ (…) Os territorialistas entendem o espaço como espaço social, e os recursos, 

como recursos mobilizáveis pelos atores, que se transformam em fatores de 

desenvolvimento apenas e quando há capacidade de emergência de protagonismos que 

permitem operacionaliza-los” (Reis, 2012, p. 159). O desenvolvimento, de acordo com  

Alcides Monteiro (2019) é agora visto como dinamizável, a partir da base, não excluindo, 

contudo as politicas nacionais e Europeias como um impulso ao mesmo e portanto o 

investimento em serviços públicos de referência, na perspectiva da sua qualidade 

humanizadora e das oportunidades no espaço nacional. Ainda de acordo com o mesmo 

autor, citando Romeo (2015), a abordagem territorialista destaca-se da anterior pela 

importância conferida  

à identidade e às dinâmicas de cada território na promoção do seu 

desenvolvimento. Não se trata apenas de compreender ou concretizar, o “onde”, 

mas também o “como” e “com quem”: o desenvolvimento territorial designa um 
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desenvolvimento endógeno e espacialmente integrado, alavanca o contributo dos 

atores que operam em múltiplas escalas e traz valor incremental aos esforços 

nacionais de desenvolvimento (Monteiro, 2019, p. 132).  

 

Esta abordagem territorialista estrutura uma proposta de desenvolvimento que se projeta 

em dois pressupostos fundamentais: 

a necessidade da inversão da direção dos processos de desenvolvimento (agora 

vistos como devendo ser a partir de baixo) e a aceitação da existência de um 

“interesse territorial” que reúne a população de um dado espaço por identificação 

e por contradição com os interesses de outros espaços (Monteiro, 2019, p. 134).  

 

Entende-se assim que o desenvolvimento local ou comunitário integra-se nesta 

abordagem. Os mesmos desenvolvem-se numa lógica “bottom-up”, construída a partir 

dos territórios e de acordo com Fragoso (2005)  

o desenvolvimento local/comunitário, hoje, tem como características principais as 

seguintes: partem de problemas comunitários ou necessidades; constituem-se 

como processos de mudança, colectivos, profundamente educativos; têm um 

carácter endógeno e integrado; como objectivos centrais aparecem a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e a valorização/ formação dos recursos locais; o 

fortalecimento da capacidade, organização e confiança das pessoas; implicam a 

participação dos interessados; implicam a redistribuição de poder ou 

empowerment, bem como o controlo do processo pelos participantes; finalmente, 

devem articular-se com processos externos ( p. 30). 

 

Existe assim, uma associação do desenvolvimento e suas políticas à necessidade de 

encontrar respostas a problemas de pobreza e exclusão social, bem como de 

agravamento das desigualdades, provocados/ efeitos do capitalismo/ neoliberalismo. O 

relatório da Barca (2009) vem reforçar a importância de adopção de políticas públicas 

numa lógica de dimensão territorial, com o objectivo de conciliar a eficiência económica e 

a coesão social.  

 

 

2.4. Desenvolvimento e Obstáculos em Territórios de Baixa Densidade  

As orientações da política comunitária colocamna agenda política três questões 

associadas: a coesão económica, social e territorial. Assim, no Plano Europeu e Nacional 

a importância do território em matéria de desenvolvimento tem vindo a crescer até com a 

definição de estratégias para a sua aplicação. No âmbito do Acordo Portugal 2020, as 
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politicas de desenvolvimento estão associadas à coesão territorial, “enquanto agente 

promotor da valorização e do desenvolvimento regionais. Tal foi reconhecido e inscrito no 

Programa do XXI Governo que determina a Coesão Territorial e a afirmação do “Interior” 

como objetivos prioritários.” Foi assim criado e implementado, pela Unidade de Missão 

para a Valorização do Interior, o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT).”  

 

Ainda de acordo com o PNCT,  

a designação atual dos concelhos do interior advém não apenas de aspetos 

demográficos, mas também económicos (escassez e fraca diversidade de 

atividades económicas, elevada taxa de desemprego), urbanos (insuficiente 

dimensão da maioria dos seus centros urbanos, mesmo os mais importantes), 

institucionais, (reduzido leque de entidades com atribuições e competências de 

proximidade) e relacionais (fracas redes de parcerias e deficientes taxas de 

participação e envolvimento da população)” (p. 5).  

 

Martins e Figueiredo (2008), referem que estas diferentes dimensões que caracterizam 

os territórios de baixa densidade tendem a interagir e reforçar-se mutuamente, na 

propagação desse fenómeno no tempo, segundo um processo de causalidade circular 

que tende a ser cumulativo, e que dificilmente se rompe por si só. 

 

Os territórios de baixa densidade caracterizam-se, sobretudo, de acordo com Santos e 

Baltazar (2016), pelo envelhecimento populacional, que normalmente tem uma 

especialização em sectores tradicionais, a que se associam dificuldades competitivas, de 

reestruturação e modernização. Paralelamente, caracterizam-se por uma debilidade 

económica,  

com um tecido empresarial com fraca capacidade empreendedora e de inovação, 

manifestamente incapaz de responder por si só à debilidade das infraestruturas de 

apoio às atividades económicas e à insuficiência do mercado local, e presa a um 

panorama de diversidade e dinamismo institucionais incipientes, à escassez de 

atores e ao défice de cultura de cooperação (p. 6).  

 

Associado às questões do envelhecimento populacional e debilidade económica está, 

obviamente, o despovoamento destes territórios, com a saída de população mais jovem 

e de idade ativa, bem como os baixos rendimentos da população. Neste contexto, 

existe dificuldade de atuação de políticas públicas na medida em que perante um défice 

empreendedor e gerador de atividades económicas, sem possibilidades de criar oferta 

de emprego, conduz a uma perda demográfica e de capital humano, como é traduzido 
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na figura seguinte, denominada de ciclo vicioso que caracteriza os territórios de baixa 

densidade: 

Figura 1. Ciclo Vicioso nos Territórios de Baixa Densidade 

 

Fonte: UMVI, 2016, Anexo, 6. (Monteiro, 2019, p. 142) 

Conforme o esquema anterior, a quebra do ciclo vicioso dos territórios de baixa 

densidade, consubstanciado num processo de causalidade circular que tende a ser 

cumulativo, “passa, essencialmente, por dois mecanismos charneira: inversão das 

tendências demográficas e investimento (PNCT, p. 8)”. Colocam-se assim desafios 

enormes a estes territórios e nomeadamente aos seus atores e intervenientes sociais, 

económicos e institucionais, ao procurar medidas que invertam, ou pelo menos 

minimizem características como o despovoamento, o envelhecimento demográfico, a 

necessidade de fixação de população jovem ou a debilidade económica. 

 

Não obstante os benefícios de alavancagem de processos de desenvolvimento local/ 

comunitário nestes territórios, as próprias especificidades que os caracterizam colocam 

bloqueios ao mesmo, nomeadamente pelo défice de capital humano, social e económico. 

Revez (2014) sintetiza em três factores estratégicos os bloqueios que se colocam ao 

desenvolvimento local nestes territórios: 

-Falta de capital, resultante de organizações financeiras inadequadas; 

- Dificuldades de informação em função da marginalidade territorial em que quase 

sempre se desenvolvem estes processos; 
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- Incapacidade de gerar iniciativas e protagonistas, a que não será estranha 

alguma cultura de dependência bem como a rarefação demográfica que 

normalmente caracteriza estes territórios (p. 120).  

 

Considera-se que a questão demográfica é desde logo o maior entrave aos processos de 

desenvolvimento local e social, como acontece no caso particular do Alentejo, 

nomeadamente do Baixo Alentejo e concelho de Beja, cuja baixa densidade populacional 

tem como consequências directas debilidades quantitativas e qualitativas de recursos 

humanos reduzindo massa crítica e a acção de mobilização colectiva quer na procura de 

oportunidades, quer na capacidade reivindicativa.  

 

 

2.5. Desenvolvimento Local e Social em Territórios de Baixa Densidade  

Perante especificidades que caracterizam os territórios de baixa densidade, como as que 

anteriormente foram apontadas, onde se criam problemas complexos, muitas vezes 

estruturais, o grande desafio social, político, económico e cultural corresponde às 

respostas que poderão ser criadas, desenvolvidas e potenciadas. Este será o grande 

desafio das sociedades contemporâneas, as quais se caracterizam pelo seu carácter 

fluido e onde impera o individualismo, perante adversidades multidimensionais e 

estruturais, considera-se que as respostas terão de ser articuladas, planeadas, 

potenciando cada vez mais, uma ação coletiva, o que revela aqui igualmente um 

paradoxo. 

 

Tal como o conceito de desenvolvimento se apresenta complexo, sem uma definição 

única, também as políticas que lhe estão subjacentes para o atingir, não são lineares, 

pelo que soluções ou propostas para, no fundo, tornar os territórios mais capazes a 

responder às necessidades individuais e colectivas daqueles/as que nele habitam não 

são fáceis nem de pensar, nem tão pouco de operacionalizar. Todavia, considera-se que 

o desenvolvimento destes territórios terá de passar por uma abordagem integrada e 

eficaz na resposta às desigualdades criadas entre territórios e no seu interior ao mesmo 

tempo que se potenciam singularidades, recursos e sinergias para uma melhor coesão 

territorial e social.  

 

Conforme Dias e Seixas (2019), citando Bachtler (2010), “o desenvolvimento é antes de 

mais, um projecto societário transformado em projecto político. Durante a consolidação 

do estado moderno, tal projecto traduziu-se na dicotomia inerente à ação política: 

estimular o crescimento económico vs, promover a justiça social” (p. 49). Acrescentam 
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ainda os autores, citando Santos (2013), que este processo é cíclico, sendo que se 

centra mais numa dimensão económica (privada, em que o Estado se assume com um 

papel menos interventor na economia e liberdades individuais) ou social (pública, em que 

o Estado tem um papel mais interventor, com responsabilidade na defesa do interesse 

comum). Num quadro de globalização económica, de uma agenda de políticas europeias, 

nomeadamente para a coesão territorial e processos de descentralização em que se 

valoriza o local e regional, surge o tema da territorialização em termos de políticas 

públicas, sendo que com o conceito de governança territorial se reconfigura o papel do 

Estado enquanto coordenador de diferentes atores envolvidos (públicos e privados) 

“desde a fase de conceção à fase de implementação de políticas públicas” (Dias & 

Seixas, 2019, p. 51).  

 

Neste contexto, considera-se importante a adopção de medidas de discriminação positiva 

nos territórios de baixa densidade, capazes de introduzir mecanismos de inversão das 

tendências sócio-demográficas e económicas que caracterizam estes territórios. Torna-se 

fundamental para o desenvolvimento dos territórios, uma articulação de politicas públicas 

nacionais, de redistribuição de riqueza para toda a população mais eficazes do ponto de 

vista do acesso e do fim que se pretende atingir (autonomização), bem como de 

discriminação positiva, tendo em conta as especificidades das regiões com processos de 

desenvolvimento comunitário, ancorados sobretudo em intervenções articuladas e 

sustentáveis, com uma metodologia de trabalho em parceria e de participação dos vários 

atores e comunidades. 

 

No âmbito desta articulação de políticas de nível nacional e local (até mesmo europeu e 

regional) considera-se essencial um sistema de governança bem definido, que no quadro 

das políticas europeias e nomeadamente no âmbito do PNCT, surge com o conceito de 

“governança multinível”, a qual de acordo com Monteiro (2019) continua a ser um 

exemplo de decisão centralizada. Em termos de execução, tem posteriormente uma 

delegação de competências a nível local e regional (no âmbito das Comunidades 

intermunicipais, que substituem assim o nível regional). De acordo com o mesmo autor 

existem três opções a tomar para a concretização de uma política de base territorializada 

e participada: 

. Encarar o território não como espaço administrativo neutro, mas como um 

construto e um sistema dotado de vitalidade e de interesses próprios; (…) 

. Entender a conceção (co-elaboração e co-construção) das políticas públicas 

como resultado da imbricação de diferentes níveis de poder, desde os infra-

nacionais aos transnacionais; (…) 
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. Assumir a intervenção territorializada como um projeto de aprendizagem, isto é, 

que se ultrapasse a frequente cativação do debate público por uma minoria de 

grupos de interesse bem organizados e a participação seja alargada a novos 

protagonistas (…) a par do exercício permanente da autoavaliação e revisão das 

práticas em função da aprendizagem adquirida (Monteiro, 2019, p. 146). 

 

Nesta lógica, o modelo de governança a adotar implica necessariamente uma articulação 

entre fluxos de decisão horizontais e verticais no sentido de promover uma melhor 

democracia participativa e diria uma melhor cidadania. Perante contextos globalizados, 

ao Estado competirá construir de um modo flexível e colaborativo com os agentes locais 

uma visão integrada do futuro/ “ do desenvolvimento”, com a definição de prioridades 

nacionais. Aos decisores locais caberá a autoridade necessária de tomar decisões 

consubstanciadas e fundamentadas por necessidades locais identificadas, com a 

assunção de novas responsabilidades, “tanto ao nível da co-elaboração das medidas de 

política como da co-construção de instrumentos de gestão e execução, naturalmente 

consoante a natureza dos problemas enfrentados” (Monteiro, 2019, p. 146).  

 

Existem algumas medidas de política social que exemplificam iniciativas de base local 

que pretendem dar resposta a problemas multidimensionais como a pobreza e exclusão 

social como precisamente, o Programa da Rede Social ou os Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social (CLDS). Considera-se, contudo, que potenciar uma intervenção 

no sentido de uma melhoria da qualidade de vida de todos/as, numa perspectiva de uma 

construção social dinâmica de sustentabilidade terá de ser associada a processos de 

desenvolvimento local/ comunitário.  

 

Todavia, num contexto de territórios com problemas complexos e multidimensionais, 

onde é necessário intervir para reduzir desigualdades sociais, as iniciativas a adotar nas 

comunidades têm de ter em referência a promoção do desenvolvimento local/comunitário, 

com a definição/ características defendidas por Roque Amaro (2020): 

- Um processo de mudança, 

- Centrado numa comunidade (de pequena dimensão), 

- Que visa dar resposta às suas necessidades fundamentais, que se encontram 

por satisfazer, procurando portanto, aumentar o seu bem-estar e bem-viver, 

- A partir preferencial e fundamentalmente, das suas capacidades e recursos 

(endógenos),  

- O que implica uma metodologia e uma pedagogia de participação e de 

autonomização (“Empowerment”) da comunidade, 
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- Com o apoio de recursos exógenos de variados tipos, desde que fertilizadores 

dos endógenos, 

- Numa perspetiva integrada e multidimensional, 

- O que exige uma lógica de trabalho em parceria, ou seja, de articulação entre as 

instituições e os serviços que trabalham na comunidade, 

- Com impacto tendencial em toda a comunidade e segundo uma grande 

diversidade de ritmos, lógicas, processos e resultados, em função das 

características e especificidades de cada comunidade” (p. 19).  

 

Nesta linha de pensamento e de acordo com o mesmo autor, o modelo de governança 

(no sentido de ação-conjunta) a adotar em lógicas de desenvolvimento comunitário 

corresponde aquilo a que o mesmo designa de “Governança Local Partilhada e 

Participativa”. Tem esta designação pelo envolvimento de parceiros públicos e privados 

(partilhada); conjuga diferentes átreas temáticas, de intervenção e regulação, não 

exclusivamente técnicas (integrada); assente na participação das comunidades; 

pretende-se que seja multiterritorial (entre os níveis de regulação local, nacional, 

supranacional e mundial). 

 

Considera-se fundamental que duas componentes: politicas públicas gerais (também 

sociais) e politicas públicas locais atuem no mesmo sentido do desenvolvimento em prol 

da melhoria da qualidade de vida sustentável das comunidades. Assim e para além da 

questão da Governança, pensa-se que o planeamento estratégico e participativo assume 

contornos primordiais para atingir o objetivo descrito. Roque Amaro (2020) refere a 

propósito, a necessidade de adoptar um “planeamento inventivo”, no sentido da 

flexibilidade às mudanças constantes da sociedade. Considera-se a necessidade de um 

planeamento estratégico, ancorado no conhecimento das necessidades e 

potencialidades e recursos locais ou a alocar, partindo da participação dos vários 

agentes públicos, privados e associativos, bem como das comunidades locais, conforme 

já descrito, mas sobretudo, também com uma abordagem prospetiva do 

desenvolvimento. Significa que deverá antecipar novas dinâmicas de crescimento e bem-

estar para as pessoas e para o território, capitalizando o seu potencial endógeno em 

articulação com sinergias externas.  

 

A par de políticas públicas nacionais de distribuição de rendimentos e de acesso a 

direitos, acredita-se que adotando as estratégias anteriormente descritas aos territórios 

de baixa densidade: iniciativas de desenvolvimento comunitário; “Governança Local 
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Partilhada e Participativa” e “Planeamento co-cri(ativo)”, se possa construir um caminho 

rumo ao “des-envolvimento”.  

 

 

 

3. O ESTADO LOCAL (MUNICÍPIO) ENQUANTO TERRITÓRIO 

IDENTITÁRIO NA EXECUÇÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

Existe uma preocupação crescente com os problemas da pobreza por parte de 

instituições ligadas ao Estado. Desde os anos 80 que se tem vindo a reforçar políticas 

sociais de base territoriais, com uma ação social assente em intervenções de parceria. 

 

De acordo com Hermínia Gonçalves (2008), contribuiu para a emergência de práticas de 

ação social territorializadas a crise de modelos clássicos de ação social e combate à 

pobreza, associados a práticas assistencialistas. Nopós anos 80 ocorreu uma 

reorientação da política social para uma intervenção social que tinha como paradigma 

conceções de que a pobreza refletia sobretudo falta de integração relacionada com o 

emprego. De acordo com a mesma autora, o capitalismo e neoliberalismo atual, favorece 

a legitimação de modelos territoriais e descentralização de competências para o território. 

Para Giddens, citado por Gonçalves (2008), fazem parte da formação do Estado, os 

problemas sociais (pobreza, desemprego e doença) que desencadearam esquemas de 

providência Estatal. “No entanto, perante o carácter imponderável e incerto do risco, o 

autor salienta a importância de uma providência social positiva, isto é, baseada em 

programas de política generativa, instituídos a partir do local” (2008, p. 49). Atentos a que 

se trata de problemas sociais complexos com riscos multidimensionais é imperioso que 

os referidos programas impliquem outros organismos para que numa ação com o Estado, 

nomeadamente com o Estado Local, se comprometam nos resultados da ação coletiva.  

 

Refira-se que têm sido dois os grandes quadrantes políticos associados às políticas que 

dão resposta às questões da pobreza e o seu carácter redistributivo: a visão marxista, 

que atribui ao Estado a responsabilidade no combate à pobreza e a visão neoliberal que 

atribui ao Estado uma intervenção mínima e chama vários agentes (públicos e privados) 

ao combate à pobreza em intervenções de solidariedade participada. Gonçalves (2008) 

refere que a visão territorializada da intervenção do Estado, centrada nos recursos 

endógenos e o combate à pobreza associado ao desenvolvimento local tem-se assumido 

como uma alternativa às definidas anteriormente. 
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Sendo certo que o bem-estar social, promovido através da satisfação das 

necessidades básicas e da resolução dos problemas sociais, é uma atribuição do 

Estado e da política pública, importa perceber que o caracter público  da política 

não significa que a competência seja exclusivamente do Estado (2008, p. 50). 

 

Nesta perspectiva, associa-se a ideia de, consoante as especificidades e expressão dos 

problemas sociais locais importa definir programas locais de modo coletivo e horizontal, 

capazes de se complementarem com políticas sociais e económicas centrais. 

A perspectiva local está em posição privilegiada quer para garantir o enfoque 

sistémico e de investigação-ação, quer para garantir a visão interdisciplinar e 

intersectorial necessária à análise multidimensional do objeto. Porém, é 

necessário notar que a intervenção social nos problemas da pobreza, da exclusão 

social ou das desigualdades deve (re)pensar-se à luz de questões relacionadas 

com o modelo de sociedade em particular com o modelo de desenvolvimento 

(Gonçalves, 2008, p. 50).  

 

Neste contexto de mudança de paradigma e atual crise do Estado Providência, a 

construção do bem-estar social conduz à intervenção consolidada em parcerias, projetos 

e redes. Pode dizer-se mesmo que existe a perceção de que o Estado  

tem vindo a dar lugar, em determinadas áreas de intervenção como a pobreza e a 

exclusão social, ao «Estado Rede», correspondendo na prática, à articulação e 

complementariedade de respostas de carizsocial e económico entre organizações 

públicas e algumas entidades da sociedade civil , designadamente as inscritas no 

intitulado terceiro sector e noutras estruturas associativas com intervenção junto 

de públicos e territórios específicos (Alves, 2018, p. 89).  

 

Surgem assim, novos modelos de atuação politica e técnica, onde se incluem as Redes 

Sociais. Neste dominio, os Municipios assumem uma importância crucial como ativador e 

promotor de uma articulação entre os diversos atores do Estado e Sociedade Civil em 

torno de uma ação pública articulada.  

 

Na opinião de Rogério Roque Amaro (s.d), as Redes Sociais constituem-se como redes 

de proteção social, complementando a insuficiência do Estado Providência, constituindo-

se muitas vezes como a única resposta a nível local na minimização de efeitos sociais 

decorrentes de políticas de restrição orçamental e financeira. Neste sentido, acrescenta, 

que as Redes Sociais têm-se constituído, muitas vezes, como “a resistência local de um 

Estado Social em processo de fragilização. Ou seja, surgem como um dos últimos 
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bastiões de um Estado Social de proximidade” (Amaro, s.d., p. 1). O seu objetivo 

corresponde à promoção do desenvolvimento social, enquanto garantia de direitos 

sociais básicos, implementado, contudo, “com as metodologias de Desenvolvimento 

Local (nomeadamente de forma participada, em parceria e numa perspetiva integrada)” 

(p. 1). Não obstante, tendo em conta os desafios da sociedade atual, nomeadamente a 

necessidade de associação de questões ambientais, crescimento económico e coesão 

social, pela natureza do Programa da Rede Social, poderão tornar o mesmo, como 

Roque Amaro o designou de Redes Locais para o Desenvolvimento Sustentável. É 

associada esta dimensão ao desenvolvimento social, sem contudo, deixar o referencial 

metodológico do desenvolvimento local.  

 

Neste sentido, equaciona o autor a possibilidade de ao nível local, a Rede Social se 

constituir como uma peça fundamental num “modelo de Governança Partilhada 

multiterritorial para o Desenvolvimento Sustentável do século XXI” (Amaro, s.d., p. 1), por 

considerar que o próprio Programa, pela sua intervenção integrada e participada, se 

assume como um modelo inovador essencial de governança partilhada e portanto a sua 

lógica e potencialidades deverão ser objeto de reflexão e ser equacionados no âmbito do 

futuro do Estado Social. 

 

Paralelamente, refira-se que a experiência já existente do Programa da Rede Social e 

não obstante os desafios que lhes são colocados, poderá colocá-lo num patamar de uma 

chamada “Governança Colaborativa”. Rui Godinho (s.d), define esta como  

um modo de governança que assenta na organização de atores não estatais de 

natureza diferente em torno de fóruns ou plataformas com agentes estatais com o 

propósito de tomada de decisão por consenso em matérias de interesse público. A 

iniciativa cabe a atores públicos que promovem o envolvimento de atores não 

estatais em processos deliberativos e de decisão coletivos, formais e orientados 

para o consenso, tendo em vista a implementação de medidas de política pública 

(p. 1). 

 

Neste contexto de Rede Social enquanto peça chave num modelo de Governança e de 

Parceria-Providência, de acordo com Amaro (s.d.) é fundamental que sejam 

ultrapassadas limitações existentes. Refere-se nomeadamente ao facto de se tratar de 

uma parceria de âmbito apenas social, existindo a necessidade de integrar parceiros de 

outras dimensões: económica, cultural, ambiental, territorial, de desenvolvimento; da 

necessidade de assumir no seu funcionamento, efetivamente, os princípios 

metodológicos do desenvolvimento local; de valorizar o principio da participação, ir para 
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além da parceria, referindo-se sobretudo, ao envolvimento da comunidade; de resistir a 

uma tentativa de excessiva municipalização, “por razões técnicas e/ou politicas, e 

assegurando processos de partilha de poder e de coordenação; não se tornando 

instrumento de manipulação e de controle partidário” ( s.d., p. 2). 
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CAPITULO II. O PROGRAMA REDE SOCIAL 

1. A REDE SOCIAL: DA EXPERIMENTAÇÃO À 

CONSOLIDAÇÃO 

O Programa Rede Social foi criado na sequência da Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) nº 197/97, de 18 de Novembro e vem incentivar a criação de redes de apoio 

social integrado de âmbito local, institucionalizando assim as redes informais existentes 

até então. As estruturas de rede a criar são de âmbito concelhio e de freguesia. No 

preambulo da referida RCM é descrito que a “Rede Socialpoderá contribuir 

decisivamente para a consciência pessoal e coletiva dos problemas sociais, para a 

ativação dos meios e agentes de resposta e para as inovações recomendáveis.”  

 

A primeira fase da Rede Social, consubstanciada na RCM de 1997 caracteriza-se 

fundamentalmente por: 

- Se designar pelo conjunto das diferentes formas de entreajuda, bem como das 

entidades particulares sem fins lucrativos e dos organismos públicos que trabalham no 

domínio da ação social e articulem entre si e com o governo a respetiva atuação, com 

vista à erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social e à promoção do 

desenvolvimento social; 

- Ter inerente uma metodologia de participação, com o desenvolvimento de uma cultura 

de parceria baseada na troca de informação entre parceiros e sua disponibilidade, uma 

vez que se tratava de um fórum de adesão livre;  

- O seu objetivo central corresponder à  

dupla ativação, ou seja a ativação dos beneficiários pela adoção de políticas de 

inclusão, mas também de ativação “dos meios e agentes de resposta”, isto é dos 

agentes de ativação dos beneficiários. Nesta lógica a rede é um instrumento 

potenciador de sinergias e de ação coerente para o desenvolvimento de um 

Estado Social Ativo (Godinho & Henriques, 2012, p. 4); 

- O seu princípio de governação corresponder ao da subsidiariedade, traduzindo a “ação 

social como um instrumento de proximidade”(Idem, p. 4), sendo que definiu a Comissão 

Social de Freguesia (CSF) como o instrumento de controlo da execução das políticas e o 

Conselho Local de Ação Social (CLAS) como o instrumento participado de 

desenvolvimento e planeamento das mesmas políticas. Aarticulação efetuada em 

conjunto com o organismo de Segurança Social Local, estrutura do Estado Central. 

 

Posteriormente e numa segunda fase, em 2002, surge a Portaria 141/2002 de 12 de 

Fevereiro que procede à regulamentação do programa de Apoio à implementação da 
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Rede Social, com a apresentação de um quadro normativo com orientações especificas 

sobre a institucionalização da Rede, criando assim um modelo de funcionamento próprio.  

 

Esta fase de implementação da Rede Social veio sobretudo introduzir as seguintes 

alterações: 

- Amplia-se a dimensão da Rede Social com a mudança de foco das práticas da ação 

social e uma concentração na erradicação da pobreza, para uma “planificação 

estratégica da intervenção social local” e uma “promoção do desenvolvimento social”; 

- Mantém-se uma metodologia de ação participativa, no entanto, uma nova medida do 

novo ciclo de políticas sociais passa a ser o próprio apoio à Rede, no sentido da sua 

qualificação e melhor funcionamento. Não obstante o princípio de adesão livre (bottom-

up) é auxiliar um “processo de top-down de gestão de candidaturas e por um objetivo de 

apoio à consolidação da rede com alargamento progressivo” (Idem, p. 6). A supervisão 

do fórum de articulação passa a ser efetuada pelo organismo da administração central, 

sendo obrigatória a elaboração de instrumentos de planeamento de desenvolvimento 

social, como o Diagnóstico Social (DS), o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) e os 

Planos de Ação Anuais. 

- O objetivo da dupla ativação é assim reforçado, uma vez que passa de uma instância 

de articulação para o agente ativo de planeamento estratégico do desenvolvimento social 

no âmbito das políticas sociais ativas. Existe assim uma preocupação com metodologias 

de identificação de estratégias e prioridades de intervenção; 

- Não obstante manter-se o princípio da subsidiariedade, é “mitigado pela introdução de 

mecanismos top-down”, pela padronização de orientações sectoriais e pela passagem do 

fulcro da ação da rede” (Idem, p. 7) na execução para o planeamento.  

 

No ano de 2006 é dado estatuto à Rede Social com a criação do Decreto de Lei 

115/2006 de 14 de junho. De acordo com o mesmo, a Rede Social assenta no trabalho 

de parceria alargada, efetiva e dinâmica e visa o planeamento estratégico da intervenção 

social local, que articula a intervenção dos diferentes agentes locais para o 

desenvolvimento social. Assume-se, assim, a Rede Social como uma plataforma de 

articulação de diferentes parceiros públicos e privados que tem por objetivos:  

- Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e 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 objetivos do Plano 

Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI);  
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- Integrar os objetivos da promoção da igualdade de género, constantes do Plano 

Nacional para a Igualdade (PNAI), nos instrumentos de planeamento;  

- Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de 

respostas e equipamentos sociais ao nível local;  

- Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população 

em geral. 

 

De acordo com o exposto no site da Segurança Social, pretende-se assim com este 

Programa: 

- “Induzir o planeamento estratégico participado; 

- Promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de freguesia; 

- Procurar soluções para problemas transversais que afetem 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.”1 

 

Com a criação do Decreto de Lei 115/2006 dá-se assim inicio a uma terceira fase da 

Rede Social, caracterizada sobretudo por: 

- A Rede assume o seu protagonismo ao nível da definição de instrumentos de 

planeamento social, permitindo uma coerência com outros instrumentos de planeamento 

nacionais, apesar do seu foco continuar na planificação social local; 

- Mantém-se o princípio da participação, agora consagrado como princípio a par de 

outros como: da subsidiariedade, integração, inovação e igualdade de género; 

- São reforçados os mecanismos de “top-down”, com a preocupação em incluir a rede 

social no planeamento da rede de equipamentos sociais; 

- “A Rede continua a ser um instrumento de ativação do Estado e dos seus parceiros no 

desenvolvimento social e a preocupação com a eficácia na alocação de recursos com o 

contributo da Rede é reforçada” (p. 8). 

 

No âmbito da avaliação efetuada ao Programa rede Social, através do projeto “Rede em 

Prática” de 2012 é entendido que a partir daquela altura estariam reunidas as condições 

para entrar no terceiro ciclo da Rede Social, o ciclo da consolidação, depois de um ciclo 

de experimentação e um posterior da institucionalização. 

                                                 
1Disponível em:(http://www.seg-social.pt/a-rede-social) 
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A fase da consolidação da Rede Social é associada a um contexto europeu de 

orientações de política comunitária da necessidade de associar em termos de agenda 

política e portanto de políticas públicas, a coesão social, económica e territorial. Esta 

questão do território implica que a compreensão sobre  

a competitividade, o emprego e a inclusão social têm concretizações dependentes 

dos contextos em que os respetivos problemas se manifestam, ou seja, os 

desafios colocam-se de forma espacialmente diferenciada e localmente especifica 

o que pressupõe respostas únicas em cada unidade territorial (p. 10). 

 

Não obstante no seu percurso a Rede Social ter evoluído ao nível de um modelo de 

governabilidade (com formas de governança multinível e intersectorial);e na planificação 

estratégica da intervenção social local, reconhecendo que as manifestações dos 

problemas sociais têm especificidades locais, assim como a necessidade de adequação 

das respostas, não é consensual de que exista um funcionamento uniforme do mesmo 

programa em todo o território nacional. O seu percurso tem, assim, evoluído ao longo do 

tempo, com um inicio de fórum de participação alargado de entidades locais para 

posteriormente se assumir como uma estrutura de planeamento do desenvolvimento 

social local e uma estrutura de “parceria chapéu” do desenvolvimento social em Portugal. 

Neste sentido e conforme descrito no relatório final de avaliação da Rede Social, 

encontram-se reunidas as condições para um outro ciclo da existência do Programa, a 

“Rede para a Coesão Social”. 

 

 

 

2. A REDE SOCIAL: DA COESÃO SOCIAL AOS DESAFIOS 

ATUAIS 

Na procura de responder às questões da pobreza e exclusão social em Portugal, ao nível 

das políticas públicas, o Programa da Rede Social constitui-se como “a maior estrutura 

participada de carácter social no país”(IESE et al., 2015, p. 14). Para além de se 

constituir como um órgão de planeamento do desenvolvimento social local e portanto 

com importância acrescida em termos de integração territorial de políticas, o Programa é 

singular pelas seguintes questões que adquirem maior relevância no contexto 

contemporâneo:    

- A orientação explícita para a erradicação da pobreza e da exclusão social e para 

a promoção do desenvolvimento social a nível local; 

- Orientações estratégicas e princípios envolvendo abordagens multidimensionais 
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ou integradas dos problemas e das respostas, metodologias de trabalho em rede 

com constituição de parcerias ou o desenvolvimento de ações de forma 

participada; 

- A construção de formas de governança local que conjuguem a possibilidade de 

mobilizar as redes sociais formais, e informais, de pequena escala (o mais 

próximo dos problemas); 

- A promoção da cooperação e colaboração intersectorial para a integração 

territorial de políticas; 

- A promoção da cooperação estreita entre o Estado e a sociedade civil; 

- A conjugação das diversas instâncias de planeamento territorial numa 

perspetiva integrada; 

- O envolvimento da quase totalidade dos municípios nacionais.(IESE et al., 2015, 

p. 14). 

 

Tendo em conta as dimensões elencadas, a Rede Social, enquanto modelo de política 

social ativa assume um papel fulcral não só no planeamento estratégico, mas também na 

intervenção integrada, em termos de ação social e de desenvolvimento local, nos 

diferentes concelhos do país. Por outro lado, num contexto europeu em termos de 

perspetivas de políticas para uma coesão territorial, a Rede Social encontra-se num 

patamar privilegiado para resposta aos desafios contemporâneos nesta matéria, 

nomeadamente enquanto forma de governança local e territorial. 

 

Albuquerque, Guerra e Marques (2018) referem-se a uma tensão atual no funcionamento 

das Redes Sociais que tem a ver com a contradição existente entre, precisamente a 

questão da governança local e de participação,”assente na constituição, transparente e 

de proximidade, de processos de desenvolvimento sustentável” (p. 71) e o processo 

gestionário, que se apresenta cada vez mais procedimentalista e burocratizado.  

 

Existem desafios que persistem e aos quais a Rede terá de responder, sobretudo 

“através de um upgrade e capacitação do seu sistema de práticas” (IESE et al., 2015, p. 

14). Exemplo disso é o que Godinho (s.d) refere como o estímulo “à participação e à 

orientação para os cidadãos, às novas formas de responder aos problemas dos 

territórios, assim como a incorporação das funções de monitorização estratégica e 

avaliação das intervenções”. Neste contexto, Albuquerque e outros autores (2018) 

referem que podem ser apontados como fatores criticos da Rede Social enquanto 

sistema de governança, a participação efetiva dos atores e entidades locais no sentido 

da sua capacitação e envolvimento de modo inovador nos processos que permitam uma 
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intervenção estratégica no desenvolvimento local.  Esta situação em contraposição com 

uma “(pseudo) participação em que se pretende uma mera presença de atores que 

reproduzem ações centrais, perdendo o espaço estratégico que lhes poderia pertencer” 

(p. 73). 

 

A Rede integra-se numa estratégia enquadrada nas orientações das politicas públicas 

atuais, nomeadamente na semantica do desenvolvimento, coesão social, económica e 

territorial e obviamente do termo da governança. Para além de esta situação trazer a 

ideia de um Estado mais regulador em detrimento de maior intervenção, apelando a uma 

maior horizontalidade e inovação entre entidades na coordenação e participação.  

  

Esta situação ainda se torna mais acutilante, quando no contexto atual está em curso 

uma transferência de competências de funções sociais do Estado Central para os 

Municípios, onde, estes se assumirão como “líderes” da gestão das políticas sociais 

locais com a necessária adoção de estratégias de participação dos vários agentes locais 

num quadro de trabalho colaborativo. 

 

A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais – Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto, de acordo com o disposto no 

seu artigo 1º vem estabelecer as respetivas transferências, “concretizando os princípios 

da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local.” A 

mesma consubstancia o maior processo de descentralização autárquica desde a 

democracia portuguesa com o alargamento de competências em várias áreas, 

nomeadamente nas funções sociais da responsabilidade do Estado Central.  

 

Pedro Hespanha (2008) identifica seis problemas da “intervenção descentralizada”, sobre 

os quais importa destacar e que se considera poderem ser enquadrados neste contexto 

da descentralização das funções sociais do Estado para os Municípios, nomeadamente: 

 

Eficácia: atentos à multidimensionalidade dos problemas sociais, como o desemprego ou 

a exclusão social, as iniciativas locais adotadas em cada território e mesmo que 

alavancadas num quadro de parcerias, não asseguram a sua resolução, carecendo de 

medidas nacionais. Esta situação é ainda mais evidente em territórios de baixa 

densidade, como nos concelhos do Baixo Alentejo, caracterizados sobretudo por um débil 

tecido empresarial e económico e características demográficas de duplo envelhecimento 

populacional; 
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Equidade: Apesar do contexto do principio da subsidiariedade, verifica-se que os 

Municípios ao assumirem determinadas funções que deveriam assegurar direitos 

universais e fundamentais à vida dos/as cidadãos/ãs, poderá gerar uma “distribuição 

desigual de proteção social pelos diferentes territórios”(Hespanha, 2008, p. 7) 

relativamente ao mesmo problema social; 

 

Accountability: “maior dificuldade em controlar a aplicação de recursos públicos”(p. 7); 

 

Localismo:Hespanha (2008) refere a possibilidade de desvios em face dos objetivos 

nacionais das políticas e a sua execução e concretização no local. Esta questão pode 

ainda ser associada àquilo a que Robertis (2019) designa da organização de “novos 

poderes” em que os/as responsáveis locais tornam-se “os patrões do social” em 

detrimento de uma legitimidade do Estado. “A descentralização aproximou o financiador-

decisor da própria ação e dos problemas a resolver” (Robertis & all, 2019, p. 112). O 

social pode ser associado à imagem da instituição, dando a possibilidade de promoção 

dos/as eleitos/as a partir das suas ações, adquirem assim uma “dupla missão: fazer 

depressa e fazer ver” (p. 112). 

 

Efeito de proximidade/ familiaridade: considerando-se que o grande argumento dos 

benefícios da transferência de competências corresponde à proximidade entre a 

população e os órgãos promotores e executores das políticas públicas, de acordo com 

PedroHespanha (2008),“nem sempre a proximidade corresponde a uma maior 

consciência das necessidades e das oportunidades locais por falta de distanciamento 

face ao que é familiar” (p.7). 

 

Escala: existem funções, como os equipamentos coletivos que deverão assumir uma 

escala regional em detrimento da local. Refira-se que relativamente a esta questão a 

presente transferência, ainda que não se coloque em causa um nível de decisão 

intermédio como as regiões, são transferidas competências para as comunidades 

intermunicipais, que ainda assim se colocam a uma escala supraconcelhia. 

 

Face ao exposto e partilhando a opinião do autor tomado de referência sobre este 

assunto, considera-se que no quadro de uma descentralização de funções sociais do 

Estado, o seu papel é indispensável no sentido da adoção de medidas de: 

- Controlo para redução de desigualdades em termos de proteção social, bem como na 

execução das políticas locais, nomeadamente eventuais desvios que possam ocorrer 

relativamente aos objetivos nacionais; 
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- Políticas de apoio que complementem iniciativas locais; 

 - “Financiamento, campanhas de sensibilização, avaliação de projetos e assistência 

técnica”(Hespanha, 2008, p. 7). 

 

De um modo geral, considera-se que a descentralização deverá, assim, ser 

acompanhada de autonomia, meios humanos e financeiros no sentido de garantir o 

respeito pela Universalidade de acesso a direitos. Existindo Municípios com realidades 

diferentes, orçamentos, sensibilidades e sobretudo necessidades distintas, podem criar-

se situações territoriais desigualitárias, ficando os/as cidadãos/ãs à mercê das condições 

dos Municípios para aceder a direitos fundamentais, como a saúde, educação e 

habitação. A municipalização de competências em áreas de acesso universal não se 

revela, assim, um tema consensual, para além de carecer de uma discussão alargada 

quer do ponto de vista político/ institucional, quer mesmo ao nível da comunidade em 

geral.  

 

A transferência de competências das funções sociais do Estado para as autarquias é 

delineada, numa lógica de maior proximidade e de subsidariedade de recursos públicos. 

Refira-se, inclusivamente quefoi recomendado pelo Governo (através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 174/2021 de 22 de junho de 2021) a reavaliação e reforço 

do Programa Rede Social, após 10 anos da primeira avaliação e atendendo a que neste 

período de tempo, o país sofreu uma crise financeira e pandémica. É efectuada esta 

recomendação no sentido de identificar medidas necessárias ao funcionamento 

harmonioso, liderante e alinhado do Programa da Rede Social em todo o território 

nacional e paralelamente em resultado disso, pretende-se a definição dos mecanismos 

necessários ao acompanhamento e avaliação da nova geração deste Programa.  

 

Pensa-se que esta questão até reforça a necessidade de compreensão, a nível local, do 

Programa Rede Social em termos da sua finalidade de promoção de desenvolvimento, na 

perspectiva dos seus principais agentes.  

 

Paralelamente, no âmbito das orientações comunitárias do ponto de vista de politica 

social e garantia de direitos sociais, nomeadamente na sequência de definição 

dosObjetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e do Pilar dos Direitos 

Sociais, foi recentemente aprovada a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza (ENCP) 

2021-2030. Como é descrito no enquadramento da Estratégia (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 184/2021 de 29 de dezembro de 2021), esta pretende uma abordagem 

global, multiduimensional e transversal das politicas públicas e atores. Assume-se como 
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um instrumento de politica pública, definida por um conjunto de ações coerentes e 

articuladas, que permitam reduzir de forma expressiva a incidência da pobreza, sendo 

que os impactos sócio-económicos da pandemia, reforçam a pertinência do presente 

instrumento.  

 

A visão da pobreza subjacente à ENCP corresponde a um “fenómeno complexo e 

multidimensional, o qual constitui violação dos direitos humanos e de cidadania e que 

exige uma atuação integrada das diferentes áreas setoriais no domínio da intervenção 

pública” (2021, p.19). A mesma não se cinge assim à escassez de recursos materiais 

para satisfação de necessidades de bem-estar, mas a sua eliminação constitui-se como 

uma obrigação em matéria de direitos humanos, como o direito à saúde, à educação, a 

um trabalho digno, à alimentação e habitação adequadas, entre outros. A própria 

Estratégia permite uma reflexão sobre as politicas sociais e a necessidade de aprofundar 

o Estado Social nas suas várias vertentes. Assim, a mesma organiza-se em seis Eixos 

de Intervenção: 

Eixo 1. Reduzir a pobreza nas crianças e jovens e nas suas famílias;  

Eixo 2. Promover a integração plena dos jovens adultos na sociedade e a redução sistémica do 

seu risco de pobreza; 

Eixo 3. Potenciar o emprego e a qualificação como fatores de eliminação da pobreza; 

Eixo 4. Reforçar as políticas públicas de inclusão social, promover e melhorar a integração 

societal e a proteção social de pessoas e grupos mais desfavorecidos; 

Eixo 5. Assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento local; 

Eixo 6. Fazer do combate à pobreza um desígnio nacional. 

 

Tendo em conta os objetivos definidos no Eixo Estratégico 5 (Assegurar a coesão 

territorial e o desenvolvimento local), considera-se que vêm evidenciar a necessidade de 

pensar e reformular o Programa Rede Social até já equacionado na decisão de 

assegurar uma avaliação do Programa. É definido o objetivo estratégico: 

Reforçar a cooperação entre todos os atores da sociedade como premissa para o 

desenvolvimento económico e social — destaque ao envolvimento de 

organizações da sociedade civil, em particular as organizações representativas 

das populações em vulnerabilidade e membros destas populações mesmo que 

não organizados formalmente. ” (2021, p.29). 

 

Para a sua concretização, será necessária implementação das seguintes medidas:  

- Estimular o desenvolvimento e implementação de políticas de âmbito local, numa lógica 

multissetorial e multinível, que permitam identificar as soluções mais adequadas à 

diversidade e especificidade das situações de pobreza e exclusão social local;  
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- Promover a capacitação de agentes de combate à pobreza nos territórios, assegurando 

a articulação com parcerias públicas e privadas locais; 

- Promover o trabalho em rede, com o objetivo de inovar os sistemas de governança 

territoriais;  

- Rever e fortalecer a Rede Social, numa lógica de acompanhamento de políticas locais 

de combate à pobreza, através da criação de Fóruns Locais de Combate à Pobreza, de 

sinalização e de reforço do acompanhamento social de proximidade através de equipas 

multidisciplinares; 

- Promover anualmente a formação de intervenientes da rede social, a assegurar pelo 

Instituto Nacional de Administração, I. P., e pela Fundação para os Estudos e Formação 

nas Autarquias Locais, garantindo que a transferência de competências na área da ação 

social é acompanhada pela devida qualificação da intervenção local (2021, p.29). 

 

Face ao exposto, entende-se que no panorama das politicas públicas sociais, o 

Programa Rede Social pode ter entrado numa fase de revisão e/ou reformulação, não 

descurando a sua relevância em termos dos principios de atuação de sustentabilidade e 

concertação, com possibilidade do seu reforço em termos de sistema de governança  

social e territorial na concretização do desenvolvimento local. Neste sentido, para a 

concretização deste objetivo será necessário mais do que uma alocação de recursos ao 

trabalho em rede, sobretudo humanos, mas sobretudo uma articulação com outras 

políticas públicas, medidas e projetos sociais e económicos existentes nos concelhos e 

mesmo inter-concelhos. Será assim necessário, para este paradigma da territorialização 

e inovação que a Rede Social preconiza e que se pretende reforçar, a  

compreensão de uma perspetiva de desenvolvimento integrado e prospetivo, 

enquandrando não apenas os dominios sociais “tradicionais”, mas também políticas 

de ordenamento do território, políticas de emprego e formação, políticas educativas, 

políticas de habitação, políticas de transportes e de acessibilidades, políticas de 

saúde, entre outras (…) (Albuquerque, et al., 2018, p. 83). 

 

 

 

3. O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL EM CONTEXTO 

DA REDE SOCIAL 

A Cimeira Mundial das Nações Unidas, no ano de 1995, sobre o Desenvolvimento Social 

permitiu que a noção de desenvolvimento social assentasse as suas bases, 

nomeadamente no conjunto de compromissos e um programa de ação que daí resultou. 
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No âmbito da mesma foi reconhecida a importância do desenvolvimento social e do bem 

estar da Humanidade com a definição de 10 compromissos internacionais concretos para 

a sua promoção, descritos no site da EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza): 

-Criar um ambiente económico, político, social, cultural e jurídico que conduzam 

ao desenvolvimento social;  

-Erradicação da pobreza absoluta;  

-Promoção do pleno emprego como um objetivo político central;  

-Promoção da integração social baseada no desenvolvimento e proteção dos 

direitos humanos;  

-Igualdade e equidade entre homens e mulheres; 

-Acesso universal e equitativo à educação e aos cuidados de saúde primários; 

-Reforçar o desenvolvimento em Africa e nos países menos desenvolvidos; 

-Assegurar que os programas de ajustamento estrutural incluam objetivos de 

desenvolvimento social;  

-Aumentar os recursos disponíveis para o desenvolvimento social;  

-Reforçar a cooperação para o desenvolvimento através da ONU2.  

 

Pela primeira vez foi reconhecido um compromisso mundial em potenciar o 

desenvolvimento social em especial junto daqueles que se encontram em situação de 

pobreza, exclusão social e de desemprego, numa perspetiva de promoção de direitos, de 

utilização de recursos, partilhando responsabilidades que lhes permita viver 

satisfatoriamente, contribuindo assim para o bem-estar das suas famílias e comunidades. 

 

O objetivo principal do desenvolvimento social pode resumir-se como o processo que 

pretende a melhoria da qualidade de vida de todos/as com respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, a participação dos responsáveis de vários países e 

organizações, da sociedade civil e a garantia de oportunidades económicas e outras 

demodo equitativo. 

 

No sentido de combater a exclusão social e tornar os territórios mais inclusivos, uma 

ideia chave do Programa Rede Social é a necessidade de articular o desenvolvimento 

social com o desenvolvimento local. Também os autores Castro e Gonçalves (2002), 

consideram que o desenvolvimento social não deve ser concebido independentemente 

do desenvolvimento local. Acrescentam, parafraseando o Núcleo da Rede Social de 

                                                 
2Disponível em: 1https://on.eapn.pt/documento/1995-cimeira-mundial-sobre-desenvolvimento-
social-copenhaga-6-a-12-de-marco-1995/) 
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Lisboa que o programa Rede Social “poderá contribuir de forma decisiva para que o 

planeamento do desenvolvimento social seja perspetivado em função das dinâmicas de 

desenvolvimento local e (…) simultaneamente, para a indução do desenvolvimento local 

a favor do desenvolvimento social” (Castro & Gonçalves, 2002, p. 73). Nesta lógica ao 

pretender dar respostas ao combate à pobreza e exclusão social numa ótica de 

desenvolvimento social, implica que a intervenção social se assuma como integrada e 

multissetorial para respostas concretas aos/às cidadão/cidadãs, numa dimensão também 

territorial. Ao introduzir metodologias de planeamento estratégico, pretende-se que a 

intervenção funcione também como um mecanismo de animação territorial, própria dos 

processos de desenvolvimento local, estimulando a conceção e a execução de projetos e 

ações definidas em parceria, promovendo assim uma maior rentabilização de recursos e 

respostas locais em determinado território. 

 

O território para além de se constituir como o local onde ocorrem tendências macro-

sociais, assume-se como um espaço de oportunidade de empreender ações de 

desenvolvimento. Conforme Jordi Estivill (2008) o verdadeiro desenvolvimento 

corresponde a um potencial coletivo que se cria no local e que resulta da estrutura de 

relações que se estabelece entre as pessoas que convivem no mesmo. Assim, a sua 

perspetiva de desenvolvimento local “não se limita ao crescimento económico e à 

melhoria do bem-estar material, incorporando também a sua distribuição ao conjunto da 

população e a qualidade de vida coletiva num determinado território”(p. 9). 

 

Na mesma linha de pensamento, António Fragoso (2005) entende queo desenvolvimento 

local remete para um processo de promoção da qualidade de vida das comunidades 

através da mudança, capacitação e participação dos indivíduos, dos grupos formais e 

informais, no controle dos processos, decisões e recursos. O desenvolvimento tem um 

caracter endógeno e integrado. Considera-se então que para existir desenvolvimento tem 

que ocorrer mudança e esta só será possível com o conhecimento da realidade social, a 

partir dos intervenientes, uma vez que são estes, que estão no local que melhor sabem 

identificar quais são as suas necessidades e apresentam uma maior facilidade em 

encontrar possíveis soluções para as mesmas.  

 

Uma questão levantada por Jordi Estivill referente ao facto de “o problema da dimensão 

local é que se centrar muito na questão económica ou na social, sendo que articulação 

entre ambos é condição para o desenvolvimento local”3, revela-se importante no contexto 

                                                 
3 Ciclo de tertúlias “Os loucos anos 20 do seculo XXI” – Associação A3s- Apontamentos próprios retirados da 
comunicação de Jordi Estivill que efetuou o enquadramento da tertúlia 
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das Redes Sociais, enquanto estrutura de parceria de caracter social. Nestas, existe um 

predomínio de entidades da área social, o que poderá levar a uma orientação da Rede 

mais para a ação social em detrimento da perspetiva do desenvolvimento local. A este 

propósito considera-se importante uma sensibilização para a participação de outras 

entidades parceiras e profissionais no sentido de alargar outras dimensões da Rede, 

como nos campos do trabalho, emprego, economia, entre outros.  

 

O entendimento sobre o desenvolvimento local anteriormente descritoaproxima-se do 

objetivo central do desenvolvimento social, sendo que se considera Rede Social como 

um instrumento que evidencia esta aproximação. De acordo com Castro e Gonçalves 

(2002), pode concluir-se que a Rede Social se assume precisamente enquanto 

instrumento para a promoção de processos de desenvolvimento local por três razões 

fundamentais: 

pela aposta metodológica de implementação de processos de planeamento 

estratégico territorializados e participados; como suporte de intervenções sociais 

que se pretendem cada vez mais integradas e eficazes;como indutoras de 

medidas de política social cada vez menos sectorializadas e cada vez mais 

respondendo à multidimensionalidade dos problemas (p. 74). 

 

Decorrente deste processo, corresponde a intervenção efetuada a uma intervenção 

social territorializada, sendo que os mesmos autores referidos, resumem a mesma nas 

seguintes características:  

Apoia-se na noção de desenvolvimento social e integra-se numa perspetiva de 

desenvolvimento local; (…) Adota uma perspetiva de combate à pobreza e exclusão 

através do desenvolvimento das comunidades e da promoção da inclusão de 

pessoas e dos territórios (…) Apoia-se numa abordagem multidimensional e 

integrada dos problemas, pressupondo o desenvolvimento de intervenções 

multissectoriais, planeadas e desenvolvidas em parceria por diversos atores 

institucionais (Castro & Gonçalves, 2002, p. 107). 

Será assim sobre este tipo de intervenção que os/as profissionais atuam em contexto da 

Rede Social. 
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4. A COLABORAÇÃO COMO MODELO DE INTERVENÇÃO NO 

CONTEXTO DAS REDES SOCIAIS E PARCERIAS 

No âmbito das políticas públicas sociais e de desenvolvimento, os conceitos de rede e 

parceria ganham cada vez mais uma maior acuidade quer no envolvimento entre os 

vários níveis do Estado quer entre atores públicos e privados nos domínios sociais, na 

saúde, educação, emprego, ação social e outros.  

 

Em termos genéricos, uma rede constitui-se como um sistema de ligações e pontos, 

Manuel Castells (2002) define rede como um conjunto de nós interconectado. “Nó é o 

ponto no qual uma curva se entrecorta”(p. 566).As ligações entre os pontos podem ser 

unidirecionais, nas quais a comunicação ocorre apenas num sentido ou bidirecionais, 

sendo que aqui, os pontos comunicam entre si. No contexto de Redes Sociais, o sistema 

de comunicação é complexo, com múltiplas ligações e entende-se o indivíduo na sua 

dimensão de ator social, ou seja, conforme João Emílio Alves (2018), os indivíduos ao se 

tornarem atores não só participam na construção da realidade social como adquirem a 

capacidade de intervenção na mesma e operar mudanças. Assim, defende o mesmo 

autor, que as Redes Sociais podem ser definidas como  

Conjuntos, mais ou menos estruturados, de laços e relações entre atores sociais, 

acompanhadas muitas vezes por experiências e atitudes, implícitas nas 

interacções sociais, as quais, encetadas de forma regular e duradoura, lhes 

permitem a capacidade de construção da mudança, não só das suas próprias 

identidades (individuais e coletivas) mas também das identidades dos outros com 

quem constroem as respetivas redes de relacionamento (Alves, 2018, p. 90).  

 

Etimologicamente, a parceria remete para a natureza coletiva do termo, identificando-se 

com o conjunto de parceiros, aqueles que participam ou compartilham. Esgaio e Carmo 

(2010) descrevem a parceria como um conjunto de equipas, organizações ou grupos 

com identidade e heterogeneidade, que se constitui como um grupo nas suas dimensões 

de “desenvolvimento, na medida em que os seus elementos têm de se desenvolver  

como parceiros e de ação social, visto que possuem um objetivo exterior comum” (p. 17).  

 

As parcerias locais que funcionam e potenciam o trabalho em rede “podem constituir 

soluções complementares e de suporte às politicas globais definidas a nível nacional, 

traduzindo-se adicionalmente em estratégias territorializadas para o desenvolvimento 

local” (p. 93), sobretudo se daí decorrer uma partilha de responsabilidades, eficiência na 

gestão de recursos locais e revelem inovação e proatividade no seu carater. Refira-se 
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que a principal diferença entre a parceria e rede, tem a ver com os sistemas de 

comunicação. Na parceria, não existem “buracos” nem nós de ligação, o sistema de 

comunicação é aberto e horizontal, onde as organizações lidam umas com as outras 

enquanto pares. 

O Programa da Rede Social é consubstanciado no trabalho em parceria no sentido do 

conhecimento e intervenção na realidade social de cada território. Conforme Castro e 

Gonçalves (2002), atentos à dupla finalidade do programa, de desenvolvimento de 

estruturas de parceria e de promoção do desenvolvimento social e local, a noção de 

parceria assume-se como uma ação coletiva para o trabalho em rede. 

 

No trabalho em rede está implícita uma “dimensão relacional e comunicacional, assente 

em objetivos comuns consensualizados, partilhados e que sejam fulcrais ao nível local: 

sentido de co-responsabilização e respeito pela democracia participativa” (Castro & 

Gonçalves, 2002, p. 76), remete para uma dimensão da ação coletiva. De acordo com os 

mesmos autores, esta potencia, especialmente em contextos de exclusão e 

vulnerabilidade social uma maior capacidade interventiva e potencia uma mudança 

efetiva e uma melhor coesão social no território que de modo isolado, cada interveniente 

não conseguiria atingir. 

 

No âmbito de uma ação coletiva, o trabalho colaborativo assume-se como uma estratégia 

de trabalho fundamental. De acordo com Esgaio e Carmo (2010), definem-se como 

principais características do trabalho colaborativo em contexto de parcerias, as seguintes:  

- Reúnem uma diversidade de perceções e recursos;  

- Permitem a criação de sinergias através da partilha desses recursos;  

- Devem ter alguma continuidade no tempo, não devendo ser encaradas como 

uma mera opção ou oportunidade excecional que as organizações podem utilizar;  

- São parte integrante da gestão e práticas quotidianas;  

- Existe interdependência entre organizações que a ela pertencem (p. 18) 

 

Himmelman (2001), citado por Esgaio (2014) enquadrou “o trabalho colaborativo numa 

linha contínua de estratégias que inclui as redes, a coordenação, a cooperação e a 

colaboração” (p. 217). A parceria poderá ser descrita como uma organização de 

organizações que trabalham em conjunto para um propósito comum. Ao fazê-lo, de 

acordo com Himmelman (2001), as organizações usam quatro estratégias, que poderão 

ser avaliadas e selecionadas em relação aos desafios e oportunidades colocados pelo 

tempo, confiança e território, conforme figura seguinte.  
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Esgaio e Carmo (2010) representaram graficamente o trabalho colaborativo numa linha 

contínua, consoante os seus níveis de aprofundamento, conforme Himmelman o definiu: 

 

Figura 2. Estratégias de Trabalho Colaborativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Esgaio & Carmo, 2010, p. 17) 

 

Neste sentido, refere Himmelman (2001), que o trabalho em rede é útil no contexto do 

trabalho colaborativo no inicio do mesmo, defenindo-ocomo troca de informações para 

benefício mútuo, a coordenação facilita o acesso aos programas/ serviços, por parte dos 

atores/beneficiários, a cooperação exige compromissos organizacionais complexos e a 

colaboração envolve a “partilha de riscos, recursos e beneficios, que poderão produzir, 

por esta via, uma maior impacto em termos de beneficios mútos” (Esgaio, 2014, p. 217).  

 

O autor analisa o trabalho colaborativo tendo em conta três variáveis fundamentais: o 

tempo, a confiança e a sua implantação territorial, sendo que à medida que as três 

aumentam, assim se vai seguindo a sequência de estratégias de trabalho colaborativo 

anteriormente descritas na figura 2. 

 

Himmelman (2001) define assim a estratégia de trabalho colaborativo – rede, como uma 

troca de informações para benefício mútuo; não requer muito tempo ou confiança nem 

implantação territorial, pelo que se assume mais como uma estratégia mais utilizada em 

organizações no estádio inicial das relações de trabalho. A Coordenação é definida como 

troca de informações para benefício mútuo e alteração de atividades para um propósito 

comum, pressupõe mais tempo e confiança, mas não inclui a implantação territorial. 

Frequentemente usada para criar um acesso mais facilitado a programas, serviços e 

sistemas. A cooperação permite a troca de informações, alteração de atividades e 

partilha de recursos para benefício mútuo e um propósito comum; requer uma quantidade 

significativa de tempo, altos níveis de confiança e uma partilha e implantação de território. 

 

        Rede       Coordenação       Cooperação       Colaboração 

Troca de informação para benefício mútuo 

Mudança de atividades para um objetivo comum 

Utilização de recursos para um objetivo comum 

Capacitação Institucional 
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Collaborating is defined as exchanging information, alterig activities, sharing 

resources, and a willingness to enhance the capacity of another for mutual benefit 

and a common purpose; it requires the highest levels of trust, considerable 

amounts of time, and an extensive sharing of turf. Collaboration also involves 

sharing risks, resources, and rewards and, when fully achieved, can produce the 

greatest benefits of mutual action (Himmelman, 2001, p. 278). 

 

Num contexto de ação colectiva parece que em termos de intervenção social, os esforços 

devem encaminhar-se para a colaboração, o que de acordo com Ana Esgaio (2014) só 

desta forma se pode democratizar as relações existentes associadas a processos de 

empowermwent nas parcerias criadas e da comunidade. Considera-se que no âmbito da 

Rede Social, atentos a que as relações estabelecidas entre as entidades são horizontais, 

a colaboração e a estratégia de trabalho colaborativo assume-se como a mais eficaz num 

contexto de trabalho de base territorial com vista ao desenvolvimento social. 

 

Esta ação colaborativa e concretamente as parcerias em contextos sociais apresentam 

vantagens relacionadas sobretudo com as relações estabelecidas entre as entidades 

intervenientes, mas apresentam também riscos a serem trabalhados por cada entidade e 

em conjunto. Ana Esgaio (2014) descreve no quadro que a seguir se apresenta uma 

sistematização às principais vantagens e limitações das parcerias em contexto local:  

 

Características Vantagens Limitações 

 
 
 

Implantação 
territorial 

- Desenvolvimento de relações de 
confiança (pela proximidade física e 
relacional); 
- Maior eficácia (na resposta a 
necessidades locais) e eficiência 
(economia de meios) na gestão de 
recursos; 
- Potencial de influência nos sistemas 
políticos locais. 
 

- Maior dificuldade em influenciar os 
sistemas políticos globais; 
- Possibilidade de existir tendência 
para a instrumentalização das redes 
na resposta a interesses individuais 
(por exemplo, caciquismo local). 

 
Informalidade 

- Flexibilidade na ação; 
- Promoção da participação democrática 
de todos os atores envolvidos. 

- Dificuldades de planeamento 
(estabelecimento da missão, 
objetivos e normas) e de execução. 

 
 
 

Diversidade 
Institucional 

- Valorização da experiência, recursos e 
competências de cada ator; 
- Aproveitamento da diversidade de 
saberes; 
- Captação de novos recursos para a 
intervenção social; 
- Maior representatividade social; 
- Potencial de inovação e criatividade. 

- Diversidade das culturais 
organizacionais como reflexo de 
diferentes graus de maturidade 
organizacional, dimensão e 
objetivos; 
- Dificuldades nos processos de 
tomada de decisão; 
- Utilização de códigos de 
comunicação diversos  

Permanência no 
tempo 

- Sustentabilidade da ação 
(aprofundamento do trabalho colaborativo); 
- Empowerment dos atores 

- Eventual tendência para a inércia 
colaborativa. 

Fonte: (Esgaio, 2014, p. 218) 
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Na mesma linha de pensamento e de acordo com João Alves (2000) existem dificuldades 

que se podem colocar às parcerias, especificamente ao nível da Rede Social, cujas 

finalidades têm a ver com a pobreza, exclusão social e desenvolvimento social. Refere o 

autor que as dificuldades podem ter uma natureza estrutural (resultado da grande 

diversidade de atores institucionais e a necessidade de interiorização de compromissos); 

natureza cultural (“necessidade de compatibilizar diferentes práticas profissionais, 

metodologias de intervenção”; natureza funcional (gestão da própria parceria, ao nível 

dos recursos humanos, materiais, logísticos, “gestão de procedimentos de avaliação e 

monitorização dos processos”; natureza psico-social (tem a ver com as experiências e 

percursos profissionais de cada interveniente “na procura das respetivas soluções, na 

base de um processo reflexivo sobre as situações em concerto e sobre as práticas de 

ação)” (p. 38).  

 

No âmbito do trabalho na Rede Social (parcerias) e portanto do trabalho colaborativo, as 

dificuldades enunciadas podem ser ultrapassadas numa prespetiva de negociação aberta 

entre os intervenientes, sendo que nesse caso, podem resultar em momentos de 

aprendizagem e de mudança social em que as referidas difuldades, como refere João 

Alves (2000), proporcionam: 

transformação das práticas profissionais; a atitudes de escuta ativa e também a 

questionamentos e à consolidação de espirito critico; à clarificação permanente de 

principios e objetivos no quadro da parceria/rede; à participação alargada, 

informada e esclarecida sobre problemas e necessidades, visando a negociação 

de interesses contraditórios e o estabelecimento de contratos de 

coresponsabilização e, finalmente; à utilização de procedimentos de avaliação e 

de auto-avaliação, no sentido de uma permanente correcção dos projetos, 

iniciativas e acções resultantes das parcerias (p. 39). 

 

Não obstante todas as fragilidades enunciadas associadas a um trabalho colaborativo e 

tendo em conta as aprendizagens que o mesmo proporciona, considera-se que a 

estrutura de parceria criada no âmbito da Rede Social configura-se como o modelo de 

trabalho mais produtivo e eficiente, em termos de processos de desenvolvimento social, 

não só pela multidimensionalidade dos problemas sociais e a necessidade de uma 

intervenção articulada entre os diversos atores locais, como pela garantia de uma ação 

planeada.  

 

Dada a existência de múltiplas entidades, com diferentes níveis de atuação e 

protagonismos, a operacionalização de uma parceria alargada como a Rede Social não 
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se constitui como tarefa fácil, pese embora até seja consensual a importância de todos os 

intervenientes, a gestão dessa participação nem sempre é baseadanos mesmos 

pressupostos.   

 

 

 

5. AS REDES SOCIAIS E OS DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL 

O Serviço Social é uma disciplina no âmbito das ciências sociais e humanas e uma 

profissão associada à intervenção social, que se desenvolve na sociedade, com uma 

competência científica e técnica. Nos termos da definição avançada pela definição dada 

pela Federação Internacional dos Assistentes Socais em julho de 2014 (FIAS 2014):  

O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma disciplina académica que 

promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o 

empoderamento e a promoção das pessoas. Os princípios da justiça social, 

direitos humanos, responsabilidade coletiva e respeito pela diversidade são 

centrais ao Serviço Social. Sustentado nas teorias do Serviço Social, nas Ciências 

Sociais, nas Humanidades e nos conhecimentos indígenas, o Serviço Social 

relaciona as pessoas com estruturas sociais para responder aos desafios da vida 

e à melhoria do bem estar-social. (Arcoverde, 2017, p. 103).  

 

Destaca-se o facto de ser uma profissão enquadrada por princípios éticos que orientam 

um tipo de sociedade que se pretende construir baseada em valores fundamentais como 

o respeito pelos direitos e dignidade humana. 

 

De acordo com o código deontológico dos/as assistentes sociais, numa lógica de 

cooperação, este/a profissional de intervenção social atua com e para as pessoas com 

uma prática inter e transdisciplinar e possui as seguintes competências profissionais, 

associadas em cinco grandes áreas: 

1. Políticas – exercer influência no sistema político e na opinião pública, visando a 

definição de políticas públicas, consciencializar e mobilizar pessoas e grupos para 

a defesa dos seus direitos;  

2. Relacionais – criar relações de respeito, confiança, empatia e cooperação para 

as mudanças necessárias, incluindo a construção de redes e parcerias;  

3. Psicossociais – desenvolver processos de ajuda, capacitação e 

acompanhamento social e suporte sociopedagógico;  

4. Assistenciais – responder a necessidades básicas das pessoas;  
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5. Técnico-operativas e reflexivas – saber comunicar, mediar, diagnosticar, 

planear, executar e avaliar no quadro de uma abordagem de base científica, 

multidisciplinar e interdisciplinar (APSS, 2018, p. 6).  

 

No processo de construção da identidade do/a assistente social e consequentemente na 

adoção de competências e capacidades, de acordo com Granja (2014) está implícito um 

conjunto de saberes, correspondentes a um “saber agir” e “saber profissional”. 

O primeiro pode ser definido como aquele que dá coerência e segurança à ação/ prática 

do/a profissional ainda mais num “universo de problemas com origem multidimensional e 

multifatorial, com dinâmicas e processos incertos e contingentes” (Granja, 2014, p. 64).  

 

Este saber não é fácil por não se legitimar num campo definido e limitado, mas 

corresponde a uma “especialização num conhecimento inter, multi e transdisciplinar, num 

saber generalista contrário à especialização e segmentação da realidade social e do ser 

humano” (Granja, 2014, p. 64). Significa que os/as profissionais na sua ação procuram o 

conhecimento em várias disciplinas num contexto de incerteza pela interpretação da 

realidade e em que, conforme a mesma autora, se entre num processo de interações e 

retroações de difícil controle dos/as envolvidos/as no mesmo. Neste sentido, Berta Granja 

(2014) citando Morin (1999), denomina estes saberes de ação de saberes complexos. 

Refere-se este autor, sobre a utilização destes saberes, a três suportes básicos no 

sentido de pensar bem para agir: 

 

- Analisar e interpretar as informações e conhecimentos de forma contextualizada 

e global; 

- Lutar contra o erro e a ilusão pela autorreflexão; 

- Estar permanentemente consciente da ecologia da ação, isto é, que a ação se 

realiza num contexto com determinados recursos e corresponde a projetos 

humanos, intenções movidas por valores e interesses individuais e coletivos 

(Granja, 2014, p. 65). 

 

O mesmo autor, Morin (1999), citado por Granja (2014), refere a importância da adoção 

de uma atitude para o saber agir, caracterizada sobretudo pelo desenvolvimento das 

seguintes capacidades: “perspicácia para descobrir realidades, os problemas, a partir de 

indícios pouco evidentes; capacidade de prever; capacidade de adaptação; atitude ativa 

para a resolução de problemas; abertura de espírito; atenção vigilante; sentido de 

oportunidade” (p. 65). Considera-se que as capacidades citadas, enquanto 

desenvolvimento daquilo a que o mesmo autor denomina de uma “inteligência geral”, 
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correspondem a estratégias que permitem a adoção das várias competências do/a 

assistente social anteriormente identificadas, dando corpo ao agir deste/a profissional. 

 

O saber profissional, de acordo com Granja (2014) corresponde à construção de modelos 

práticos de intervenção que permitam dar sentido à ação. Significa que o/a profissional 

transforma o saber aprendido aquando da sua formação e decorrente da sua experiência 

para a construção da sua própria estrutura sociocognitiva e “mobiliza-a na atividade com 

inteligência prática” (p. 65). A autora cita M. Ramos (2006) para referir que esta 

inteligência prática, orientada para ação tem inerente uma “dimensão cognitiva 

(conhecimento), compreensiva (interação social) e de aprendizagem (exercício reflexivo)” 

(p. 65). Este tipo de estratégia torna a que a ação se torne mais eficaz, pela sua 

reinvenção contínua com base na adaptação de modelos generalistas orientadores.  

 

Neste contexto, considera-se que a questão do exercício reflexivo assume uma grande 

relevância no saber agir do/a profissional de serviço social em sociedades 

contemporâneas, face aos riscos e vulnerabilidades sociais atuais. Emergem novas 

questões de caracter estrutural e global que se revestem de grande complexidade não só 

ao nível do seu conhecimento mas sobretudo para respostas emancipadoras. Assim, 

processar tudo isto requer tempo, sendo que “numa sociedade pautada pelo imediatismo, 

pelo curto prazo e pelo instantâneo, coloca a profissão como uma premente necessidade 

de, transmitir a este nível, desenvolver estratégias que promovam e estimulem a 

reflexividade” (Amaro, 2015, p. 146).  

 

A reflexividade deve, inclusivamente ser entendida como um elemento estratégico da 

prática profissional. Albuquerque e Arcoverde (2017) entendem que a reflexividade 

associada à ação é apresentada em três dimensões: a reflexividade na ação, na medida 

em que permite “a construção da prática on-going”; a reflexividade pela ação, ou seja, na 

constante adequação das politicas e intervenção na sequência do conhecimento que 

decorre da ação; a reflexividade para a ação, isto é, “a preparação estratégica da ação”, 

entendendo as autoras, a estratégia “como tradutora de um exercício de combinação de 

diferentes lógicas e princípios, tendo em conta o fim a atingir e a superação (não a 

negação) do contingencial (p. 16)”. Significa que a reflexividade implica que o/a 

profissional tenha de ter conhecimento da realidade social e das suas interações e deriva 

também das características pessoais e profissionais do/a mesmo/a, pelo que terá de 

adotar uma postura critica e propositiva, entrando sempre em linha de conta com os 

saberes, experiências e aprendizagem continua. 
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Um saber agir neste tipo de contexto, refere Albuquerque e Arcoverde (2017) que 

promove um “serviço social crítico e não essencialmente paliativo” (p. 19). Explicitam as 

autoras que o entendimento de um serviço social crítico “remete para a noção de 

capacitação e habilitação para agir (…) e na base das políticas e ações de ativação, 

introduzindo, porém, uma reflexão sobre os contextos que possibilitam ou não essa 

ativação” (p. 19). Acrescentam ainda que desta maneira se tenta superar a “armadilha” 

da perspetiva da individualização dos problemas sociais. Ora, associado ao serviço social 

crítico, identificam-se os seguintes eixos de ação prioritários: 

- “Aposta na proximidade com os contextos territoriais e as pessoas” (p. 19), remetendo 

para uma intervenção comunitária, integrada e de construção de projetos conjuntos; 

- “Aposta na proatividade e inovação; 

- Aposta na investigação e na investigação-ação” (p. 19), com adoção de estratégias de 

avaliação e monitorização continuas, contextualizar de acordo com a realidade social de 

cada situação, entre outras; 

- “Aposta na dimensão política através da análise critica dos contextos de ação e das 

problemáticas sociais” (p. 20), com a adoção de estratégias de planeamento e avaliação 

continua de politicas publicas que permitem fundamentar propostas de mudança. 

 

A prática do profissional de serviço social articula-se com outros profissionais, o que leva, 

de acordo com as autoras anteriormente descritas, á adoção de determinadas 

atribuições, como a negociação, reflexão, apropriação de contextos e sobretudo ao 

desenvolvimento de um pensamento estratégico no sentido da construção de respostas 

coerentes e passíveis de concretizar. “Requer, portanto, o reforço de mais e melhores 

competências para atuar, para fazer, para agir, defendendo e construindo políticas 

emancipatórias, ou seja, politicas de capacitação individual e de desenvolvimento 

educacional, social, económico e político” (p. 20), ainda mais num contexto de 

intervenção em parceria. 

 

Hermínia Gonçalves (2011) refere que o discurso oficial da Rede Social coloca a tónica 

no “trabalho em parceria, a governança, a intervenção integrada, a construção de planos 

estratégicos participados e a ação coletiva” (s/p.). Acrescenta ainda a autora que: 

o planeamento integrado e participado, na base de especificidades locais e das 

orientações estratégicas globais, remete para métodos de trabalho que valorizem, 

por um lado, a participação, a articulação intersectorial e a governança, e por 

outro a investigação-ação e a articulação de enfoques, individuais e comunitários, 

na resposta aos problemas sociais locais (s/p.). 
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Neste sentido, são colocados aos profissionais que integram as Redes Sociais e 

concretamente ao profissional de serviço social, desafios ao nível da sua prática e agir 

profissional. 

Esgaio e Carmo (2010) identificam desafios individuais e coletivos neste contexto de 

ação coletiva e trabalho colaborativo. Nomeadamente ao nível individual, “um 

pressuposto ético (esforço de humildade e de controlo do narcisismo pessoal e 

institucional em função do bem comum) e maturidade emocional das pessoas envolvidas” 

(p. 19). Em termos coletivos, os autores referem-se a um “estilo de orientação 

democrática”, que requer algum tempo de aprendizagem, bem como “regras de coesão 

da rede”, que por vezes são contraditórias a interesses particulares das entidades 

envolvidas.  

 

Na estrutura de parceria criada pelo Programa Rede Social constituída por entidades 

parceiras locais que se juntam às “entidades que se assumem mais como dinamizadoras 

– Municípios e Organismos Locais da Segurança Social, 

Predomina a cultura de serviço social, mobilizando privilegiadamente as 

instituições do sector público e particular sem fins lucrativos onde essa cultura 

tem presença forte. O predomínio técnico do serviço social reflete e potencia a 

orientação da rede para a ação social (Godinho & Henriques, 2012, p. 189).  

Esta conclusão apresentada no relatório de avaliação do Programa Rede Social, pode de 

certa forma criar algum confronto com a implicação da Rede Social para a ação coletiva 

e consequente intervenção planeada, concertada e participada numa lógica de promoção 

do desenvolvimento social. 

 

As práticas dos/as assistentes sociais  

ao operacionalizarem as políticas organizacionais estão a legitimar práticas de a 

regulação e controle que contrariam as finalidades da mudança e 

desenvolvimento social preconizadas pelo Serviço Social. O desafio atual da 

intervenção do serviço Social deve consistir em implementar práticas profissionais 

inovadoras, suportadas em novas estratégias, capazes de produzir também, 

práticas profissionais transformadoras. A incursão territorial do serviço social terá 

de consistir em contribuir para a elaboração e execução de projetos a 

implementar, no âmbito das políticas de desenvolvimento social e urbano 

(Ferreira, 2017, p. 92).  

Neste contexto, considera-se que se colocam desafios ao serviço social que se 

desenvolvem, por um lado, na lógica de trabalho em rede/ colaborativo nos sistemas e 

apoio social, até pela relação do serviço social com outras profissões e diferentes 
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instituições sociais públicas e privadas; por outro lado, e ainda mais quando se entende a 

Rede Social como uma forma de promoção de desenvolvimento social e local, que 

reforça a necessidade de enquadrar a ação do serviço social numa “lógica de trabalho de 

projetos, de investigação-ação, de capacitação de públicos, de coordenação de sistemas 

de ação comunitária (…)” (Gonçalves, 2011, s/p.). Estas questões remetem para a 

necessidade de adoção de metodologias de planeamento estratégico e para uma 

intervenção de ação coletiva. 

 

O Programa da Rede Social, pela sua importância ao nível do planeamento estratégico e 

da promoção do desenvolvimento social e local, no âmbito da atuação do poder local 

assume-se como fundamental no quadro da intervenção social e concretamente no agir 

do profissional de serviço social. É este profissional que “é reconhecido como agente de 

mudança e só se pode contribuir para a mudança com práticas profissionais informadas e 

sustentadas no estudo e investigação dos fenómenos e problemas sociais” (Malainho, 

2016, p. 103). Ainda de acordo com a mesma autora, o/a assistente social deverá ser 

propositivo/a, na medida em que se desenha um perfil como profissional que baseia a 

sua intervenção na “pesquisa e análise da realidade social, participa na formulação, 

execução e avaliação de serviços, programas e politicas sociais” (p. 103), pelo que lhe é 

assim exigida uma postura critica. 

 

É neste sentido que se considera pertinente conhecer até que ponto é que, mediante a 

perceção dos intervenientes na Rede Social e onde se incluem também alguns 

profissionais de serviço social, a sua ação tem contribuído para o objetivo do programa 

de promoção do desenvolvimento social e local e até que ponto a forma de 

funcionamento e organização da rede e o perfil das organizações em que se encontram 

integrados/as têm sido facilitadoras ou bloqueadoras desse processo. Atentos a que os 

Municípios se constituem como os principais dinamizadores da Rede Social e a nível 

pessoal, dado que me encontro a desenvolver atividade profissional, enquanto assistente 

social, no Município de Beja, considera-se pertinente, também conhecer na perspetiva 

dos/as intervenientes propostas de melhoria de funcionamento da Rede e da sua ação 

colaborativa, com o objetivo de melhorar a qualidade de toda a intervenção na resposta a 

problemas multidimensionais. 
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PARTE B. ESTUDO DAS PERCEPÇÕES DA REDE 

SOCIAL DE BEJA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

COLABORATIVO 

 CAPITULO III. A REDE SOCIAL DE BEJA 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO: O CONCELHO DE 

BEJA 

 

Localização Geográfica: 

 

 

 

Figura 3: O Baixo Alentejo 

 

 

Fonte:https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao.aspx#prettyPhoto 

Beja, capital de distrito, tem uma área total de 

1.146,5 Km2 e encontra-se situada no interior da 

extensa região do Alentejo (NUT II), mais 

concretamente na área correspondente ao Baixo 

Alentejo (NUT III), sendo limitado a norte pelo 

Distrito de Évora, a leste por Espanha e a sul pelo 

Distrito de Faro. Esta sub-região – Baixo Alentejo, 

integra treze concelhos: Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 

Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, 

Serpa e Vidigueira, correspondendo a 83 

freguesias. O Baixo Alentejo abrange uma área de 

8.544,6 Km2, correspondente a 10,8% do território 

nacional. 
 

O concelho de Beja encontra-se distribuído em quatro 

freguesias urbanas, constituídas em duas Uniões de 

Freguesia: Santa Maria da Feira e Salvador; Santiago 

Maior e São João Baptista e catorze freguesias rurais, 

constituídas em dez Freguesias e Uniões: Albernoa e 

Trindade; Cabeça Gorda; Nossa Senhora das Neves; 

Salvada e Quintos; Baleizão; Santa Clara de Louredo; 

Santa Vitória e Mombeja; São Matias; Trigaches e São 

Brissos; Beringel. 

Figura 4: O Concelho de Beja 

 

Fonte: mapa-bja.png (494×336) (tintazul.com.pt) 
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Alguns dados demográficos:  

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o concelho de Beja, pese 

embora seja o mais populoso do Baixo Alentejo, tem tido ao longo do tempo um 

decréscimo populacional significativo. Apresenta uma densidade populacional, no ano de 

2020, de 29,1 habitantes por Km2. 

 

Tabela 1. População residente (N.º) por Sexo e Ano 
 

 
Homens Mulheres Total 

2021 2011 Var.(%) 2021 2011 Var. (%) 2021 2011 
Beja 16 301 17 387 -6,2% 17 099 18 467 -7,4% 33 400 35 854 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 20214 

 

O concelho de Beja com uma população residente de 33400no ano de 2021, sofreu no 

período intercensitário uma perda de 2 454 residentes. Ao nível de diferenciação por 

sexo, trata-se de um concelho com um maior número de mulheres, apesar de não se 

tratar de um diferencial muito significativo, com uma taxa de feminização de 

aproximadamente 51,2%.  

 

No período intercensitário, a totalidade das freguesias do concelho (urbanas e rurais) 

sofreram um decréscimo populacional, conforme se verifica na tabela seguinte:    
 

Tabela 2 - População Residente (N.º) por Local de Residência 
 

Território 2011 2021 
Variação inter 
censitária (%) 

Portugal 10 562 178 10 344 802 - 2.1 
Baixo Alentejo 126 692 114 889 - 9.3 

Beja 
 

35 854 33 400 - 6.8 

União das freguesias de Beja 
Salvador e Santa Maria da Feira 

11 133 10 712 - 3,8 

União das freguesias de Beja 
Santiago Maior e São João Baptista 

14 015 13 367 - 4.6 

Baleizão 902 884 - 2 
União das freguesias de Albernoa e Trindade 1 032 889 - 13.8 
União das freguesias de Salvada e Quintos 1 352 1 181 - 12,6 
União das freguesias de Santa Vitória e 
Mombeja 

981 784 - 20.1 

União das freguesias de Trigaches e São Brissos 572 485 - 15.2 
Beringel 1 301 1 188 - 8.7 
Cabeça Gorda 1 386 1 125 - 18.8 
Nossa Senhora das Neves 1 747 1 525 - 12.7 
Santa Clara de Louredo 864 747 - 13.5 
São Matias 569 513 - 9.8 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 20215 

 

                                                 
4Consultado em - http://www.ine.pt 
5 Consultado em - http://www.ine.pt 
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Em todas as Freguesias e Uniões de Freguesia do concelho de Beja existiu uma variação 

negativa ao nível da população residente que se vem manifestando ao longo dos anos e 

que se confirma nos últimos censos. Verificando-se, neste período, uma diminuição de 

população de 6,8% em Beja, apenas as Uniões de Freguesia Urbanas ficaram abaixo 

desse valor, provavelmente à custa do esvaziamento populacional das freguesias rurais. 

De destacar igualmente, a exceção da freguesia de Baleizão, em que se verificou um 

aumento muito significativo nos últimos anos de população estrangeira que vem exercer 

atividade profissional, na área da agricultura, naquele território. 

 

Verifica-se, na tabela seguinte que em Baleizão, no ano de 2011, residiam 58 pessoas 

estrangeiras, enquanto que em 2021 residiam naquela freguesia 137 pessoas, mais que 

duplicando o valor no período de 10 anos. Saliente-se que o concelho de Beja aumentou 

em aproximadamente 58% o número de residentes estrangeiros nos últimos 10 anos. 

 

Tabela 3 - População Residente (N.º) por Local de residência e Nacionalidade 
 

Território 

2011 2021 

Estrang
eira 

Estrange
ira da UE 

Estrange
ira fora 
da UE 

Estrange
ira 

Estrange
ira da UE 

Estrang
eira 

fora da 
UE 

Beja 
 

966 270 696 1 512 218 1 294 

União das freguesias de Beja 
Salvador e Santa Maria da Feira 

254 60 194 376 33 343 

União das freguesias de Beja 
Santiago Maior e São João Baptista 

468 70 398 730 77 653 

Baleizão 58 48 10 137 44 93 
União das freguesias de Albernoa e 

Trindade 
11 4 7 26 1 25 

União das freguesias de Salvada e Quintos 26 13 13 59 13 46 
União das freguesias de Santa Vitória e 

Mombeja 
8 1 7 8 6 2 

União das freguesias de Trigaches e São 
Brissos 

10 1 9 4 2 2 

Beringel 28 13 15 43 7 36 
Cabeça Gorda 24 9 15 13 5 8 

Nossa Senhora das Neves 30 10 20 66 13 53 
Santa Clara de Louredo 10 4 6 7 1 6 

São Matias 39 37 2 43 16 27 
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 20216 - http://www.ine.pt 

 

Não obstante o aumento do número de população estrangeira, o concelho de Beja 

confirmou nos últimos censos a situação de perda populacional.  

 

A par de um concelho em situação de declínio populacional e como é característico dos 

territórios de baixa densidade, a estrutura etária da população do concelho revela um 

                                                 
6 Consultado em - http://www.ine.pt 
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envelhecimento progressivo. De acordo com dados do INE, são os grupos com idades 

compreendidas entre os 25 e os 64 anos de idade e os residentes com 65 e mais anos os 

que têm maior representatividade no concelho, com 51,8% e 23,6% da população, 

respetivamente. No ano de 2011, correspondiam às percentagens de 54 e 21,1%. 

Verifica-se, que na última década a percentagem de pessoas com mais de 65 anos 

aumentou. Parelelamente, a camada de população mais jovem (15 aos 24 anos) é a 

menos expressiva no concelho com cerca de 10% da população total, estando esta 

situação relacionada com a fraca fixação de população jovem, em idade ativa e a uma 

maior percentagem de população envelhecida. 

 

Tabela 4 - População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário 
 

Anos Território 
Grupo Etário 

0 - 14 anos 
Nº 

15 - 24 anos 
Nº 

25 - 64 anos 
Nº 

65 e + anos 
Nº 

Ano 2011 
Portugal 1 572 329 1 147 315 5 832 470 2 010 064 

Baixo Alentejo 16 884 12 659 65 264 31 885 
Beja 5 374 3 571 19 347 7 562 

Ano 2021 
Portugal 1 331 396 1 088 333 5 500 951 2 424 122 

Baixo Alentejo 14 547 11 138 57 510 31 694 
Beja 4 721 3 505 17 312 7 862 

Fonte - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 20217 

 

Em termos de famílias residentes no concelho, verifica-se, mediante observação da 

tabela seguinte que, no contexto nacional, em Beja existe uma percentagem significativa 

de famílias unipessoais no ano de 2021, com cerca de 28%, sendo que a nível nacional 

essa percentagem é de 24,9%. Não existindo dados no ano de 2021, verifica-se que a 

maior percentagem de famílias em qualquer território situa-se na composição dos 3 a 5 

elementos.  

 

Tabela 5. Famílias clássicas segundo os censos e por número de indivíduos 

Território/ Nº de 
Indivíduos 

2011 2021 

1 2 3-5 +6 Total 1 2 3-5 +6 Total 

Continente 834 
680 

1 232 
982 

1 729 
796 

71 
730 

3 869 
188 

988 
171 

1 330 
888 

X X 3 969 
506 

Baixo Alentejo 12 
569 

16 941 20 283 773 50 566 13 447 16 631 X X 47 717 

Beja 3 461 4652 5 808 221 14 142 3 765 
 

4 612 X X 13 599 

Fontes de Dados: INE - X, XII, XIV, XV e XVI Recenseamentos Gerais da População PORDATA8 
 

 

 

 

 

                                                 
7 Consultado em: - http://www.ine.pt 
8Consultado em:https://www.pordata.pt 
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Alguns indicadores de suporte social: 

Educação 

Tabela 6. Taxa de abandono escolar (%) e taxa de analfabetismo (%) Censos 2001 e 2011 

Local de residência/ Anos 
Taxa de Abandono Escolar Taxa de Analfabetismo 

2001 2011 2001 2011 

Continente 2,7 1,6 8,9 5,2 

Baixo Alentejo 3 2,2 18,2 11,1 

Aljustrel 3,9 4,1 17,3 10,3 

Almodôvar 3,6 0,9 23,0 15,1 

Alvito 1,7 2,8 19,7 13,9 

Barrancos 2,3 1,1 16,3 9,0 

Beja 2,8 2,4 12,9 7,5 

Castro Verde 0,6 3,1 15,7 8,8 

Cuba 2,2 2,0 18,3 10,0 

Ferreira do Alentejo 3,4 3,5 20,7 13,0 

Mértola 2,0 2,3 22,4 14,9 

Moura 4,4 1,8 19,1 12,7 

Ourique 2,9 0,0 26,2 15,9 

Serpa 3,1 1,6 20,9 13,1 

Vidigueira 2,5 2,3 19,5 11,2 

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação de Beja9 

 

Tabela 7. População residente analfabeta com 10 e mais anos e por sexo (concelho Beja) 
 Masculino Feminino 

Território/ Anos 1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Beja 3.412 1.559 848 4.927 2.631 1.582 

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação de Beja10 

 

Conforme dados que constam do Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não 

Discriminação de Beja, verifica-se que relativamente à população analfabeta com 10 e 

mais anos é preocupante o valor de 1.582 pessoas do sexo feminino que existe no 

concelho. Pese embora, desde 2001 o número de população jovem residente analfabeta 

tenha vindo a diminuir (ano 1981 – 8339 pessoas; ano 2001 – 4190 pessoas; ano 2011 – 

2430 pessoas) o número de mulheres, em qualquer altura, tem sido sempre 

superiorrelativamente ao sexo masculino. Verifica-se, inclusivamente que este diferencial 

tem vindo a aumentar, ou seja, no ano de 1981 a percentagem de mulheres era de 

59,08% relativamente aos homens, no ano de 2001 era de 62,80% e em 2011 foi de 

65%. 

 

 

                                                 
9Consultado em Observatório Regional de Saúde (dados INE,IP) 
10Consultado em: https:www.pordata.pt 
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Emprego 

Relativamente à área do emprego, verifica-se que a taxa de desemprego tem na última 

década censitária aumentado, quer no contexto nacional, quer regional, à exceção dos 

concelhos de Barrancos, onde se verificou um decréscimo de -5,6%, Castro Verde (-

1,3%) e Mértola (-0,3%).  

 

Em termos de diferenciação de sexo, verifica-se que a taxa de desemprego masculino, 

no ano de 2001 é em todo o território inferior à feminina. Esta situação mantém-se no ano 

de 2011, com exceção do concelho da Vidigueira onde existem mais homens 

desempregados. Verifica-se, contudo que o diferencial entre os dois sexos reduz 

significativamente no último ano censitário. Em Beja, por exemplo, este diferencial em 

2011 é de apenas 0,2%, enquanto no ano de 2001 foi de 4,6%. 

 

Tabela  8. Taxa de desemprego segundo os censos: total e por sexo (%) 

Anos/Territórios 
 

Total 
 

Masculino Feminino 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 6,8 13,2 5,2 12,6 8,7 13,8 

Baixo Alentejo 11,5 14,4 7,0 12,9 17,7 16,3 

Aljustrel 12,7 14,4 7,4 11,9 20,7 17,6 

Almodôvar 7,5 12,8 3,6 8,8 15,0 17,9 

Alvito 8,2 10,1 3,4 9,7 15,1 10,5 

Barrancos 22,1 16,5 13,6 11,4 33,1 23,1 

Beja 9,1 11,5 6,9 11,4 11,5 11,6 

Castro Verde 11,6 10,3 4,9 7,8 21,5 13,4 

Cuba 9,1 14,7 6,4 13,5 13,0 16,3 

Ferreira do 
Alentejo 

10,4 16,3 6,4 14,8 16,3 18,2 

Mértola 12,3 12,0 8,0 10,0 19,7 14,9 

Moura 14,6 19,9 7,9 17,3 25,0 23,2 

Ourique 10,5 12,6 4,2 9,4 19,7 16,5 

Serpa 16,5 20,5 10,0 18,0 25,6 23,6 

Vidigueira 8,3 14,3 5,8 15,6 11,9 12,8 

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação de Beja11 

 

Alguns dados sócio-económicos: 

A atividade económica dominante no concelho corresponde à agricultura, com um papel 

determinante na economia. Este território exerce forte atratividade em termos de trabalho 

neste sector, sendo esse o motivo pelo qual a comunidade migrante tende a deslocar-se 

para o mesmo. De acordo com dados da Pordata, é a agricultura o setor com mais 

trabalhadores/as, cerca de 31,6%, no ano de 2021.  

 

                                                 
11Consultado em: https:www.pordata.pt 



 

 

Ainda de acordo com dados da mesma fonte

financeiras existentes no concelho de Beja, o s

precisamente na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, sendo que no 

período compreendido entre 2009 a 2017 ocorreu um aumento significativo das mesmas.

Em sentido inverso, no mesmo período, 

nos sectores da construção, comércio por grosso e a retalho, bem como no setor da 

educação. Paralelamente cresceu o número de empresas nos sectores da agricultura, 

com mais 313 empresas, atividades artísticas, de espetáculos, d

atividades de saúde humana e apoio social e atividades de informação e comunicação.

 

Apesar do maior número de empresas existentes no concelho se concentrar no setor 

primário, a oferta de emprego (média anual) disponíveis nos Cent

Formação Profissional pertence

empregador do concelho.  

 

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação de Be

 

A análise da dinâmica económica do concelho

o índice de centralidade, ganho médio dos trabalhadores por conta própria e de outrem e 

o de poder de compra. 

                                                
12Consultado em https:www.pordata.pt
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Gráfico  1. População empregada por sector de atividade económica

  

a de acordo com dados da mesma fonte, num total de 4.427 empresas não 

financeiras existentes no concelho de Beja, o sector onde existem mais empresas é 

precisamente na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, sendo que no 

período compreendido entre 2009 a 2017 ocorreu um aumento significativo das mesmas.

Em sentido inverso, no mesmo período, o número de empresas diminuiu, especialmente 

nos sectores da construção, comércio por grosso e a retalho, bem como no setor da 

educação. Paralelamente cresceu o número de empresas nos sectores da agricultura, 

com mais 313 empresas, atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, 

atividades de saúde humana e apoio social e atividades de informação e comunicação.

o maior número de empresas existentes no concelho se concentrar no setor 

primário, a oferta de emprego (média anual) disponíveis nos Centros de Emprego e

Formação Profissional pertence ao sector terciário apresentando-se, este,
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Tabela 9. Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as por conta de outrem: total 
(Euros) 

Anos/Territórios 
 

Total 

1991 2011 2019 

Portugal 405,1 1.083,8 1.206,3 

Baixo Alentejo x 991,7 1 129,8 

Aljustrel 429,2 991,1 1 184,3 

Almodôvar 310,8 761,0 904,7 

Alvito 315,6 881,1 1 003,3 

Barrancos 325,0 756,2 825,4 

Beja 167,1 355,1 1 102,3 

Castro Verde 616,4 1.578,1 1 796,2 

Cuba 299,8 824,0 954,7 

Ferreira do Alentejo 283,5 973,8 979,5 

Mértola 289,5 761,4 861,4 

Moura 293,9 854,7 935,5 

Ourique 310,7 740,1 892,7 

Serpa 297,1 792,6 888,6 

Vidigueira 311,3 829,1 956,3 

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação de Beja14 

 

No ano de 2019, Beja apresentava um ganho médio mensal dos trabalhadores por conta 

de outrem no valor de 1 102,3€, inferior a Portugal e ao Baixo Alentejo. Relativamente 

aos restantes concelhos da região, é inferior, apenas em relação aos concelhos de 

Castro Verde e Aljustrel. Situação que pode ser justificada pela influência do setor 

mineiro existente naqueles territórios e que determina a dinâmica económica dos 

mesmos. 

 

                                                 
14 Consultado em: https:www.pordata.pt 
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2. A REDE SOCIAL DO CONCELHO DE BEJA: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O concelho de Beja foi território piloto no âmbito do Programa Rede Social desde o ano 

de 1999, tendo-se iniciado formalmente em Novembro de 2000, com o objetivo de 

articular e integrar progressivamente as várias parcerias existentes, sensibilizar as várias 

entidades para projetos globais, como contributo para o processo global de dinamização 

da comunidade. 

 

De acordo com o descrito no site do Município de Beja, trata-se de 

uma medida de política social que reconhece e incentiva a atuação das redes de 

solidariedade no combate à pobreza e à exclusão social, com vista à promoção do 

desenvolvimento social. Pretende contribuir quer para a erradicação ou atenuação 

da pobreza e exclusão social, quer para a melhoria da qualidade de vida da 

população em geral, através da articulação e congregação de esforços das 

entidades que intervém (públicas e privadas), numa lógica de trabalho em 

parceria15. 

 

Ainda de acordo com a mesma fonte, constituem-se como objetivos da Rede Social de 

Beja os seguintes: 

- Promover a integração e coordenação de intervenções a nível concelhio; 

- Promover a racionalidade na adequação de respostas/equipamentos, recursos e 

agentes às necessidades locais; induzir o diagnóstico e planeamento social 

participados; 

- Definir planos de ação anuais; 

- Atingir maior eficácia social através da articulação das intervenções; 

- Acompanhar a concretização dos projetos e / ou medidas planeados; 

- Avaliação dos projetos e / ou medidas implementados. 

 

 

Estrutura Orgânica da Rede Social: 

Ao nível da sua Estrutura e conforme descrito no Decreto Lei nº 115/2006 de 14 de Junho 

constituem-se como órgãos da Rede Social a nível concelhio, o Conselho Local de Ação 

Social (CLAS)e as Comissões Sociais de Freguesia (CSF). No concelho de Beja, estas 

últimas, atualmente não funcionam, tendo existido há algum tempo uma intenção de criar 

e/ou recriar este órgão da Rede Social em todas as freguesias rurais do concelho de 

                                                 
15

(Beja, https://cm-beja.pt/pt/menu/855/desenvolvimento-social.aspx#submenu_3842, 2020) 
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Beja. Ao nível supraconcelhio e como forma de articulação e de planeamento da Rede 

Social com o âmbito territorial equivalente à NUT III, é constituída a Plataforma 

Supraconcelhia do Baixo Alentejo. 

 

Conforme descrito no Regulamento Interno do CLAS de Beja, o mesmo constitui-se como 

um órgão local de concertação e congregação de esforços funcionando como um espaço 

privilegiado de diálogo e análise dos problemas, visando a erradicação ou atenuação da 

pobreza e exclusão social pela promoção do desenvolvimento social local. 

 

O esquema a seguir descrito permite visualizar quer os órgãos que compõem a Rede, 

quer o seu modo de funcionamento a nível local. 

ESTRUTURA ORGANICA DA REDE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, esquema integrado numa proposta de Guia de Apoio ao 

Funcionamento das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) 
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Conforme descrito anteriormente, atentos a que atualmente as Comissões Sociais de 

Freguesia não se encontram em funcionamento, apenas se irá abordar um pouco o 

CLAS, quer no funcionamento em Plenário, quer ao nível do Núcleo Executivo. 

 

De acordo com o Regulamento Interno do Conselho Local de Ação Social de Beja, o 

Plenário constitui-se como uma estrutura de carácter deliberativo onde têm assento os 

representantes das instituições que o compõem. De acordo com o artigo 9º do referido 

regulamento, o CLAS deve ser composto por: a) O Presidente da Câmara Municipal ou 

o responsável máximo da entidade que preside; b) As entidades ou organismos do sector 

público, nomeadamente os tutelados pelos membros do Governo nas áreas do emprego, 

segurança social, educação, saúde, justiça, administração interna obras públicas e 

ambiente; c) As instituições que desenvolvam respostas sociais, mediante a celebração 

de acordos de cooperação com organismos públicos, ou, nas situações em que o número 

de instituições, por área de intervenção, é igual ou superior a 10, podem as mesmas 

designar um representante, assegurando-se em todos os casos a participação no CLAS 

de cada sector de intervenção social; d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia e 

Uniões de Freguesia do respetivo concelho; e) A conselheira local para a igualdade de 

género. O CLAS pode ainda integrar: a) Entidades sem fins lucrativos, tais como 

associações sindicais, associações empresariais, instituições particulares de 

solidariedade social ou equiparadas, organizações não-governamentais, associações 

humanitárias, associações de desenvolvimento local, associações culturais e recreativas 

e outras instituições do sector cooperativo e social; b) Entidades com fins lucrativos e 

pessoas dispostas a contribuírem de modo relevante para o desenvolvimento social local, 

nomeadamente através dos seus conhecimentos técnicos, intervenção comunitária ou 

contributos financeiros. 

 

Em termos de competências deste órgão, conforme descrito no nº2 do artº 11º do mesmo 

Regulamento, compete ao Plenário do CLASdesenvolver as competências,constantesno 

artigo 26º, do Decreto-Lei 115/2006: a) Aprovar o seu regulamento interno; b) Proceder à 

constituição do seu Núcleo Executivo; c) Criar grupos de trabalho temáticos sempre que 

considerados necessários param o tratamento de assuntos específicos; d) Fomentar a 

articulação entre organismos públicos e entidades privadas, visando uma atuação 

concertada na prevenção e resolução dos problemas locais de exclusão social e pobreza; 

e) Promover e garantir a realização participada do Diagnóstico Social, do Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS), e dos respetivos planos de ação anuais; f) Aprovar e 

difundir o Diagnóstico Social e o PDS, assim como os seus respetivos planos de ação 

anuais; g) Promover a participação dos parceiros e facultar toda a informação necessária 
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para a correta atualização do sistema de informação nacional a disponibilizar pelo 

lnstituto da Segurança Social, l.P.; h) Avocar e deliberar sobre qualquer parecer emitido 

pelo núcleo executivo; i) Tomar conhecimento de protocolos e acordo celebrados entre o 

Estado, as Autarquias, as Instituições de Solidariedade Social e outras Entidades que 

atuem no concelho; j) Apreciar os problemas e propostas que sejam apresentadas pelas 

CSF ou CSIF, ou por outras entidades, e procurar as soluções necessárias mediante a 

participação de entidades competentes representadas, ou não, no conselho local de ação 

social; k) Avaliar, periodicamente, a execução do PDS e dos planos de ação; l) Promover 

ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor consciência coletiva dos 

problemas sociais; m) Submeter à decisão das entidades competentes as questões e 

propostas que não se enquadrem na sua área de intervenção. 

 

Paralelamente, ao nível da composição do Núcleo Executivo é descrito no Regulamento 

do CLAS que o mesmo é constituído por sete elementos, que incluem um/a 

representante da Câmara Municipal, um/a representante da Segurança Social, um/a 

representante das IPSS na área dos idosos, um/a representante das Juntas de Freguesia 

ou União de Freguesia urbana ou rurais, um/a representante de uma IPSS na área da 

deficiência, um/a representante da Unidade Local de Saúde - Unidade de Saúde Pública. 

Os elementos do Núcleo Executivo não abrangidos, por esta composição, são eleitos 

pelo CLAS de dois em dois anos.  

 

Atualmente, o Núcleo Executivo de Beja, eleito em reunião de CLAS de 21 de Janeiro de 

2022, é constituído pelos/as representantes das seguintes entidades: Coordenador 

Técnico da Rede Social da Câmara Municipal de Beja (Divisão de Desenvolvimento e 

Inovação Social); uma representante da União de Freguesias de Salvador e Stª Maria; 

uma representante do ISS,IP - Centro Distrital de Beja; uma representante da ULSBA 

(Centro de Aconselhamento e deteção precoce de VIH);uma representante do Centro de 

Paralisia Cerebral de Beja; uma representante do Centro de Apoio Social do Concelho de 

Beja e uma representante da Cáritas Diocesana de Beja. 

 

De acordo com o Artigo 19º do Regulamento do CLAS, as competências do Núcleo 

Executivo correspondem às seguintes: a) Elaborar o regulamento interno do CLAS; b) 

Executar as deliberações tomadas pelo plenário do CLAS; c) Elaborar o Diagnóstico 

Social, o Plano de Desenvolvimento Social e os respetivos planos de ação anuais; d) 

Proceder à montagem, do Sistema de lnformação e Comunicação que favoreça a 

atualização permanente e a partilha da informação indispensável à circulação da 

informação indispensável entre os parceiros e a população emgeral; e) Colaborar na 
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implementação do sistema de informação nacional; f) Dinamizar os diferentes grupos de 

trabalho que o plenário do Conselho Local de Ação Social delibere constituir; g) Promover 

ações de formação para os parceiros, de acordo com as necessidades existentes; h) 

Acompanhar a execução dos planos de açãoanuais; i) Elaborar os pareceres e relatórios 

que lhe sejam solicitados pelo CLAS; j) Estimular a colaboração ativa de outras 

entidades, públicas ou privadas, na prossecução dos fins do CLAS; k) Emitir pareceres 

sobre candidaturas a programas nacionais ou comunitários fundamentados no 

Diagnóstico Social e no Plano de Desenvolvimento Social; l) Emitir pareceres sobre a 

criação de serviços e equipamentos sociais, tendo em vista a cobertura equitativa e 

adequada no concelho, assim como o impacte das respostas em matéria de igualdade de 

género e da violência doméstica. 

 

Conforme descrito no esquema anterior, o plenário, apesar de não constar do 

Regulamento do CLAS, funciona em modalidade de plenário técnico mensal, em reuniões 

de representantes técnicos/as das entidades que integram o CLAS. Os Grupos 

Integrados de Intervenção Técnica (GIIT’s) descritos no esquema da estrutura orgânica 

da Rede, foram definidos e constituídos no âmbito da última atualização do Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) 2019/2021. Até à presente data, foi dinamizado apenas o 

GIIT da violência doméstica e de género, até pela necessidade de construção, execução 

e avaliação do Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação. Para 

além de outras questões, os constrangimentos advindos da pandemia COVID 19 não 

permitiram uma efetiva dinamização destes Grupos como se pretendia.  

 

Metodologia da Rede Social: 

Para a concretização dos objetivos da Rede Social e em conformidade com o disposto no 

Decreto-Lei nº 115/2006 é definida uma estratégia participada de planeamento, cujos 

instrumentos fundamentais são o Diagnóstico Social de Beja, o Plano de 

Desenvolvimento Social de Beja e os Planos de Ação Anuais.Em termos gerais pretende-

se caracterizar a realidade social do concelho com os contributos das diversas entidades 

intervenientes no sentido de definir prioridades estratégicas de intervenção. Estas 

consubstanciam o Plano de Desenvolvimento Social que inscreve os objetivos e 

estratégias de intervenção para um quadro temporal de três anos, com definição do 

planeamento da sua operacionalização num horizonte temporal mais curto – um ano, 

através dos planos de ação. 

 

Todo este processo de planeamento estratégico está sujeito à respetiva monitorização e 

avaliação, no sentido da melhoria da intervenção e aferição do seu impacto na 
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comunidade e em prol do desenvolvimento social do concelho. Com o propósito de 

facilitar a visualização deste processo metodológico, apresenta-se o seguinte esquema: 

 

METODOLOGIA 

 

         

 

 

 

 

 

Avaliação 

 

 

        

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, esquema integrado numa proposta de Guia de Apoio ao 

Funcionamento das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) 

 

Refira-se que a última atualização do Diagnóstico Social de Beja data de 2019 e o Plano 

de Desenvolvimento Social tem um limite temporal de 2019 a 2021. 

 

 

Alguns dados diagnósticos sobre a Rede Social: 

 

No âmbito do Diagnóstico Social de Beja 2019-2021 foi identificada como prioridade 

estratégica de intervenção: o Reforço e Territorialização da Rede Social de Beja. Neste 

contexto, foram identificadas as potencialidades e constrangimentos da atividade da 

Rede Social de Beja, descritos no seguinte quadro (Plano de Desenvolvimento Social do 

concelho de Beja (2019-2021)): 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 
   

Integra: 
. Identificação de necessidades; 

. Deteção de problemas prioritários e respetivas 
causalidades; 

. Deteção de recursos; 
. Deteção de potencialidades; 

. Deteção de constrangimentos locais. 

Caracterização da Realidade 
Social do Concelho 

Definição de Prioridades 
Estratégicas de Intervenção 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Plano Estratégico que determina Eixos Estratégicos e 
Objetivos de Intervenção, baseados nas prioridades 

definidas no Diagnóstico Social. 
Integra: 

. Prioridades definidas aos níveis nacional e regional; 
. Dimensão de género através dos eixos e medidas 

que promovam a igualdade entre homens e mulheres. 
 

Definição de Objetivos e 
Estratégias 

Elaboração do Plano de Ação 
Anual 

Implementação de programas e projetos 
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Constrangimentos Potencialidades 
- Insuficiente envolvimento do pessoal técnico 

nas discussões;  

- Insuficientes dinâmicas como metodologia 

diagnóstica; 

- Fraco envolvimento empresarial; 

- Insuficiente envolvimento das chefias; 

- Insuficientes momentos de avaliação e reflexão; 

- Fomentar o planeamento integrado; 

- Maior intervenção social de proximidade; 

- Não existência de comissões sociais inter-

freguesias; 

- Insuficiente motivação dos parceiros para 

participação nas atividades gerais 

- Conhecimento da realidade social; 

- Proximidade institucional/ criação de relações 

pessoas facilitadoras entre o pessoal técnico; 

- Rentabilização de recursos/ não sobreposição de 

atuações/ facilidade de acesso a respostas sociais; 

- Partilha de experiências e promoção da articulação 

institucional; 

- Novas abordagens aos problemas sociais; 

- Existência de grupos de trabalho; 

- Conhecimento das instituições e seu 

funcionamento; 

- Divulgação de projetos, seminários e outros de 

parceiros e outras entidades. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Beja 2019/2021 

 

Verifica-se mediante a descrição dos constrangimentos e potencialidades identificadas ao 

funcionamento da Rede Social de Beja que existem efetivamente coincidências com as 

dificuldades/ vulnerabilidades anteriormente descritas relativas ao trabalho colaborativo/ 

trabalho em rede, bem como as aprendizagens dele advindo. 
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CAPITULO IV. MODELO DE INVESTIGAÇÃO 

1. OPÇÃO METODOLÓGICA DE INVESTIGAÇÃO 

Segundo Myriam Veras Baptista (2006), a investigação em serviço social torna-se 

diferenciadora das restantes por ter como objetivo a intervenção profissional, sendo que o 

foco estará na prática após o conhecimento produzido. Ou seja, o conhecimento a ser 

construído pela investigação tem como objetivo não só o conhecimento da realidade mas 

também a definição de um tipo de intervenção sobre a mesma realidade. É neste sentido 

que se adota uma pesquisa qualitativa enquadrada num modelo de investigação-ação, 

concretamente no que Amado (2018), citando Stenhouse (1994), define de “Estudo de 

caso de investigação-ação”. Neste tipo de investigação, a “preocupação do 

investigador é a de contribuir para o desenvolvimento do caso ou dos casos em estudo 

“através do feedback de informação que pode guiar a revisão e refinamento da ação” 

(Amado, 2018, p. 133).  

 

Do ponto de vista epistemológico, os estudos de caso,  

podem ser apenas uma tentativa de exploração de um determinado fenómeno 

(exploratórios), assumir um carácter meramente descritivo, situar-se numa 

perspectiva fenomenológica (interpretativos) ou, pelo contrário, buscar a 

explicação dos factos (explicativos; quase -experimentais). Podem, ainda, ser 

estudos que visam a transformação de uma determinada realidade (de 

investigação - ação) (Amado, 2018, p. 122).  

 

Atentos a que se procura conhecer o fenómeno do ponto de vista da percepção dos/as 

intervenientes no processo, nomeadamente elementos do Núcleo Executivo e outros, 

considera-se que o estudo de caso apresenta-se como um modelo adequado, pois 

conforme Amado (2018), citando Gall e colaboradores, definem o mesmo como o “estudo 

de caso de investigação como um estudo em profundidade de um ou mais exemplos de 

um fenómeno no seu contexto natural, que reflecte a perspectiva dos participantes nele 

envolvidos” (Amado, 2018, p. 124).Por outro lado, atentos ao trabalho desenvolvido no 

Município, perspetivando a intervenção social desenvolvida sempre num contexto de 

parceria e em rede com entidades locais, sendo objectivo último a qualificação do 

trabalho colaborativo da rede em prol do desenvolvimento social e local, considera-se 

que o estudo de caso de investigação-ação, com uma pesquisa descritiva se assume 

como a mais adequada.Tratando-se de uma pesquisa que estabelece uma relação entre 

trabalho colaborativo, Rede Social e desenvolvimento social e local, questões tratadas 
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por autores de referência, conforme exposto no enquadramento teórico sendo que a 

pesquisa descritiva enquadra e interrelaciona estas temáticas. 

 

Ao estudar determinado fenómeno num contexto específico, como é o caso da Rede 

Social, num modelo de estudo de caso de investigação, refira-se que se procura 

conhecer e compreender as complexidades de um caso único. Os objetivos principais 

estão frequentemente associados “à exploração e tentativa de descobrir problemáticas 

novas, de renovar perspectivas existentes e de sugerir hipóteses profundas” (Amado, 

2018, p. 124). Na opinião do mesmo autor, citando Coutinho e Chaves (2002), “pretende-

se, assim, preservar e compreender o ‘caso’ no seu todo e na sua unicidade, razão 

porque alguns autores (…) preferem a expressão estratégia à de metodologia de 

investigação”(Amado, 2018, p. 124).  

 

O Programa Rede Social, especialmente no âmbito de intervenção dos Municípios 

assume-se como a área privilegiada de agregação de vontades e recursos em prol do 

bem-estar das populações e desenvolvimento social. Trata-se de uma forma de trabalhar 

de ação coletiva, estando presentes na parceria, agentes públicos e privados, 

profissionais diferenciados e, obviamente, o/a assistente social.  

 

O/A profissional de serviço social e outros que integram ou integraram o Núcleo 

Executivo da Rede assumem-se assim, também como objeto de estudo, na medida em 

que se pretende, através das suas perceções, perceber até que ponto a sua ação 

colaborativa no contexto da Rede Social, contribui para o desenvolvimento social e local 

do concelho de Beja. A finalidade do estudo será a qualificação da própria ação 

colaborativa da Rede que potencia precisamente o seu objetivo de promoção do 

desenvolvimento social local. 

 

Neste sentido, circunscreveu-se o objeto de estudo, a uma área territorial específica, no 

caso, o concelho de Beja e uma medida de política territorial – o Programa da Rede 

Social neste território, por motivos de ordem profissional e pessoal. Por um lado, pelo 

facto de desempenhar funções profissionais num Município, no caso, a Câmara Municipal 

de Beja e portanto ter um proximidade física ao território e aos profissionais e entidades 

parceiras. Por outro lado, refira-se que o maior interesse pessoal tem a ver com a área do 

desenvolvimento local e portanto, considerou-se que o Programa da Rede Social seria 

aquele que no âmbito do trabalho autárquico mais se aproximaria desta área de 

interesse. 
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Tendo em conta a natureza do estudo, pretende o mesmo, dar resposta à seguinte 

pergunta de partida: De que forma é que o trabalho colaborativo no âmbito da Rede 

Social de Beja, tem contribuído para o desenvolvimento social e local do concelho? Neste 

sentido, o objetivo geral do estudo tem a ver com o conhecer as perceções dos 

elementos que integram o Núcleo Executivo da Rede Social de Beja e que representam 

as instituições que integram o CLAS, sobre o trabalho colaborativo desenvolvido na 

contribuição do desenvolvimento social e local. Assim, definiram-se como objetivos 

específicos, os seguintes: 

- Conhecer o modo de funcionamento do trabalho colaborativo em contexto da Rede 

Social, na perspetiva dos elementos do Núcleo Executivo; 

- Caracterizar as percepções dos/as representantes das entidades do CLAS (Núcleo 

Executivo) sobre o modo como o trabalho colaborativo da ação da Rede influencia no 

desenvolvimento social e local do concelho; 

- Compreender as percepções sobre a contribuição do trabalho colaborativo da Rede 

Social no agir profissional das/os intervenientes no Núcleo Executivo de Beja; 

- Conhecer algum pensamento prospetivo sobre o programa Rede Social no concelho de 

Beja; 

- Identificar propostas de melhoria de funcionamento da Rede Social na promoção do 

desenvolvimento social e local. 

 

Tendo em conta que o campo de análise deverá “ser muito claramente 

circunscrito”(Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 160), definiu-se como universo, o seguinte: 

 

-Núcleo Executivo (NE) do CLAS da Rede Social de Beja, nomeadamente: Câmara 

Municipal de Beja (Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social); União de Freguesias 

de Salvador e Stª Maria; ISS,IP - Centro Distrital de Beja; ULSBA (Centro de 

Aconselhamento e deteção precoce de VIH); Centro de Paralisia Cerebral de Beja; 

Centro de Apoio Social do Concelho de Beja e Cáritas Diocesana de Beja. 

No entanto, atento a que esta composição foi eleita, em reunião de CLAS de 21 de 

Janeiro/ 2022, optou-se por definir também entidades que integraram o NE durante 

alguns anos, nomeadamente: ULSBA (Unidade de Saúde Pública) e Cercibeja; 

 

- Coordenação Técnica da Rede Social (Técnicos/as da Câmara Municipal de Beja). 

Dado que a coordenação técnica atual tem apenas um ano de exercício de funções, 

definiu-se também as duas anteriores coordenações técnicas; 
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- Coordenação e Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, correspondendoàs 

pessoas consideradas lideres do Programa Rede Social no Município de Beja, numa 

perspectiva mais macro de interlocutores privilegiados, como a Vereadora do pelouro da 

ação social, que muitas vezes substitui o Presidente do CLAS, que coincide com o 

Presidente do Município, sendo também ela, assistente social. E igualmente, a chefe de 

Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (CMB), que assumiu durante muitos anos 

responsabilidade técnica pela Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo, enquanto 

técnica do Instituto de Segurança Social de Beja. De acordo com Quivy e Campenhoudt, 

(1992) “trata-se de pessoas que, pela sua posição, pela sua ação ou pelas suas 

responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema”(p. 69). 

 

- Entidades do CLAS que colaboraram na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Social e Diagnóstico Social do Concelho de Beja (2019-2021), conforme descrito na 

nas respetivas fichas técnicas, nomeadamente: Instituto Politécnico de Beja e Núcleo 

Distrital de Beja da EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza. 

 

Tendo em conta a natureza subjetiva dos assuntos abordados, uma vez que se trata das 

perceções dos/as envolvidos/as, nomeadamente dos elementos que integram e 

integraram o Núcleo Executivo da Rede Social e respetiva coordenação, optou-se, 

obviamente, por privilegiar metodologias qualitativas, assumindo-se assim o presente 

estudo como um estudo qualitativo. 

 

Dada a abordagem qualitativa em causa, que tem um carácter mais aprofundado e que 

permite conhecer e compreender as subjetividades associada a cada interveniente atrás 

identificado/a, a observação indireta através da aplicação de inquérito por entrevista, 

revelou-se como a mais adequada. O método de entrevista permite o estabelecimento de 

um contacto direto com o/a interlocutor/a, existindo, conforme refere Quivy e 

Campenhoudt, (1992) uma troca, “durante a qual o interlocutor do investigador exprime 

as suas perceções de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações ou 

as suas experiências” (p. 193).  

 

O universo a inquirir e conforme entidades descritas anteriormente, correspondeu a 

quinze entrevistas, das quais corresponde a dez entidades diferentes, que integram o 

CLAS de Beja.De referir que, de modo a garantir a máxima aplicabilidade da entrevista foi 

realizado um pré-teste, após o qual se adequou algumas questões da primeira parte da 

entrevista correspondente à identificação institucional.  
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A entrevista semi-directiva, segundo os autores anteriormente referidos,corresponde a 

uma entrevista que não sendo inteiramente aberta, também não tem um grande número 

de perguntas precisas. “Geralmente, o investigador dispõe de uma série de perguntas-

guias, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma informação 

da parte do entrevistado” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 194). Este tipo de entrevista é 

frequentemente utilizada em investigação social, tratando-se de uma técnica que retira 

elementos ricos para a investigação.  

 

A entrevista, para além de ter uma parte correspondente à identificação pessoal e 

institucional de cada pessoa entrevistada, foi organizada tendo em conta três dimensões  

de análise, a partir das quais se criou o guião de entrevista, conforme grelha analítica que 

a seguir se descreve: 
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Grelha Analítica 
 

Dimensão I 
Dimensão Variáveis 

 
 
 
 
 
 

I. Trabalho colaborativo da Rede 

Social 

 

 

Potencialidades e constrangimentos 

 
Participação das entidades parceiras 

 

Contributo no agir profissional dos intervenientes 

Desafios e competências, do/a profissional 
enquanto parceiro/a 

Dimensão II 
Dimensão Variáveis 

 
 
 
 

II. A Rede Social como modelo de 

governança de intervenção social 

territorializada 

 
Modelo de operacionalização da Rede 

 

Mudanças ocorridas após implementação da 
Rede 

Articulação com órgãos intermunicipais (PSCBA) 
 

Articulação com outras parcerias de ação social 
local 

Dimensão III 
Dimensão Variáveis 

 
 
 
 

 

III. Rede Social versus 

Desenvolvimento Social e Local 

Participação da comunidade/ população local no 
processo de implementação e funcionamento da 

Rede 

 
Projetos locais desenvolvidos na Rede Social 

 

 
Orientação para ação social 

 

Pensamento prospetivo sobre desenvolvimento 
social/ local no novo quadro legislativo 

Fonte: Elaboração própria 

 

O guião de entrevista, conjuntamente com o consentimento informado, foram enviados, 

por email, aos representantes das entidades anteriormente definidas para conhecimento 

prévio, com convite à participação no estudo de investigação, apresentando-se o mesmo 

e solicitando disponibilidade para responder a uma entrevista, de modo presencial ou, por 
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escrito. Foram disponibilizados contatos (telefónico e endereço de email) para 

esclarecimentos adicionais e agendar a realização da entrevista. 

 

Das quinze solicitações enviadas para realização de entrevista, refira-se que duas foram 

realizadas presencialmente, nove respondidas por escrito e enviadas posteriormente por 

email ou entregues em mão.Três não foram concretizadas, apesar da insistência a 

reforçar a importância na participação do estudo e a uma não foi dado qualquer retorno. 

 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, o material recolhido foi objeto da respetiva 

análise de conteúdo. De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992) este tipo de técnica 

consegue aliar o rigor metodológico à profundidade inventiva, sendo que em ciências 

sociais, assume cada vez maior importância, por oferecer “a possibilidade de tratar de 

forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau de 

profundidade e de complexidade, como por exemplo, os relatórios de entrevistas pouco 

diretivas”(p. 225). Atentos a que estamos perante perceções de pessoas sobre um 

determinado assunto é através da análise de conteúdo e portanto de um método 

construído, como referem os autores citados, que “permite ao investigador elaborar uma 

interpretação que não tome como referência os seus próprios valores e representações” 

(p. 224). 

 

Neste sentido, optou-se por uma análise de conteúdo categorial, que na perspetiva de 

Isabel Guerra (2006), corresponde a uma análise temática, essencialmente descritiva, em 

que permite “a identificação das variáveis cuja dinâmica é potencialmente explicativa de 

um fenómeno que queremos explicar” (Guerra, 2006, p. 80).Por outras palavras, 

pretende-se através de uma análise temática elaborar determinadas categorias, a partir 

dos temas e ideias presentes nas narrativas dos intervenientes entrevistados, sendo que 

esta análise tem uma dupla função: descrever e interpretar as narrativas dos 

entrevistados, numa constante interligação com o enquadramento teórico e na procura de 

novos conhecimentos sobre o tema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 TRATAMENTO 

 

2.1 Perfil Pessoal e Institucional das Pessoas E

Para a construção do perfil das 

do ponto de vista pessoal, direccionado

representa. Assim, ao nível pessoal e e

constituído por nove mulheres e dois homens, com um claro predomínio do sexo feminino 

na atual e anterior composição do Núcleo Executivo (NE) da Rede Social de Beja e 

elementos que colaboraram nos instrumentos de planeamento de 

social. Refira-se, contudo e a tí

do Programa é liderada por elementos masculinos. 

 

Ao nível da estrutura etária, 

os 40 e 60 e mais anos, 

distribuição: 

Fonte: Elaboração própria

 

Das onze pessoas entrevistadas, sete

deste número do sexo masculino, duas psicólogas e duas pessoas da área da 

investigação social aplicada. Ao nível da formação académica, 

licenciatura, uma doutoramento (área de serviço soc

graduações. Em termos de

seis pessoas têm o cargo de técnico/a superior e cinco 

integram IPSS´s e as restantes, 

 

O nível de intervenção profissional que cada pessoa tem na entidade corresponde ao 

descrito no gráfico seguinte, sendo que algumas pessoas responderam a mais que um

opção, identificando-se assim com vários tipos de funções desempenhadas em cada 

entidade:  
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Gráfico 3: Distribuição etária das pessoas entrevistadas (Nº)

  

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Perfil Pessoal e Institucional das Pessoas Entrevistadas

Para a construção do perfil das pessoas entrevistadas, optou-se por uma coleta de dados 

do ponto de vista pessoal, direccionado para a entidade que cada 

representa. Assim, ao nível pessoal e em termos de caraterização por sexo, 

mulheres e dois homens, com um claro predomínio do sexo feminino 

composição do Núcleo Executivo (NE) da Rede Social de Beja e 

mentos que colaboraram nos instrumentos de planeamento de 

contudo e a título de curiosidade, que a coordenação técnica e política

erada por elementos masculinos.  

etária, o grupo de pessoas entrevistadas situa-se 

anos, revelando uma média de idades de 51 anos, com a seguinte 

Fonte: Elaboração própria 

pessoas entrevistadas, sete têm a profissão de assistentes sociais, sendo dois 

deste número do sexo masculino, duas psicólogas e duas pessoas da área da 

investigação social aplicada. Ao nível da formação académica, 

licenciatura, uma doutoramento (área de serviço social) e duas têm especializações/ pós 

Em termos de cargos que a população entrevistada ocupa, verifica

cargo de técnico/a superior e cinco de dirigentes, 

e as restantes, entidades públicas.  

O nível de intervenção profissional que cada pessoa tem na entidade corresponde ao 

descrito no gráfico seguinte, sendo que algumas pessoas responderam a mais que um

se assim com vários tipos de funções desempenhadas em cada 
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composição do Núcleo Executivo (NE) da Rede Social de Beja e 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Refira-se que se atribuiu o nível macro a funções de planeamento e gestão; o nível meso 

a funções de coordenação e mediação com entidades ext

de atendimento, encaminhamento e execução. Verifica

predomínio total dos níveis macro e meso, com funções técnicas claramente numa área 

mais de coordenação.  

 

As pessoas representantes de entidades que

maioritariamente serviços públicos, s

privadas, sem fins lucrativos:

 

Fonte: Elaboração própria

 

Participaram no presente estudo

públicos como a Câmara Municipal de Beja; ULSBA (Unidade de Saúde Pública e 

de Aconselhamento e deteção precoce de VIH

Participaram as seguintes IPSS´s/ Organizações: Cerci

Centro de Apoio Social do Concelho de Beja e o 

Portugal/ Rede Europeia Anti

 

De uma maneira geral, as pessoas entrevistadas desempenham funções profissionais 

nas respetivas instituições
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Gráfico 4: Distribuição das pessoas entrevistadas, por nível de 
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Gráfico 5: Distribuição das pessoas entrevistadas por tipo de 
entidade que representa da Rede Social

  

se atribuiu o nível macro a funções de planeamento e gestão; o nível meso 

a funções de coordenação e mediação com entidades externas e o nível micro a funções 

de atendimento, encaminhamento e execução. Verifica-se assim que existe um 

predomínio total dos níveis macro e meso, com funções técnicas claramente numa área 

As pessoas representantes de entidades que foram entrevistadas integram 

maioritariamente serviços públicos, sendo que as restantes enquadram

privadas, sem fins lucrativos: 

Fonte: Elaboração própria 

Participaram no presente estudo sete Entidades diferentes, nomeadamente serviços 

públicos como a Câmara Municipal de Beja; ULSBA (Unidade de Saúde Pública e 

de Aconselhamento e deteção precoce de VIH) e Instituto Politécnico de Beja. 

Participaram as seguintes IPSS´s/ Organizações: Cercibeja; Cáritas Diocesana de Beja; 

Centro de Apoio Social do Concelho de Beja e o Núcleo Distrital de Beja da EAPN 

Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza.  

De uma maneira geral, as pessoas entrevistadas desempenham funções profissionais 

instituições, em média, há aproximadamente 19 anos. 

7
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participação técnica na Rede Social de Beja a maioria, sete 

participam na Rede Social de Beja há mais de 16 anos, situando

16 e 20 anos, conforme tabela seguinte:

 

Tabela 10. Distribuição das pessoas entrevistadas, por tempo de 
participação da Rede Social de Beja

Tempo de participação técnica na Rede Social

Fonte: Elaboração própria

 

Não obstante o número anteriormente descr

elementos no Núcleo Executivo, o 

Rede Social, seis dos sete elementos que o integram têm menos de um ano de 

integração, inclusivamente o coordenador 

tempo de participação na Rede Social, importa descrever 

entrevistadas integram, sendo que nalgumas situações já integraram ou integram 

atualmente a representação em mais do que um órgão

 

Fonte: Elaboração própria

 

De salientar que da participação das pessoas entrevista

Integrados de Intervenção Técnica (GIIT), foram identificadas as seguintes áreas de 

intervenção: saúde mental, deficiência, acessibilidades; empreendedorismo e formação 

profissional; idosos; violência doméstica; famílias vulneráveis

identificada a participação em Comissões Sociais de Freguesia

 

Uma finalidade do Programa da Rede Social é a definição/ elaboração e posterior 

implementação dos instrumentos de planeamento de desenvolviment

nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Social, o Diagnóstico Social e também o 
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pessoas entrevistadas por orgãos 

da Rede Social de Beja

  

nica na Rede Social de Beja a maioria, sete pessoas entrevistadas 

participam na Rede Social de Beja há mais de 16 anos, situando-se num intervalo entre 

tabela seguinte: 

Distribuição das pessoas entrevistadas, por tempo de 
participação da Rede Social de Beja (em anos) 

Tempo de participação técnica na Rede Social 
Até 10 anos 
11 – 15 anos 
16 – 20 anos 

Não Respondeu (N/R) 
Elaboração própria 

anteriormente descrito, refira-se que ao nível da participação dos 

xecutivo, o número difere. Da atual composição deste órgão da 

Rede Social, seis dos sete elementos que o integram têm menos de um ano de 

integração, inclusivamente o coordenador técnico do programa. Assim, para além do 

na Rede Social, importa descrever os órgãos que as pessoas 

entrevistadas integram, sendo que nalgumas situações já integraram ou integram 

atualmente a representação em mais do que um órgão, conforme se verifica no gráfico 6.

Fonte: Elaboração própria    Fonte: Elaboração própria

salientar que da participação das pessoas entrevistadas nos designados Grupos 

Integrados de Intervenção Técnica (GIIT), foram identificadas as seguintes áreas de 

intervenção: saúde mental, deficiência, acessibilidades; empreendedorismo e formação 

profissional; idosos; violência doméstica; famílias vulneráveis. Acresce ainda que foi 

identificada a participação em Comissões Sociais de Freguesia nos anos de 2000 a 2002. 

Uma finalidade do Programa da Rede Social é a definição/ elaboração e posterior 

implementação dos instrumentos de planeamento de desenvolviment

nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Social, o Diagnóstico Social e também o 
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, conforme se verifica no gráfico 6. 

 
Fonte: Elaboração própria 

s nos designados Grupos 

Integrados de Intervenção Técnica (GIIT), foram identificadas as seguintes áreas de 

intervenção: saúde mental, deficiência, acessibilidades; empreendedorismo e formação 

Acresce ainda que foi 

nos anos de 2000 a 2002.  

Uma finalidade do Programa da Rede Social é a definição/ elaboração e posterior 

implementação dos instrumentos de planeamento de desenvolvimento social, 

nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Social, o Diagnóstico Social e também o 

Gráfico 7: Distribuição das 
pessoas entrevistadas por grupos 

da Rede Social de Beja

Grupo Técnico 
Mensal

GIIT

N/R



 

 

Plano de Ação, numa ótica de intervenção social articulada. Esta, sendo também uma 

competência do Núcleo Executivo, importa perceber se os/as envolvidos/as tiveram 

participação nestes instrumentos de extrema importância para o desen

do concelho. Assim, verifica

entrevistadas participaram nos mesmos, 

sendo que as onze pessoas entrevistadas participaram e/ou con

construção do Diagnóstico Social.

 

Fonte: Elaboração própria

 

Na sequência da questão anterior e perante a definição do nível de participação da 

entidade que cada pessoa 

participação com o grau de muito participativa e duas com o grau de razoavelmente 

participativa. Definiu-se o primeiro como a entidade que 

atividades/ projetos desenvol

concretização; e razoavelmente participativa, como a entidade que participa nalgumas 

ações/ atividades/ projetos e dá contributos regulares para o seu desenvolvimento. 

Refira-se que nos casos identifica

apontada para tal foi a falta de tempo para um maior envolvimento.

 

 

 

2.2.Trabalho C

Tendo em conta o descrito no enquadramento teórico e tomando como referência

conceito de colaboração definido

informações, atividades e recursos em prol de um objetivo comum em detrimento de 

objetivos individuais, tal como se compartilham

parceria desenvolvido na Rede Social assume

considerou-se importante perceber, 

9
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Plano de Ação, numa ótica de intervenção social articulada. Esta, sendo também uma 

competência do Núcleo Executivo, importa perceber se os/as envolvidos/as tiveram 

rticipação nestes instrumentos de extrema importância para o desen

Assim, verifica-se de acordo com o gráfico seguinte que todas as pessoas 

entrevistadas participaram nos mesmos, conforme distribuição que a seguir se descreve,

pessoas entrevistadas participaram e/ou con

Diagnóstico Social. 

Fonte: Elaboração própria 

Na sequência da questão anterior e perante a definição do nível de participação da 

ssoa representa na Rede Social, nove pessoas identificaram

participação com o grau de muito participativa e duas com o grau de razoavelmente 

se o primeiro como a entidade que participa ativamente nas ações/ 

des/ projetos desenvolvidos na Rede, dando contributos decisiv

azoavelmente participativa, como a entidade que participa nalgumas 

ações/ atividades/ projetos e dá contributos regulares para o seu desenvolvimento. 

se que nos casos identificados como razoavelmente participativos a razão 

apontada para tal foi a falta de tempo para um maior envolvimento. 

Trabalho Colaborativo da Rede Social 

Tendo em conta o descrito no enquadramento teórico e tomando como referência

conceito de colaboração definido por Himmelman (2001), em que se partilham 

informações, atividades e recursos em prol de um objetivo comum em detrimento de 

tal como se compartilham riscos e recompensas

desenvolvido na Rede Social assume-se com esta perspetiva. Assim, 

se importante perceber, do ponto de vista dos/as intervenientes

8
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Plano de Ação, numa ótica de intervenção social articulada. Esta, sendo também uma 

competência do Núcleo Executivo, importa perceber se os/as envolvidos/as tiveram 

rticipação nestes instrumentos de extrema importância para o desenvolvimento social 

se de acordo com o gráfico seguinte que todas as pessoas 

que a seguir se descreve, 

pessoas entrevistadas participaram e/ou contribuíram para a 

 

Na sequência da questão anterior e perante a definição do nível de participação da 

pessoas identificaram a 

participação com o grau de muito participativa e duas com o grau de razoavelmente 

participa ativamente nas ações/ 

ede, dando contributos decisivos para a sua 

azoavelmente participativa, como a entidade que participa nalgumas 

ações/ atividades/ projetos e dá contributos regulares para o seu desenvolvimento. 

dos como razoavelmente participativos a razão 

Tendo em conta o descrito no enquadramento teórico e tomando como referência o 

em que se partilham 

informações, atividades e recursos em prol de um objetivo comum em detrimento de 

riscos e recompensas, o trabalho de 

se com esta perspetiva. Assim, 

do ponto de vista dos/as intervenientes, o modo 
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como vêem o mesmo, nomeadamente através da identificação das suas potencialidades 

e constrangimentos. 

 

As potencialidades (Apêndice 1: tabela a) identificadas do trabalho colaborativo da Rede 

Socialde Beja, podem enquadrar-se em três vertentes principais, do ponto de vista: 

 

- Da intervenção profissional, nomeadamente com a questão da rentabilização de 

recursos/ sinergias e maior conhecimento da realidade. Esta última categoria identificada 

por quatro vezes, é considerada como algo que permite respostas mais adequadas e 

eficazes, bem como o ajuste de estratégias de intervenção, sendo que um maior 

conhecimento permite “potencialidades em cada área de intervenção: promoção de uma 

visão mais holística das pessoas na sua comunidade” (E5). A categoria apontada com 

mais frequência, cerca de seis vezes, teve a ver com a questão da partilha de 

informação, relacionada quer com uma proximidade institucional, quer técnica, 

nomeadamente quando se trata de destacar o “trabalho multidisciplinar”(E1) ou “partilha 

de informação” (E3) e “saberes” (E5). Para além desta questão associa-se também as 

respostas sociais mais ajustadas, nomeadamente no discurso em que “a importância de 

potenciar a proximidade institucional e de respostas concelhias, de equacionar, pensar e 

definir estratégias de intervenção para o território, criando redes locais e institucionais no 

combate à pobreza, exclusão social e na promoção da inclusão social” (E9). Uma 

questão que se destaca e que se considera resumir a questão da intervenção 

profissional, tem a ver com o facto de a Rede potenciar uma intervenção articulada:  

“Tem possibilitado a adequação das ações e das estruturas ao contexto local, a 

racionalização dos recursos existentes no concelho e a definição de intervenções 

articuladas, continuadas e sustentáveis.A Rede Social de Beja pelo facto de ter 

implementado o trabalho em parceria contribuiu dessa forma para facilitar a 

gestão das intervenções, das competências e dos recursos” (E11); 

 

- Institucional, ao nível da projeção das entidades, ou seja, “projeta o trabalho das 

instituições com a possibilidade de divulgar e participar em iniciativas” (E2) ou na 

afirmação: “dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas instituições, permite ajustar os 

diferentes modos de intervenção” (E7). Destaque-se também do ponto de vista 

institucional a existência de instrumentos de planeamento social, nomeadamente na 

narrativa: “a maior potencialidade no trabalho de parceria da Rede Social é ao nível da 

planificação de base territorial nos processos de desenvolvimento social locais, 

permitindo a articulação setorial, local e nacional” (E11); 
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- Das pessoas beneficiárias, ao nível da participação em atividades conjuntas e de 

outras entidades, bem como na possibilidade das entidades proporcionarem respostas 

mais adequadas às necessidades das pessoas destinatárias, assim como foi transmitido, 

na ”participação ativa na identificação de problemas sociais do concelho e freguesias de 

modo a garantir uma maior eficácia no conjunto de respostas existentes” (E7).  

 

Saliente-se que os/as assistentes sociais entrevistados/as valorizam como  

potencialidades, a partilha de informação/ proximidade técnica, como referido 

“atualização e contacto com colegas” (E2) e os benefícios do ponto de vista das pessoas 

beneficiárias, conforme identificado em “Ganhos para as populações abrangidas”(E4). 

Esta situação, assim como a partilha de informação e recursos também pode ser 

relacionada com a confiança que se consegue estabelecer entre parceiros/as. 

 

As potencialidades identificadas, pelos/as intervenientes, do ponto de vista institucional, 

corroboram os ganhos apontados na última avaliação do programa Rede Social e que se 

podem descrever como:  

- Ganhos cognitivos: Mais formação. Melhor conhecimento da realidade. Atuação 

com base em diagnósticos. Melhoria das instâncias de planeamento; 

-Ganhos de “ancoragem” via Rede: Melhor conhecimento da rede de instituições 

do concelho. Maior número de parceiros envolvidos. Maior capacidade para 

chegar a casos concretos; 

- Recursos disponíveis para as decisões: Mais parceiros a quem recorrer. Novos 

projetos e respostas a partir do trabalho da Rede Social; 

- Maior eficácia e eficiência: Diagnósticos mais aprofundados, melhor perceção de 

necessidades. Libertação de recursos para prioridades, através da partilha e não 

sobreposição com outros. Informalmente, capacidade para resolver situações 

(Godinho & Henriques, 2012, p. 134). 

 

Não obstante as potencialidades anteriormente identificadas pelas pessoas 

entrevistadas,  

Estas parcerias não são, no entanto, isentas de riscos, apresentando limitações 

como a aceitação da diversidade organizacional (em termos de cultura, objetivos, 

códigos – linguagem, símbolos -, entre outros aspectos) que terá de ser 

trabalhada no sentido da valorização das competências próprias de cada parceiro 

e do estabelecimento de relações de base democrática, apesar de se verificarem, 

muitas vezes, efetivos diferenciais de poder de partida dos parceiros (Esgaio, 

2014, p. 219). 
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Existem assim constrangimentos ao nível do trabalho colaborativo da Rede Social, 

apesar de, no caso em apreço, em três situações, as pessoas entrevistadas não 

identificaram quaisquer limitações. Seis respostas (Apêndice 1: tabela b), referem-se a 

constrangimentos associados à questão do tempo, ou melhor, a alguma indisponibilidade 

técnica, reflectida na necessidade de mais tempo para um maior alinhamento/ 

negociação para objectivos comuns, mas também para períodos de reflexividade 

conjunta. Estas questões estão patentes nas seguintes narrativas: “…Outro obstáculo à 

implementação do trabalho colaborativo centra-se nas características do próprio processo 

de intervenção colaborativa que, tendo em vista a mobilização dos vários parceiros 

envolvidos na intervenção (uma vez que é habito cada um trabalhar por e para si), exige 

tempo de negociação entre os parceiros para criação de alinhamento e compromisso 

estratégico de posições (na definição dosobjetivos e estratégias para a mudança) para 

manter o trabalho colaborativo e as relações estendidas no tempo.”(E7) O “difícil 

envolvimento das entidades parceiras e o tempo dedicado para o objectivo colectivo e 

não o individual” (E1). 

 

A questão da indisponibilidade técnica é também exposta quando é referido que 

relativamente às chefias, as mesmas "não disponibilizam dentro daquilo que é o nosso 

horário e as nossas funções mais tempo, portanto, é sempre mais um acréscimo de 

funções, que esperam que nós desempenhemos bem mas que se vai acumular às outras 

que nós temos e isso é um grande constrangimento” (E2). 

 

A necessidade de maior reflexividade, advém do facto de se considerar que, em contexto 

da Rede Social, se faz uma abordagem das temáticas de nível superficial, "porque não há 

tempo para tratar de tudo aprofundamente" (E6).  

 

Associado à questão do tempo, surge, com uma frequência considerável (três vezes), a 

categoria: escassez de recursos humanos, “nos vários órgãos sermos sempre os 

mesmos: mistura de papéis e serem sempre os mesmos a fazerem-se representar nas 

diferentes parcerias. Merecia um horário em exclusivo”(E8). Aponta também para esta 

questão, a narrativa: “a insuficiência de recursos humanos por parte das instituições e 

entidades parceiras da rede social de Beja para garantir a sua representatividade nos 

diversos grupos de trabalho” (E11). Com a mesma frequência é apontado também o 

constrangimento correspondente ao difícil envolvimento das entidades parceiras, patente 

no discurso (E10): “fraca participação e envolvimento de alguns dos parceiros, 

especialmente as chefias” ou “a pouca participação e envolvimento dos parceiros do 

CLAS na devolução de informação que é solicitada, nomeadamente para a elaboração 
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dos instrumentos de planeamento bem como ao nível da sua avaliação e monitorização” 

(E11). 

 

Foi ainda apontada uma vertente, que se considera importante referir e que tem a ver 

com uma perspectiva tradicionalista da intervenção, nomeadamente, na maneira como se 

estruturam serviços e entidades,  

“ainda impregnadas das perspectivas tradicionais, ou seja, a intervenção social foi 

edificada considerando que os “clientes” apresentam problemas, défices, 

patologias e são incapazes de resolver os seus problemas sem ajuda profissional. 

Esta perspetiva centrada no défice é ainda dominante na cultura organizacional, 

naspremissas e práticas profissionais, assim como na perceção dos “clientes” 

sobre o processo de ajuda, o que faz com que a principal consequência seja a 

ausência de um compromisso e estratégia de longo prazo entre todos, com 

compromisso político, que permita realmente à rede social resolver problemas 

estruturantes na vida das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, 

identificados de forma sucessiva pelos parceiros e identificados nos Planos de 

Desenvolvimento Social”(E7).   

 

Os autores Esgaio e Carmo (2010) analisam o trabalho colaborativo a partir das 

variáveis: tempo, confiança e implantação territorial. Efetivamente a questão do tempo 

surge nas respostas dos/as entrevistados como uma questão fundamental, pela 

necessidade de maior afetação ao trabalho colaborativo da Rede Social, para uma 

“sustentabilidade da ação (aprofundamento do trabalho colaborativo)” (Esgaio, 2014, p. 

218). A implementação territorial, associada ao “desenvolvimento de relações de 

confiança (pela proximidade física e relacional” (p.218), de acordo com o descrito 

anteriormente relativamente às entrevistas dos/as parceiros/as, o trabalho na Rede tem 

permitido o desenvolvimento da mesma. Associa-se igualmente à implantação territorial, 

“a maior eficácia (na resposta a necessidades locais) e eficiência (economia de meios) na 

gestão de recursos” (2014, p.218), o que foi igualmente apresentado na identificação de 

potencialidades do trabalho colaborativo da Rede Social de Beja.  

 

Após uma reflexão das entidades parceiras sobre potencialidades e constrangimentos, 

importa perceber, que aspectos estruturais e funcionais (Apêndice 1: tabela c) as mesmas 

consideram poder ser alterados e/ou criados para melhorar a eficácia e eficiência do 

trabalho colaborativo da Rede Social de Beja. Saliente-se que anteriormente a questão 

do tempo, apontada como constrangimento ao trabalho da Rede Social, ao nível da 

indisponibilidade técnica, é agora apontada, em cinco respostas, como uma sugestão de 
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melhoria. Esta traduz-se como uma sugestão estrutural a implementar em termos de 

medida de política social, com a afectação técnica legislada ao programa, por parte das 

entidades parceiras. Como refere um/a entrevistado/a: 

“do meu ponto de vista a legislação vigente deveria sofrer alteração com o 

objetivo de reforçar a Rede Social. Desta forma deveria ser dada a possibilidade 

de quer os representantes do Núcleo Executivo, como do CLAS, ajustar de forma 

articulada com a entidade laboral, um número de horas semanais e mensais, 

igualmente remuneradas, de prestação de serviços na Rede Social” (E9); 

 

Resumindo é sugerida “a necessidade de formalização do tempo a disponibilizar pelas 

entidades parceiras para participação nos órgãos da Rede Social” (E2).Refira-se que esta 

questão da necessidade de formalização da disponibilidade técnica para participação nos 

órgãos da Rede foi apontada apenas por profissionais de serviço social.  

 

Paralelamente, foi também sugerido em cinco respostas, a criação e dinamização de 

grupos de menor dimensão, estes em comparação com o plenário técnico mensal, cuja 

participação é, frequentemente, de aproximadamente vinte e cinco a trinta entidades. Na 

seguinte narrativa é descrito,“claramente optar por grupos mais pequenos e que se 

sintam envolvidos de modo a alcançarem os seus objetivos” (E4). Estes grupos de menor 

dimensão, correspondem aos GITT´s (Grupos integrados de Intervenção Técnica) que se 

organizam por áreas temáticas ou prioridades estratégias de intervenção definidas no 

Plano de Desenvolvimento Social. Aliás como demonstra a narrativa: “consoante as 

prioridades e necessidades identificadas deverão existir grupos de trabalho por áreas, de 

curta duração, no sentido de analisar e definir linhas orientadoras de ação a constar no 

documento estratégico de intervenção para o concelho” (E11). 

 

Esta questão também é abordada, associada a propostas de dinâmicas:  “apresentações 

de boas práticas, de projetos por parte dos parceiros e ou convidados externos, 

workshops,envolvimento para levantamentos de necessidades para a construção do 

diagnóstico social, dinâmicas de grupo, entre outras que promovam a 

envolvência/dinâmicas”(E5).  

 

Reforçando esta ideia de pequenos grupos e até no sentido de potenciar um maior 

envolvimento é sugerida que a “estratégia passa por dar a coordenação sectorial de 

projetar a diferentes entidades”(E1).Não obstante o descrito nas narrativas anteriores, é 

referido numa entrevista que: 
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“o excesso de reuniões que se distribuem pelos mais diversos grupos de trabalho 

interfere cada vez mais ao nível da representatividade de alguns parceiros, 

nomeadamente ao nível dos parceiros da administração pública, que representam 

as várias áreas setoriais, e que manifestam ter mais dificuldade em assegurar 

presença nas reuniões e em colaborar ao nível do planeamento estratégico. Este 

constrangimento é mais notório nas áreas do emprego e segurança social, sendo 

estas fulcrais para a definição de medidas de intervenção ajustadas e articuladas 

às necessidades identificadas. O fraco envolvimento de parceiros chave 

condiciona a definição de medidas e/ou ações nestas áreas e interfere ao nível da 

eficiência e eficácia do trabalho colaborativo da rede social” (E11). 

 

Outras sugestões de melhoria foram identificadas, que importa descrever por apontarem 

oportunidades a concretizar com eventuais resultados positivos: 

 

- Formato/ Conteúdo das reuniões:  

“em reuniões do CLAS participam mais técnicos do que dirigentes, que se fazem 

representar, não por não reconhecerem a importância da Rede Social, mas por 

considerarem mais importante participar noutras . Existe um formalismo na 

realização das reuniões, especialmente CLAS e NE e faz-se as reuniões por 

fazer, cumpre-se o calendário” (E2); 

 

- Criação de mecanismos de monitorização e avaliação: “Alteração estrutural do 

paradigma da eleição do CLAS e consequente abertura sem submissão de todos os 

parceiros e sem instrumentalização partidária com a criação de instrumentos de 

monitorização, avaliação adequados” (E3);  

 

- Maior participação da comunidade: “…dessa forma a intervenção seria mais adequada 

aos públicos vulneráveis dando voz a estes e nunca usando a voz deles pela via do 

técnico ou do dirigente” (E3); 

 

- Maior capacitação dos profissionais: “…é necessário criar um plano de 

formação/capacitação dos intervenientes na rede social, disruptivo, centrado na 

partilhade meios, recursos e conhecimento, estimulando o network, identificando boas 

práticas à escala nacional e procurando replicar localmente…” (E7). A propósito da 

questão da capacitação técnica, foi igualmente sugerida a possibilidade de realização de 

um “fórum social que possa espelhar a reflexão e prática no nosso território, assim como, 

ser um espaço de debate e de partilha de boas práticas a nível regional e nacional” (E7). 
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- “Redefinição da estrutura de funcionamento da rede” (E10), apontada numa entrevista, 

nomeadamente com a criação de uma estrutura com funções de coordenação e de 

definição de estratégia, constituída por dirigentes/ representantes do CLAS. Seria 

constituída apenas por três entidades, ao invés de centralizar este papel apenas no 

Município. Esta estrutura a criar, com uma designação de, por exemplo, “Grupo de 

intervenção e ação (GIA) (…), ajudava a dinamizar o CLAS” (E10) e coordenaria os 

diferentes GIIT´s. “Este grupo deveria ser também para as novas competências, com a 

função de coordenação de todas as respostas sociais e competências” (E10). 

 

De acordo com Castro e Gonçalves (2002), quando existem estes grupos de trabalho, 

que na Rede Social de Beja são designados de GIIT’s,  

encontram-se inseridos na mesma dinâmica de parceria, em estreita colaboração 

com técnicos dos Núcleos Executivos, para tarefas como: reflectir e efectuar 

levantamentos dos problemas e das necessidades existentes; partilhar 

conhecimento e informação; elencar as potencialidades e os recursos existentes, 

ao nível concelhio e propor estratégias concertadas de intervenção social (Castro 

& Gonçalves, 2002, p. 78). 

Associado a esta sugestão estaria também a necessidade de financiamento, sobretudo 

para a questão da capacitação técnica. 

 

Conforme já descrito, Himmelman (2001) defende que no trabalho colaborativo para além 

da partilha do mesmo território, o mesmo exige um alto nível de confiança, bem como 

uma quantidade considerável de tempo dispendido. Assim, atentos a que na presente 

parceria, o trabalho colaborativo é desempenhado por entidades públicas e privadas, 

sobretudo do terceiro sector, importa conhecer a percepção que as pessoas 

entrevistadas têm sobre a participação dessas entidades (Apêndice 1: tabela d).  

 

Das respostas obtidas, a maioria percepciona a existência de uma participação positiva 

ou muito positiva das entidades que integram a Rede Social. A mesma manifesta-se em 

participação em reuniões, nos instrumentos de planeamento, identificação e partilha de 

boas práticas. Apesar de também ser referido que existe uma “participação positiva na 

medida que tem contribuído para identificar problemas e boas práticas na intervenção 

social, contudo, por vezes demasiado repetitiva” (E7).   

 

Não obstante, em quatro respostas é identificada uma diferenciação de participação 

consoante o tipo de entidades, ou seja, entidades públicas e privadas, apesar de não 

existir uma unanimidade relativamente ao assunto: “Considera-se que as entidades 
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públicas têm uma maior obrigação de estar presente, o que nem sempre significa maior 

colaboração. As instituições do 3º sector podem até envolver-se mais por necessitarem 

mais de pareceres da rede para financiamento, recursos, colaboração…” (E2). Por outro 

lado, é transmitido que “existe mais colaboração entre instituições públicas e embora as 

privadas no contexto da Rede seja mais ao nível de IPSS, nalguns contextos seria 

importante ter a participação de empresas privadas, porque algumas também fazem 

trabalho social”(E8). Esta questão é importante por remeter para a necessidade da 

participação de outro tipo de entidades no CLAS, como as associadas ao sector 

económico e cultural. 

 

Refira-se igualmente que em quatro respostas foi apontada uma dificuldade no 

envolvimento das entidades, portanto na necessidade de uma maior participação para 

novas formas de colaboração e intervenção de modo continuado. De acordo com as 

narrativas, “não há um seguimento de desenvolvimento de iniciativas conjuntas. 

Osparceiros envolvem-se naquele momento”(E6) ou “regra geral apenas uma pequena 

percentagem dos parceiros se envolve em actividades ou na definição das mesmas” 

(E10).Este  

“apelo à reorientação” para um modelo de apoio mais colaborativo constitui 

sobretudo uma resposta às falhas identificadas e não uma crítica ao sistema 

actual. Esta nova predisposição, em que o papel tradicional de cada parceiro é 

desafiado, emergindo a necessidade de discutir as suas funções e de reorganizar 

os seus papéis tem que ser acompanhado de um “empoderamento” a 

proporcionar pelo Município de Beja”(E7).  

 

Associa-se a estas respostas, não só uma clara orientação para o papel primordial do 

Município como dinamizador da Rede Social, bem como a necessidade de mais tempo a 

afectar pelo pessoal técnico para o trabalho colaborativo da Rede Social.  

 

O nível de participação das entidades parceiras da Rede Social de Beja difere não só 

pelas distintas dinâmicas institucionais, como pessoais/ técnicas, situação visível no 

discurso: “é diferente de entidade para entidade, atendendo às próprias dinâmicas 

institucionais, bem como ao número e tipo de respostas sociais que desenvolvem no 

território” (E11). Surgindo também a resposta ao nível da diferenciação segundo o perfil 

profissional, “depende de quem representa as entidades: do perfil de cada técnico” (E2). 

Ou como é referido “a diferenciação dos papéis dos atores institucionais privados e 

públicos e técnicos e dirigentes dificulta a participação entre os diferentes pares 

proveniente de posturas orientadas para a submissão da intervenção”(E3).  
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“A colaboração é a configuração de trabalho colaborativo mais complexo e, por essa 

razão, a mais difícil de atingir, uma vez que implica um forte relacionamento e equilíbrio 

entre os actores presentes” (Esgaio & Carmo, 2010, p. 18). Assim, no contexto da análise 

da dimensão do trabalho colaborativo da Rede Social de Beja, importa que os atores 

envolvidos percepcionem os contributos e influências que o mesmo tem no seu agir 

profissional. Nove das onze pessoas entrevistadas consideram que existe um contributo 

positivo do trabalho colaborativo da Rede Social no agir profissional das pessoas 

intervenientes, com alteração de processos e/ou práticas. Uma pessoa considera que 

facilita e outra refere que não existe contribuição, “pelo contrário as práticas e os 

processos têm vindo a ser deturpados e esquecidos” (E3), justificando com ações 

específicas nomeadamente a ausência de respostas a nível habitacional.  

 

Os contributos do trabalho colaborativo da Rede Social para o agir profissional 

(Apêndice 1: tabela e) identificados poderão ser categorizados em quatro áreas distintas: 

- Uma área de planeamento, com duas respostas, sendo que “a lógica de trabalho em 

rede é uma mais valia no planeamento social” (E1), bem como“no acesso aos processos 

de planeamento, elaboração de instrumentos de planeamento e seus resultados. 

Importante para a pratica profissional por serem instrumentos feitos por quem conhece o 

terreno(…)” (E2); 

 

- Uma área ética e relacional, identificada em três respostas, que é aprofundada com o 

trabalho em rede, “temos de aprender que a rede social é o conjunto, tem pessoas de 

pensamentos diferentes” (E2) existindo uma “cultura de trabalho em rede” (E8). Para 

além deste facilitar “os processos de integração e contribuiu para a resolução/atenuação 

dos problemas sociais existentes e emergentes com maior eficiência e eficácia através da 

mudança de atitudes e de culturas institucionais” (E11); 

 

- Uma área de conhecimento, apontada em cinco respostas, em que “o contributo da 

Rede Social ao nível da visão multissetorial contribuiu para a aquisição de novos saberes 

e favoreceu a inovação das práticas de intervenção dos assistentes sociais” (E11). O 

aprofundar de conhecimento influencia, como é evidente a abordagem da intervenção, o 

que é visível na narrativa:  

“trouxe para a intervenção a introdução de novas formas e meios de agir perante 

os problemas sociais, com especial enfoque na partilha de problemas muitas 

vezes comuns entre parceiros, assim como o conhecimento do que cada entidade 

faz na área social, contribuindo para uma melhoria da intervenção” (E7). 
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- Uma área da intervenção, também identificada em cinco respostas, resumida na 

narrativa: “a Rede Social revolucionou de forma positiva a abordagem da intervenção 

social, numa lógica de intervenções articuladas entre os diversos parceiros e 

rentabilização de recursos” (E11). Saliente-se a identificação de que o trabalho 

colaborativo da Rede Social “potencia intervenções continuadas e sustentáveis (E5).  

O trabalho em parceria no contexto da Rede Social coloca desafios aos profissionais que 

nela intervêm, nomeadamente ao nível da sua prática/ agir profissional. Hermínia 

Gonçalves (2011) refere que estes advêm de uma ação coletiva e de “métodos de 

trabalho que valorizem, por um lado, a participação, a articulação intersectorial e a 

governança, e por outro a investigação-ação e a articulação de enfoques, individuais e 

comunitários, na resposta aos problemas sociais locais” (s/p.). Assim, tendo em conta a 

contribuição que o trabalho colaborativo da Rede Social tem no agir profissional, existem 

desafios e competências que o/a profissional enquanto parceiro/a tem mais 

desenvolvido (ver apêndice: tabela f.). Pode categorizar-se as respostas obtidas em 

competências operativas, éticas e políticas. 

 

- Destaca-se as competências éticas, com oito respostas. Incluiu-se nestas, a relação 

com os outros, “gestão de conflitos” (E1), capacidade de “resiliência” (E1) e 

desenvolvimento de “espírito de equipa” (E1), “tem de aprender, transmitir e colaborar 

sempre em equipa” (E6). “A nível ético: da relação com os outros, do respeito daquilo que 

é feito pelos outros” (E2) ou “para promover o trabalho colaborativo na Rede Social, o 

profissional deve adotar uma postura de curiosidade cultural e honrar o conhecimento 

dos seus parceiros” (E7); 

 

- Com seis respostas a este nível, refira-se as competências operativas, onde se incluiu 

sobretudo o aumento de conhecimento da realidade e do território para uma intervenção 

mais sustentada. “A nível operativo: as pessoas são chamadas a colaborar e permite 

estarmos a par do que é exigido (conhecimento dos critérios - pareceres)” (E2); 

 

- As competências políticas foram também identificadas em cinco respostas, 

nomeadamente na questão de dar voz às pessoas beneficiárias de medidas e de 

intervenção, bem como dar importância à profissão (categoria profissional).  

A “dimensão política: da nossa própria intervenção: dar voz àqueles que são mais 

vulneráveis e demonstrar importância que o assistente social tem ao nível da 

intervenção social, de dar importância a uma categoria a profissional que está 

muito representada na Rede (assistentes sociais) ”(E2).  
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“Assumir as suas competências, o seu código deontológico e a sua ética 

profissional enquanto ator individual no processo coletivo e sem receios de 

assumir a sua identidade profissional” (E3).  

 

 

2.3. A Rede Social como Modelo de Governança de Intervenção 

Social Territorializada 

 

O modelo de operacionalidade da Rede Social corresponde a uma das variáveis que 

se pretendeu entender. O programa da Rede Social é percecionado como estrutura de 

planeamento estratégico territorializado de desenvolvimento social, assumindo-se 

comeste sentido, sobretudo associado ao planeamento da intervenção social, 

nomeadamente com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Social e o Diagnóstico 

Social do concelho, conforme narrativa: “O sentido estratégico para o concelho define-se 

através do planeamento e da definição e priorização de estratégias de intervenção de 

combate à pobreza e exclusão social potenciadoras do desenvolvimento social” (E11). 

Também a afirmação “através do seu Plano estratégico/ação desenhado em objetivos/ 

intenções que revelam atividades estruturadas de maneira a tornar eficientes as 

intervenções na procura de melhoria para a vida populacional (E5)”, demonstra este 

sentido estratégico da Rede Social para o planeamento da intervenção. Mas também é 

visível ao nível do planeamento de respostas sociais, com a necessidade de emissão de 

pareceres do CLAS para aprovação de projetos sociais,“…até pela vinculação e 

necessidade de emissão de pareceres em candidaturas” (E1).  

 

Estas posições vêm ao encontro do descrito por Godinho e Henriques (2012) em que, no 

contexto do programa da Rede Social, defendem que o conceito de governança encerra 

em si questões quecorrespondem ao planeamento integrado e articulação da intervenção 

por atores de diferentes naturezas e áreas de atuação em rede. Assim, a governança 

incorpora fundamentalmente, duas dimensões centrais:  

i) planeamento e dinâmicas institucionais; 

ii) modelos e práticas de intervenção. Ou seja, o que está em causa é saber 

como a Rede Social se organiza em torno dos seus diferentes atores e dos 

instrumentos por eles concebidos, e por outro lado como se traduzem 

essas configurações institucionais sobre as práticas de intervenção que a 

Rede procura operacionalizar” (Godinho & Henriques, 2012, p. 146) 

 

Para além da questão do planeamento estratégico da intervenção social ao serem 
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mobilizadas parcerias entre instituições e serviços públicos e privados (…) e a 

participação das comunidades locais, a titulo individual e coletivo (…) na 

identificação e resolução de problemas e de necessidades das comunidades e na 

construção dos seus projetos e sonhos de bem-estar e bem-viver, os processos  e 

as dinâmicas de desenvolvimento (Amaro, 2020, p. 25) 

 local, podem configurar para além de outras questões modelos de governança, no 

sentido de ação-conjunta ao invés de governação, no sentido de ação-estado. 

 

Pese embora exista uma perceção generalizada ao nível do entendimento da Rede 

Social como uma estrutura de planeamento estratégico do desenvolvimento social, 

persistem, contudo, dúvidas relativas á sua efetiva operacionalidade nesse sentido, no 

contexto local. Estas questões tornam-se visíveis nas seguintes narrativas:  

“Reconhecemos as mudanças induzidas pela Rede Social ao nível das parcerias, 

contudo importa salvaguardar que os ganhos em termos de planeamento 

estratégico nem sempre evidenciaram um alcance e um impacto equivalentes.Se 

em muitos casos se verificou, de facto, um investimento em metodologias e 

técnicas deplaneamento integrado e participado, simultaneamente, observou-se 

que, por vezes, a compreensão da relevância do planeamento estratégico e, por 

consequência, a sua incorporação nas práticas de trabalho, se cingiu ao nível dos 

técnicos, não tendo a sua relevância sido reconhecida e/ou incorporada pelos 

níveis decisórios” (E7). 

 

Verifica-se que é entendida uma inoperacionalidade no sentido estratégico da Rede 

Social de Beja, por algumas questões que ressaltam, como: 

- A questão do planeamento ser elaborado e executado pelo pessoal técnico, existindo 

uma quase ausência de decisores políticos, como descrito na narrativa anterior; 

- Surge uma necessidade de avaliação do planeamento da intervenção, 

“a Rede Social trouxe grandes avanços: não só na ação social das autarquias 

como das instituições, depois a avaliação desse planeamento estratégico, tem a 

ver com a execução que a Rede faz, mas isso tem a ver com politicas centrais, 

com a conjuntura, que nem sempre é favorável para que se alcançe o planeado 

Há uma dimensão politica (um nível central) que tem a ver com a valorização de 

cada governo faz daquilo que é a ação social a nível local” (E2). 

Também a narrativa, “quando a abordagem envolve múltiplos temas de múltiplas áreas, 

torna-se mais complicado delinear, planear para depois resolver” (E6), remete para a 

necessidade de avaliação; 
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- A escassez de recursos financeiros é também apontada como um constrangimento a 

este sentido estratégico para o concelho,  

“os documentos existem, mas os resultados não são palpáveis. Enquanto a área 

social for o eixo pobre da intervenção na sociedade onde não existe um 

financiamento adequado em termos orçamentais locais, regionais e nacionais, a 

maior parte dos problemas sociais não são resolvidos porque o financiamento 

apenas dá para os “rebuçados” (E3). 

 

A questão da inoperacionalidade do sentido estratégico de planeamento da Rede Social 

para o concelho de Beja aponta para uma questão estrutural do próprio Programa e que 

tem a ver com a lógica de “horizontalidade” das entidades parceiras, que é resumido na 

seguinte narrativa que clarifica que esta questão  

“…colide, claramente, com cultura(s) organizacional(ais) dominantes, muito 

marcadas ainda por estruturas fortemente verticalizadas e hierarquizadas, 

norteadas pela intra-institucionalidade e intra-sectorialidade. Esta conflitualidade 

constituiu um dos principais obstáculos à implementação da dinâmica da Rede 

Social, pois coloca, frequentemente, os processos em situação de impasse Este 

confronto está refletido na inoperacionalidade e concretização aquém dos 

sucessivos planos de desenvolvimento social, que acabam por identificar os 

problemas sociais, realizando algumas atividades, mas sem que as questões 

transversais e estratégicas sejam resolvidas. Em suma diríamos que esse sentido 

estratégico para o concelho acaba por ficar “vazio” pela inoperacionalidade que 

apresenta” (E7). 

 

Não obstante o apontamento de constrangimentos ao entendimento da rede social 

enquanto modelo de governação estratégica do desenvolvimento social do concelho, 

ocorreram mudanças no concelho após a implementação da Rede Social e que são 

identificadas pelas/os entrevistadas/os. A questão que ressalta com maior frequência (10 

em 27 respostas categorizadas (ver apêndice: tabela g) tem a ver como trabalho articulado 

desenvolvido pelas instituições locais: “a implementação e o subsequente reforço da 

cultura de parceria, parece-me a maior e mais significativa das mudanças” (E10). 

Também a afirmação que a seguir se descreve vem neste sentido: 

“a grande mudança passou pelo trabalho conjunto ao nível do delineamento da 

intervenção social. Existe uma maior complementaridade e concertação ao nível 

dos projetos de desenvolvimento social, entre a maior parte das instituições do 

concelho, ainda assim terá que existir um esforço acrescido no sentido desta 



  

101 

 

articulação abranger todas parcerias que trabalham ao nível da intervenção 

social”(E11). 

 

No fundo é destacado o trabalho colaborativo da Rede Social organizado de modo 

articulado. Outras mudanças que merecem destaque também pela frequência que 

apresentam têm a ver com o planeamento da intervenção e a partilha de recursos entre 

as entidades parceiras. Categorias visíveis nas seguintes narrativas: “toda a lógica de 

planeamento social passou a ser articulada em Rede” (E1) ou “também o facto da Rede 

Social exigir instrumentos de planeamento permitiu-nos uma visão mais real das efetivas 

necessidades, bem como da definição de prioridades de intervenção” (E11). “Do ponto de 

vista da partilha de recursos e de implementação de parcerias é hoje uma realidade que 

as instituições estão muito mais dispostas a gerar estas ligações do que antes da 

implementação da Rede Social” (E9). A partilha de recursos é igualmente registada como 

uma mudança significativa:  

“a Rede Social tem como pretensão integrar politicas e medidas aos vários níveis, 

racionalizando e adequando os recursos e iniciativas existente, rentabilizando 

saberes das organizações e entidades locais, numa procura inovadora de 

soluções para as necessidades prementes nos territórios, resultado de uma 

realidade multidimensional e proactiva/ participativa” (E5). 

 

Apesar de identificada apenas numa resposta é transmitido que as “metodologias 

participativas são pouco expressivas” (E3) na Rede Social, podendo esta ser uma forma 

até de criar um maior envolvimento das entidades parceiras, mas também o seu uso junto 

da população alvo poderá potenciar, não só, uma maior divulgação do programa, bem 

como da participação da comunidade na elaboração/ criação e implementação de 

respostas e projetos. 

 

Sendo unânimes as mudanças que a Rede Social implementou em termos de 

funcionamento das instituições locais ao nível dos aspetos anteriormente descritos como 

também na possibilidade de ações inovadoras “qualquer encontro da Rede Social traz: 

inovação, responsabilidade, implicando o envolvimento de todos e de cada um para 

resolução de situações” (E6), no impacto que teve na vida das pessoas, esta questão não 

reúne consenso. Tanto é descrito que “os seus contributos foram e são essenciais e 

necessários para as dinâmicas e respostas às populações” (E5), como é visível na 

narrativa em que refere que a Rede não teve impacto na situação das pessoas mais 

vulneráveis, “aí teve impacto outras medidas de Política Social, como o Rendimento 
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Social de Inserção (RSI). Nas instituições e seu funcionamento sim, mas na vida concreta 

das pessoas que precisam, tenho algumas dúvidas" (E2).  

 

Na perceção que as pessoas entrevistadas têm da Rede Social como modelo de 

governança de intervenção social territorializado, importa perceber, por um lado, como é 

vista a articulação entre o CLAS e os orgãos intermunicipais da Rede Social, no 

caso, a Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo (PSCBA) e por outro lado, a 

articulação entre a Rede Social e outras parcerias de intervenção social locais, 

como o Rendimento Social de Inserção e o Projeto Contrato Local de Desenvolvimento 

Social (CLDS). Assumindo-se assim uma percepção quer, sobre uma lógica mais vertical 

da intervenção articulada, quer horizontal. 

 

Do ponto de vista da articulação da Rede Social de Beja (CLAS) com a Plataforma 

Supraconcelhia (PSCBA), todas as pessoas confirmaram a existência desta articulação, 

apesar de uma resposta ter revelado desconhecimento na matéria (Apêndice 1: tabela h). 

 

Uma das narrativas, descreve o objetivo e função da PSCBA:  

“A Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo tem como finalidade promover o 

planeamento concertado supraconcelhio através da articulação entre os planos 

sectoriais de âmbito nacional e os instrumentos de planeamento local. É um órgão 

da Rede Social, criado com o objetivo de reforçar a organização dos recursos e o 

planeamento das respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio. Este 

fórum centra-se na discussão e concertação produzida em torno dos diagnósticos 

sociais locais e problemáticas identificadas ao nível supraconcelhio, no qual estão 

representados os dirigentes institucionais e decisores políticos das várias áreas 

setoriais.É um espaço de debate e análise dos problemas sociais inerentes aos 

Concelhos que a constituem, no sentido de garantir articulação integrada e 

fomentar o desenvolvimento de trabalho concertado entre as várias Instituições 

com responsabilidade ao nível da inclusão social” (E11). 

 

Esta perspetiva aponta para a coordenação de políticas e recursos bem como para uma 

preocupação coletiva de problemas sociais.Refira-se que em apenas três entrevistas foi 

apontada uma lógica positiva de funcionamento nos termos descritos, com indicação de 

circulação de informação/ comunicação, como “hoje a comunicação tornou-se de tal 

forma simples e fácil que permite uma proximidade e rapidez nunca antes possível, 

acontecendo o mesmo com a plataforma supraconcelhia” (E9). “As reuniões da 

plataforma supraconcelhia que por sua vez servem as necessidades dos territórios, pelo 
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seu poder de decisão ou de fazer chegar ou delegar aos órgãos competentes, no sentido 

de solucionarem ou minimizarem os problemas da realidade do território/populações” 

(E5). 

 

Nas restantes narrativas é notória uma perceção de questionamento relativamente à sua 

eficácia, até mesmo com indicação de “algum défice de funcionamento” (E10): 

“Não tenho uma percepção de grande articulação depois com a Rede e tenho 

muitas dúvidas da sua utilidade em termos do impacto na vida das pessoas, 

porque acho que é uma estrutura burocratizada, cria muitos instrumentos, 

diagnósticos e em termos de ação efetiva, tenho dúvidas” (E2). 

 

O défice de funcionamento é definido pela sua representação, “considero ser um CLAS a 

um nível superior, acontece muitas vezes, as chefias delegarem nos técnicos e portanto 

(---) é um CLAS mais alargado…” (E2). As plataformas supraconcelhias, criadas aquando 

da revisão legislativa do programa no ano de 2006, pretendiam constituírem-se como 

“espaços de circulação de informação entre os CLAS, de análise e encaminhamento para 

o nível nacional dos problemas apresentados pelos CLAS e de reflexão sobre os 

problemas dos territórios abrangidos” (Godinho & Henriques, 2012, p. 46). Contudo, 

parece que não tem sido esta a perspetiva adotada na PSCBA,  

“A Supra Concelhia existe, mas o CLAS de Beja não tem coragem de levar os 

problemas do concelho, os equipamentos que não foram aprovados pela 

segurança social, nunca foram levados à plataforma, nunca se fez isso, por várias 

razões: politicas, os chefes não valorizam muito a rede social (…) O objetivo da 

Supra Concelhia é para discutir as políticas do distrito e dos concelhos, mas existe 

uma apresentação de projetos” (E10). 

“Quando a representatividade concelhia presencial dos dirigentes e quando não 

existe uma estrutura regional que seja a voz dos representantes concelhios, é 

lógico que a comunicação não funciona e a articulação é diminuta(…)” (E3). 

 

Assim, o défice de funcionamento é também definido ao nível das formas de 

comunicação. Ou seja,  

“Incipiente a articulação supraconcelhia e com outros instrumentos de 

planeamento. A progressiva articulação com outros instrumentos de planeamento 

de âmbito regional, nomeadamente a plataforma supraconcelhia é um domínio no 

qual, à data de hoje, consideramos que os ganhos não são ainda significativos. 

Os domínios de articulação circunscreveram-se, grosso modo, à consulta e à 

recolha de dados contidos noutros instrumentos e planos locais (em especial, à 
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consulta do Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social de outros 

concelhos, alguns deles desatualizados), e raramente se observou o 

estabelecimento efectivo de relações de trabalho entre equipas supraconcelhias e 

um efectivo investimento na articulação entre instrumentos de planeamento e na 

implementação das Estratégias Nacionais” (E7). 

 

No contexto da perceção da Rede Social como um modelo de governança da 

intervenção social, importa perceber, para além de um nível mais superior de intervenção 

e articulação, através da PSCBA, a articulação com outras parcerias de ação social 

local (ver apêndice: tabela i) numa perspectiva mais de horizontalidade da intervenção. 

Destacou-se destas parcerias, o CLDS e o Rendimento Social de Inserção. Na maioria 

das entrevistas é referida a existência de uma articulação entre estas parcerias e a Rede 

Social, “a articulação da intervenção social no concelho faz-se consoante o nível de 

intervenção, ou seja nos núcleos executivos e nos núcleos locais de inserção, que são 

os fórum de relevante importância a este nível” (E11). Rentabilizam-se “esforços e 

recursos na convergência de soluções para problemas das entidades parceiras e para o 

público alvoatravés do atendimentos dos serviços, e partilha ou cruzamento de dados, na 

avaliação de necessidades” (E5). 

 

Não obstante, em termos efetivos e práticos, esta articulação é questionada quer do 

ponto de vista da existência ainda de ”muita sobreposição de trabalho, em vez de 

complementaridade” (E1), quer “ao nível da comunicação, a mesma pode e deve ser 

melhorada” (E7). A articulação é considerada fundamental, “mas nem sempre se sente 

no terreno” (E10). 

“Existe um grande esforço da rede (técnico/ superior) para essa articulação 

(…)Em relação ao RSI: dúvidas na efetividade da articulação RSI, medida de 

política social muito padronizada do ponto de vista legal (…) O CLDS é um bom 

exemplo: tem maior abertura; menor grau de burocratização e de discionariedade 

que o RSI, permite uma maior articulação” (E2).  

 

 

 

2.4. Rede Social versus Desenvolvimento Social e Local  

O objetivo principal do desenvolvimento social pode resumir-se como o processo que 

pretende a melhoria da qualidade de vida de todos/as com respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, a participação dos responsáveis de vários países e 

organizações, da sociedade civil e a garantia de oportunidades económicas e outras de 
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modo equitativo. 

 

No sentido de combater a exclusão social e tornar os territórios mais inclusivos, uma 

ideia chave do Programa Rede Social é a necessidade de articular o desenvolvimento 

social com o desenvolvimento local. Paralelamente, ao introduzir metodologias 

participativas de planeamento estratégico para além de se pretender uma intervenção 

social articulada, pretende-se que as mesmas funcionem como um mecanismo de 

animação territorial, estimulando a conceção e a execução de projetos e ações definidas 

em parceria, promovendo assim uma maior rentabilização de recursos e respostas 

locais. 

 

A Rede Social assume-se enquanto instrumento para a promoção de processos de 

desenvolvimento local por três razões fundamentais: 

-“pela aposta metodológica de implementação de processos de planeamento estratégico 

territorializados e participados; 

- como suporte de intervenções sociais que se pretendem cada vez mais integradas e 

eficazes; 

- como indutoras de medidas de politica social cada vez menos sectorializadas e cada 

vez mais respondendo à multidimensionalidade dos problemas” (Castro & Gonçalves, 

2002, p. 74). 

 

Considera-se que a Rede Social pode assumir um papel fundamental em dois sentidos: 

numa perspetiva mais de planeamento estratégico, enquanto instrumento de deteção de 

necessidades e recursos locais, bem como na promoção de uma ação coletiva, de 

animação do território e potenciador de processos de desenvolvimento local.  

 

Na percepção que os/as intervenientes têm sobre a contribuição da Rede Social para o 

desenvolvimento local do concelho refira-se que, de acordo com, uma opinião 

manifestada, a mesma 

“é estruturante, e assume desenvolver uma parceria efetiva e dinâmica que 

articule a intervenção social dos diferentes agentes locais de forma a promover 

um planeamento estratégico que potencie recursos, competências e sinergias a 

nível local de forma a garantir uma maior eficácia ao nível das respostas sociais 

locais com vista ao desenvolvimento local” (E11). 

 

De facto, destaca-se o trabalho em rede/ a articulação entre entidades, indicado em seis 

vezes de um total de 19 respostas categorizadas(ver apêndice: tabela j), a rede social “tem 
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contribuído nomeadamente através da articulação entre entidades, partilhando recursos e 

efectivando respostas necessárias”(E2) ou “tem construído “modelos à medida para 

facilitar ou agilizar ou elencar recursos/respostas/soluções” (E5). Com frequência 

imediatamente inferior, é identificada a questão do planeamento social ou seja, com a 

associação da Rede Social como “fórum essencial no planeamento social” (E1), bem 

como o aumento do conhecimento da realidade local. Nas seguintes narrativas são 

claramente identificadas estas questões: 

“Aumento do conhecimento da realidade e necessidades do concelho. As 

questões do planeamento são um contributo importante para o desenvolvimento 

local: qualidade do trabalho das instituições (têm uma maior abertura; os 

pareceres tb obrigam a isso) e ao nível dos processos de planeamento, de 

diagnóstico; as questões da qualidade institucional e trabalho em rede” (E2). 

 

“Se é verdade que os ganhos em termos de efectiva capacidade de planeamento 

estratégico nem sempre foram directamente proporcionais aos ganhos ao nível da 

dinamização de redes de parceria local, tal não impede que não apontemos 

também os factores de ruptura já introduzidos pela implementação do Programa 

Rede Social. Falamos de casos de efectiva coordenação da intervenção entre 

actores locais públicos e privados, (…) participação directa e activa de alguns 

dirigentes e eleitos locais na Rede Social e coordenação das várias parcerias 

institucionais de base local (minimização da sobreposição da intervenção, 

rentabilização dos recursos)” (E7). 

 

Para além das categorias da articulação e planeamento da intervenção social serem 

apontadas na equação do contributo da Rede Social para o desenvolvimento local do 

território, “a nível da formação e capacitação, também tem um papel muito importante” 

(E8) nesta matéria. Pese embora as dimensões apontadas na relação existente entre o 

Programa e o desenvolvimento local, “essa relação existe e é benéfica, no entanto, 

carece de profunda reflexão em função das próprias necessidades sociais, que vão 

evoluindo no tempo” (E10). 

 

Tomando como referência o autor Roque Amaro (2000) e o conceito de desenvolvimento 

local, por ele descrito no enquadramento teórico, em que “o que o desenvolvimento local 

traz de novo (…) é fazer a transferência do acento tónico da satisfação das necessidades 

para a realização das capacidades”(p.83), o desenvolvimento local aponta para a 

questão da participação, constituindo-se esta como “um dos ingredientes fundamentais 

do conceito de desenvolvimento local” (p.84). Nesta relação, em que a dimensão da 
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participação da comunidade local é fundamental, existem dúvidas na perceção dos/as 

intervenientes: 

“do ponto de vista do impacto efetivo que a intervenção da Rede tem, na 

população, o modelo deverá ser repensado. (…) eu acho que a sociedade civil 

tem de estar mais representada na rede, porque quem está representado são as 

chefias da instituição e os técnicos" (E2). 

 

Uma sugestão dada foi a eventual “participação das pessoas em foruns locais, por 

exemplo, ter representantes da sociedade civil em algumas áreas, poderia ser uma 

aposta ao nível local ou central” (E2).  

 

Relativamente à variável, participação da comunidade/ população local no processo 

de implementação e funcionamento da Rede, é considerado que tem uma participação 

pontual ou indirecta, com 10 respostas neste sentido(ver apêndice: tabela k). A primeira, 

identificada nas narrativas: “em iniciativas pontuais abertas à comunidade existe 

participação” (E1) ou “a maioria da população/comunidade tem participado no processo 

de implementação da Rede Social como espectador ou cliente final de todo o processo 

de planeamento e execução das atividades” (E7). A participação também poderá ser 

considerada indireta, “através da representatividade das estruturas locais como 

associações, juntas de freguesia e outras estruturas” (E10).  

 

Associado a este tipo de participação ou mesmo à inexistência de participação, 

identificada apenas numa resposta, está aquilo que foi referido como a “falta de 

visibilidade da rede social, falta marketing social” (E8) do Programa, junto das entidades 

e comunidade.  

 

A questão da participação da comunidade é considerada mesmo um problema estrutural 

do próprio Programa, situação revelada no discurso:  

“eu não digo que os outros profissionais não tenham uma visão de conhecimento 

dos problemas, mas ouvimos muito pouco as pessoas, ou quase nada e isso é um 

problema. Há muito aquela visão de que as pessoas não sabem dizer ou não 

sabem o que é que querem ou que não vale a pena, porque nós conhecemos os 

problemas e aí nós temos diagnósticos feitos não por quem vive os problemas, 

mas por quem acha que sabe quais os problemas" (E2).  

 

Pedro Hespanha (2008) considera que, especialmente na fase de diagnóstico e 

planeamento, as entidades parceiras não têm legitimidade para representar a população, 
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uma vez, que “em regra, os parceiros são organizações dominadas pelo conhecimento 

técnico ou produto de um voluntariado solidário que não incorporam mecanismos de 

participação dos cidadãos, nomeadamente daqueles que o planeamento visa beneficiar” 

(Hespanha, 2008, p. 10). Aliás é apontado como um fator de risco da Rede Social e que 

carece de intervenção significativa a matéria relativa ao ”envolvimento das populações 

através de métodos de participação pública que rompam com os métodos 

exclusivamente tecnocráticos de planeamento” (Godinho & Henriques, 2012, p. 171). 

Será assim, fundamental assegurar que entidades como coletividades, associações 

desportivas e culturais e líderes locais integrem os órgãos da Rede. “Isto significa afirmar 

o importante papel desempenhado por estas estruturas de parceria ao nível local, pela 

proximidade e (re) conhecimento dos problemas de pobreza e exclusão social” (Castro & 

Gonçalves, 2002, p. 78). 

 

Foram apontadas como sugestões para promover a participação da população local e/ou 

públicos desfavorecidos no trabalho e intervenção da Rede Social Local, as seguintes:  

Desenvolvimento de dinâmicas Spiral  

 
“Maior conhecimento da realidade social 
concelhia com maior aproximação aos públicos 
vulneráveis para que se possam envolver numa 
dinâmica spiral de intervenção social” (E3) 
 
“A comunidade/população participou 
pontualmente em alguns momentos de trabalho 
no âmbito da implementação da metodologia 
SPIRAL ao nível dos diagnósticos locais da rede 
social” (E11) 
 

Momentos de reflexão com e para a 
comunidade 

 
“Promover momentos de reflexão com e para a 
comunidade e ou participação das entidades 
públicas e privadas em sessões de reflexão e 
levantamento de necessidades ou de melhorias 
para a comunidade onde estão inseridos/as” 
(E5) 
 

“Envolver os destinatários da intervenção social na mudança, elaborar projetos para e 
com a população” (E7) 

 
“Mais respeito e compromisso pelos problemas sociais identificados, procurando 

combater a estigmatização” (E7) 
 

“Reforçar a motivação e capacidade resiliente dos técnicos de intervenção social” (E7) 

Fonte: Elaboração própria 
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Do ponto de vista de Roque Amaro (2000) a participação constitui-se como um processo 

“individual e colectivo, dinâmico, sempre em transformação, o que permite exprimir 

socialmente as capacidades individuais e permite, por outro lado, beneficiar 

individualmente das oportunidades sociais” (Amaro, 2000, p. 85). Existe assim, uma 

dupla orientação nesta dialetica, entre uma dinâmica individual das capacidades e a 

dinâmica coletiva das oportunidades, ou seja, aumentam as oportunidades na 

comunidade. Neste sentido, importa percecionar casos de sucesso de projetos locais  

desenvolvidos na Rede Social. Sugeriu-se assim às pessoas entrevistadas que ao 

destacar os casos de sucesso, os fundamentassem ao nível da organização de recursos,  

inovação na resposta, existência ou não de governança no sentido da participação nas 

decisões e sustentabilidade, o que quase nunca foi descrito e/ou referido. 

 

Como casos de sucesso de projetos locais da Rede Social na promoção do 

desenvolvimento social e local do concelho, foram identificados por duas respostas, os 

seguintes: 

- CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) - “Surgiu das necessidades 

identificadas nos instrumentos de planeamento da rede social, no sentido de dar resposta 

aos problemas identificados”(E11) e “por dar a conhecer o seu trabalho, o seu plano de 

ação, sabemos o planeamento, a avaliação, exemplo que como as coisas deviam 

funcionar(E2);  

- Centro Social do Lidador - “Algo que a Rede faz e que materializa em instituições” (E2); 

- Beja Cidade Inclusiva - “A nível das acessibilidades – Programa Beja Acessível; Beja 

para Todoscom a intervenção direta ou indireta: Rede Social/Autarquia/entidades 

Parceiras/Entidades Publicas e Privadas, a população. Era necessário envidar esforços 

no sentido de minimizar barreiras e tornar uma cidade de todos para todos” (E5). 

 

Foram referenciados outros projetos, como: 

-Loja Social;  

- Projetos ao nível da saúde mental (“Na área da saúde mental, ações que se fizeram e 

que foram importantes (existia o GIIT da saúde mental” (E2)) 

- Programa Escolhas; 

- Rostos com futuro: 

“Promoção da mediação intercultural com o projecto “Rostos com futuro” no qual 

a Cáritas Diocesana de Beja foi parceira e cujos resultados foram 

satisfatoriamente atingidos com impactos positivos ao nível da integração da 

comunidade migrante no nosso concelho, permitindo a complementaridade de 

recursos e potenciar o conhecimento adquirido da Cáritas para mitigar os 
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impactos de um problema no território, fomentando a participação da comunidade 

migrante” (E7); 

- Apartamento de transição para vítimas de violência doméstica:  

“A diversificação de respostas e promoção de políticas articuladas de intervenção 

com a criação do Apartamento de Transição em parceria com o Núcleo de Apoio à 

Vitima de Beja, por ser inovador ao nível da resposta para vítimas de violência 

doméstica, que envolve parceiros na decisão e que se torna sustentável pelo facto 

de ser rentabilizado através da bolsa de habitação social do município, com 

encargos a suportar pelos seus “clientes” em processo de integração socio-

laboral” (E7). 

- Projeto VOA: “de educação parental (exemplo do que é o trabalho em rede) por vezes, 

vê-se o logotipo da rede mas não sei se se percebe que é da Rede, ou de cada entidade, 

falta o marketing social” (E8). 

- Atividades pontuais da Rede Social  

“Mês de Combate ao Bullying”, “Semana Sénior”, “Mastro na Praça – 

Comemoração dos Santos Populares”,“Magusto”, “Baile da Pinha”, “Baile de 

Carnaval”, “Almoço de Natal”, “Espetáculo de Natal” “Semana da pessoa com 

deficiência”, “Dia Municipal para a Igualdade”,“Semana da Mobilidade” e “Semana 

da Interculturalidade”(E9) 

 

“A sustentabilidade dos projetos é um processo onde já se verificam algumas 

evidências, nomeadamente ao nível de medidas e ações com enquadramento 

naquilo que são as competências dos municípios em matéria de ação social. 

Ainda assim, um longo caminho há a percorrer quando nos referimos à 

sustentabilidade dos projetos de desenvolvimento social, muito embora eu 

considere que a transferência de competências nesta matéria poderá de alguma 

forma contribuir para que se repense a sustentabilidade das medidas /ações 

implementadas o abrigo destas linhas de financiamento, se os indicadores de 

resultado justificarem a continuidade desse tipo de trabalho.” (E11) 

 

Refira-se que os projetos identificados são, todos eles, desenvolvidos num contexto de 

parceria, em trabalho colaborativo entre entidades da Rede Social, ainda que, nalgumas 

situações, por áreas temáticas: famílias vulneráveis, pessoas com deficiência, pessoas 

idosas, vítimas de violência doméstica, saúde mental, interculturalidade, entre outras. 

 

De acordo com Inês Amaro (2020), no contexto da ação coletiva, de um trabalho 

comunitário, os projetos de desenvolvimento social, podem ser desenvolvidos consoante 
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diferentes modelos. Para o caso da Rede Social, destaca-se: o desenvolvimento local 

comunitário, “cuja ação passa pelo desenvolvimento de capacidade de ação nos 

membros da comunidade e no seu comprometimento com o processo de mudança” 

(Amaro, 2020, p. 32); o planeamento social, tem como fim o desenvolvimento e 

processos de mudança, consubstanciados “numa análise de necessidades, na 

monitorização e na avaliação da intervenção” (p.32); a ação social, “que emana da 

mobilização de pessoas que se organizam em torno de uma lógica de luta contra 

condições de vida opressoras com a finalidade de reforçar o poder dos individuos e a 

redistribuição mais equitativa de recursos” (p.32).  

 

Neste sentido, importa perceber se existe uma percepção generalizada dos/as 

intervenientes do predominio do serviço social na Rede Social (ver apêndice: tabela l) e 

em caso afirmativo, se o mesmo conduz a uma orientação da Rede mais para a Ação 

Social, ou seja, com uma orientação mais voltada para a prevenção de situações de 

carência e disfunção social, dirigida em assegurar especial proteção a grupos especificos 

de maior vulnerabilidade.  

 

Da perceção que as pessoas envolvidas têm do predomínio de assistentes sociais na 

Rede Social, a questão não é unânime. A maioria (6 pessoas entrevistadas) refere existir 

um predomínio desta categoria profissional, duas têm uma resposta de incerteza e três 

identificam a existência de pluridisciplinaridade na composição da Rede Social.  

 

Das cerca de 93 entidades que integram o CLAS, constantes do anexo ao Regulamento 

Interno do Conselho Local de Ação Social do concelho de Beja, refira-se que do plenário 

técnico mensal, apesar de se tratar de um número variável, porque as entidades, por 

vezes alteram o/a seu/sua representante técnico/a, podem normalmente participar cerca 

de 23 assistentes sociais, correspondendo a cerca de 44% do total da representação 

técnica das entidades.  

“Há um predomínio de assistentes sociais na Rede Social de Beja, o que de 

alguma forma, numa fase inicial, poderia ter facilitado a intervenção 

socialatendendo à especificidade da formação, ainda assim considero que a 

multidisciplinaridade deverá ser sempre privilegiada e o caminho deverá ser nesse 

sentido, pois para além de ser muito mais enriquecedor e menos redutor, permite-

nos sair de um registo focado numa só visão”  (E11). 

 

O objetivo nesta questão tem a ver com o facto do serviço social estar muito 

representado na Rede e esse predomínio poder sugerir uma maior orientação para o 
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domínio da ação social.A percepção das pessoas entrevistadas orienta a Rede Social 

para uma Ação do tipo: 

 

Ação com orientação para a 
ação social 

 
“Porque também as pessoas levam para a rede aquilo 
que são os problemas, necessidades e o quotidiano das 
suas instituições, o que conduz à ação social (para 
faixas mais vulneráveis), lidar com as vulnerabilidades 
do dia a dia (…)"a preocupação muitas vezes da rede é 
aquele trabalho mais de apoio social, muitas vezes 
assistencialista e que é uma linha que domina muito" 
(E2) 
 
“Existe predomínio de Assistentes Sociais o que sugere 
uma maior orientação para a área Social” (E10) 
 

Ação com orientação para 
prioridades definidas nos 

instrumentos de planeamento 
(objetivo de resolução de 

problemas) 

 
“Penso também que as intervenções/orientações são 
diversificadas pelas necessidades sociais do território e 
que “colidem” com as questões da saúde, da educação, 
do emprego, das acessibilidades, da Habitação, do 
empreendedorismo e formação, etc”.(E5) 
 
“A orientação da rede social deverá ser de acordo com o 
que identifica no Diagnóstico e nas expetativas das 
entidades que a compõem” (E4);  
 

Ação com orientação para a 
natureza das entidades do 
CLAS com uma orientação 

para ação social 

 
“Grande parte dos interlocutores e representantes na 
Rede Social são da área social o que naturalmente se 
reflecte na orientação da ação da Rede Social”. (E7) 
 
Acho que passa mais pelas instituições que integram a 
rede do que os profissionais. As instituições são grande 
parte da área da ação social (E8) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas uma resposta considera não existir este predomínio, sendo que “a ação social 

existente vem de cima e é concretizada e orientada pelo Ministério com o apoio do 

Município e da Segurança Social e de algumas outras entidades públicas” (E3)  

 

Existem quatro respostas no sentido da existência de multidisciplinaridade, ainda que 

“toda ela com convergência para as questões da ação social” (E1). Esta questão vem 

também refletida na seguinte narrativa que revela a necessidade de abertura da Rede 

Social a outro tipo de entidades, como as de natureza económica e cultural:  

“Uma dimensão que é descurada: dimensão cultural e socio-recreativa - que a 

rede poderia investir mais: do ponto de vista emancipatório, do envolvimento das 
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populações: usar a cultura como uma ferramenta de integração (…) a 

preocupação muitas vezes da rede é aquele trabalho mais de apoio social, muitas 

vezes assistencialista e que é uma linha que domina muito" (E2).  

 

Numa vertente mais prospetiva, pretende-se entender as peceções relativas ao 

desenvolvimento social/ local e programa Rede Social no contexto do novo quadro 

legislativo. Até porque conforme refere Isabel Guerra (2002) “há uma complementaridade 

muito forte entre prospetiva, estratégia e planeamento podendo ser consideradas como 

etapas sucessivas do mesmo processo decisional. As análises prospetivas são, cada vez 

mais, desenvolvidas para responder às necessidades de planificação a médio e longo 

prazo de sectores complexos de interações múltiplas” (Guerra, 2002, p. 152). Conforme 

descrito no enquadramento teórico, existem desafios  que são colocados, atualmente, ao 

Programa da Rede Social, sobre os quais se considera importante refletir e que têm a ver 

com duas alterações legislativas, fundamentais:  

 

- A transferência de competências das funções sociais do Estado para os 

Municípios, efetuada numa lógica de maior proximidade e subsidiariedade de recursos 

públicos, tendo sido recomendado pelo Governo, a reavaliação e reforço do Programa 

Rede Social, através da Resolução da Assembleia da República n.º 174/2021 de 22 de 

junho de 2021); 

 

- A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 (ENCP) - Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 184/2021 de 29 de Dezembro de 2021.A mesma permite uma 

reflexão sobre as políticas sociais e a necessidade de aprofundar o Estado Social nas 

suas várias vertentes. O “Eixo 5: Assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento 

local”, evidencia, por um lado, a promoção do trabalho em rede, com o objetivo de inovar 

os sistemas de governança territoriais e por outro, a necessidade de “pensar e reformular 

o Programa Rede Social numa lógica de acompanhamento de políticas locais de combate 

à pobreza, através da criação de Fóruns Locais de Combate à Pobreza, de sinalização e 

de reforço do acompanhamento social de proximidade através de equipas 

multidisciplinares”. 

 
 
Transferência de Competências das funções sociais do Estado para os Municípios: 
 

Atentos a que a nova transferência de competências tem associado em todas as áreas a 

necessidade de definição de instrumentos de planeamento estratégico, como: na Ação 

Social: Cartas Sociais, para além dos instrumentos de planeamento de desenvolvimento 
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social, como o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social; na Saúde: 

Estratégia Municipal da Saúde; na Educação: Carta Educativa; na Habitação: Estratégia 

Municipal de Habitação; o que para além de introduzir metodologias de planeamento 

estratégico, potencia o estabelecimento de parcerias e redes locais com uma posterior 

intervenção social articulada, sendo que os próprios instrumentos poderão funcionar 

como um mecanismo de animação territorial, estimulando a conceção e a execução de 

projetos e ações definidas em parceria, promovendo assim uma maior rentabilização de 

recursos e respostas locais.  

 

Esta perspetiva da intervenção social numa lógica integrada e multissetorial para 

respostas concretas aos/às cidadão/cidadãs, numa dimensão também territorial, associa-

se ao conceito de desenvolvimento local. O território para além de se constituir como o 

local onde ocorrem tendências macro-sociais, assume-se como um espaço de 

oportunidade de empreender ações de desenvolvimento. De um modo geral, poderia 

definir-se desenvolvimento local como a “possibilidade das populações poderem 

expressar uma ideia de futuro num território visto de forma aberta e flexível, onde esteja 

ausente a noção do espaço como fronteira, concretizando ações que possam ajudar à 

(re)construção desse futuro” (Fragoso A. , 2005, p. 64). Segundo o mesmo autor, o 

conceito de desenvolvimento local remete para um processo de promoção da qualidade 

de vida das comunidades através da mudança, capacitação e participação dos 

indivíduos, dos grupos formais e informais, no controle dos processos, decisões e 

recursos. O desenvolvimento tem um carácter endógeno e integrado. Considera-se então 

que para existir desenvolvimento tem que ocorrer mudança e esta só será possível com 

o conhecimento da realidade social, partir dos intervenientes, uma vez que são estes, 

que estão no local que melhor sabem identificar quais são as suas necessidades e 

apresentam uma maior facilidade em encontrar possíveis soluções para as mesmas. 

Significa que potencia a lógica da proximidade, identificada nas respostas das pessoas 

entrevistadas com a categoria “regulariza/ justificada pela proximidade”.  

 

Os Municípios assumem-se assim, com um papel cada vez mais ativo e de liderança 

nestes processos de planeamento estratégico e também eles de desenvolvimento local. 

Sendo a instituição pública mais próxima das comunidades, o Município, reúne 

condições favoráveis ao estabelecimento das melhores cooperações locais, mobilizando, 

quer recursos, quer iniciativas, de natureza pública ou privada, adaptando e vertendo as 

políticas (sociais) europeias e nacionais para as necessidades locais. 
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De acordo com Jordi Estivill16 e já descrito no presente trabalho, o problema da dimensão 

local é que se centra muito na questão económica ou na social, sendo que articulação 

entre ambos é condição para o desenvolvimento local”. Esta é uma questão que se 

coloca na área de intervenção social dos Municípios, visível até na constituição das 

entidades que fazem parte das várias parcerias locais, com uma fraca participação de 

outras dimensões, como o trabalho, emprego, economia e outros. Associando o facto de 

estarmos perante territórios de baixa densidade, com pouco dinamismo económico, a 

eficácia dos processos de desenvolvimento local decorrentes dos de desenvolvimento 

social, têm tendência para se tornar mais difíceis de dinamizar e concretizar, atendendo 

a que as iniciativas locais decorrentes de todo este processo podem revelar-se 

insuficientes para fazer face a problemas sociais multidimensionais como o desemprego, 

a pobreza e exclusão social, que apenas com medidas estruturais poderão ser 

minorados. Daí que decorra também a necessidade de revisão do Programa da Rede 

Social, conforme identificado nas entrevistas dadas e previsto no novo quadro legislativo. 

 

No âmbito da transferência de competências, especialmente nas áreas da ação social e 

saúde, a ação pressupõe a implicação de diversos atores públicos (estrutura central e 

local) e privados, IPSS, associações locais, organizações e outras com atuação no 

mesmo território. Exemplos disso, na área social, para além das parcerias já existentes 

nos municípios como a Rede Social, a transferência de parcerias como o RSI e o CLDS 

e na área da saúde, a criação de um conselho municipal da saúde.  

 

Esta atuação em parceria e rede pressupõe uma partilha de responsabilidades, recursos 

e objetivos e portanto um novo modelo de organização não só no território mas 

igualmente no interior de cada Município. Assim, torna-se essencial um entendimento 

geral e partilhado de uma atuação em prol do desenvolvimento social. O objetivo 

principal deste, pode resumir-se como o processo que pretende a melhoria da qualidade 

de vida de todos/as com respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a 

participação dos responsáveis de vários países e organizações, da sociedade civil e a 

garantia de oportunidades económicas e outras de modo equitativo.  

 

Esta situação é explícita nos depoimentos dos intervenientes entrevistados, identificados 

através da categoria: Gestão de equipas e coordenação de estratégias, nomeadamente 

com uma previsão do reforço da ação da Rede Social, conforme expresso no quadro 

seguinte: 

                                                 
16Ciclo de tertúlias “Os loucos anos 20 do século XXI” – Associação A3s- Apontamentos próprios retirados da 
comunicação de Jordi Estevill que efetuou o enquadramento da tertúlia. 
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Percepções e prospetivas do programa Rede Social no quadro da transferência de 
competências das funções sociais do Estado para os Municípios 

 

Gestão de equipas e 
coordenação de 

estratégias 

 
“Cada vez com maior importância, pela gestão de equipas e 
coordenação de estratégias” (E1). 
 
“Prevê-se que decorra da melhor forma e que a Rede Social consiga 
neste processo agilizar parcerias, procedimentos e mecanismos de 
celeridade que fortaleçam o novo cenário de competências de ação 
social nos Municípios” (E9). 
 
“É uma boa oportunidade para reforçar o papel da Rede Social , 
tornando-a um efectivo pólo de sustentação de decisões para os órgãos 
com poder administrativo” (10). 
 
“…A transferência de competências na área social vem efetivar aquilo 
que são os princípios da Rede Social, na medida em que os problemas 
devem ser resolvidos próximo das pessoas e são os municípios que têm 
essa proximidade e capacidade mobilizadora ao nível da concertação, 
articulação e colaboração…”(E11) 
 

 
Regulariza/ justificada 

pela proximidade 

 
“Apenas regulariza a politica de proximidade”(E3). 
 
“Os Municípios são os órgãos que estão mais próximos dos cidadãos, 
conhecem melhor e de perto as fragilidades e as necessidades dos seus 
munícipes” (E6). 
 
“A Rede Social é por excelência a forma mais aglutinadora ao nível da 
partilha, análise, discussão e avaliação da intervenção e 
acompanhamento social, são os municípios que têm uma maior 
proximidade e detêm uma informação mais abrangente e real de cada 
um dos seus concelhos…A transferência de competências na área 
social contribui para um Estado mais próximo das pessoas e das 
comunidades, podendo ser também um importante passo ao nível da 
regionalização e contribuir assim para um poder de decisão mais 
próximo dos territórios, mais eficaz e que permita mais desenvolvimento” 
(E11) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Paralelamente, foram apontados pelas pessoas entrevistadas alguns receios no processo 

de transferência de competências para os Municípios e que, evidentemente é também 

transportado para o desenvolvimento do programa da Rede Social. Conforme descrito no 

enquadramento teórico, Pedro Hespanha (2008) identifica alguns dos possíveis 

constrangimentos no processo de transferência de competências, alguns deles também 

aqui identificados, conforme quadro seguinte: 
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Receios no quadro da transferência de competências das funções sociais do 
Estado para os Municípios, no âmbito da Rede Social 

 

Necessidade de 
reavaliação da rede 

social 

“A estratégia vem na linha dos fóruns que a rede possa desenvolver … 
para intervir em territórios vulneráveis , em problemas específicos como 
saúde, educação e tempos sempre alguém a falar pelas pessoas, mas 
não temos um representantede um bairro, de uma escola, de uma 
comissão de utentes do centro de saúde ou do hospital” (E2) 
 
“É de grande importância a reavaliação e reforço do Programa rede 
Social, devido a todos os contributos que este programa tem realizado 
junto das populações, pois tem a noção das realidades pela sua 
proximidade junto das populações” (E5). 
 

Desconhece a 
situação 

“Não conheço a situação envolvida” (E4) 
 
“Acho que RS vai ter mais importância. Primeiro pode ser confuso. Mas 
as competências não são desconhecidas…” (E8) 

Recursos humanos e 
logísticos 

 
“Receio a diferenciação dos papéis dos atores (técnicos e dirigentes) e a 
sua colisão na intervenção” (E3) 
 
“A transferência deve ter na sua base recursos humanos e logísticas 
assentes numa estrutura capaz de dar continuidade ao trabalho de 
equipa e das equipas que anteriormente desempenhavam essas 
funções” (E6) 
 

Recursos financeiros, 
nomeadamente na 

área dos acordos de 
cooperação 

“Diríamos com alguma expectativa e cautela. Expectativa, porque a 
recomendação é apenas isso, uma recomendação, e até ao momento 
ainda não sabemos qual o resultado da reavaliação e reforço do 
programa Rede Social, ou seja, qual o modelo, verbas e 
responsabilidades. Cautela, porque as IPSS que fazem parte da Rede 
Social, têm na sua maioria acordos de cooperação com o Estado 
Português em vários domínios sociais e cujos serviços têm sido 
prestados por estas sem que os valores que são transferidos não 
tenham tido em conta a inflação e o aumento dos custos, suportados 
pelas IPSS ao longo destes anos todos” (E7) 
 

Sem discussão (sem 
conhecimento 

suficiente de técnicos 
e Município) 

“Importa não esquecer que relativamente à transferência de 
competências das funções sociais do Estado para os Municípios, (…) 
ainda não sabe quais as competências a transferir, e destas quais as 
que ficam no município e as que serão mantidas nas IPSS, assim como 
as condições financeiras consideradas para que se perceba da 
viabilidade das mesmas em termos de sustentabilidade”(E7). 
 
“Acho que rede social vai ter mais importância. Primeiro pode ser 
confuso. Mas as competências não são desconhecidas, porque há um 
trabalho na rede” (E8) 
 

Fonte: Elaboração própria 

Refira-se que, de um modo geral, as questões que ressaltam mais têm a ver com a 

questão dos recursos a afetar aos municípios, nomeadamente financeiros, mas também 

humanos e logísticos. Para além disso é também percecionados pelos/as 

entrevistados/as que existe uma ausência de discussão alargada sobre o assunto que 

leva a um desconhecimento sobre os procedimentos e recursos envolvidos. 
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O Programa Rede Social no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-

2030 (ENCP). 

A ENCP (2021-30) aponta para uma necessidade de reformulação do Programa Rede 

Social no sentido de acompanhamento de políticas locais de combate à pobreza, quer 

com a criação de fóruns locais de combate à pobreza, quer com um reforço do 

acompanhamento social de proximidade de equipas multidisciplinares. Este foco dirige-se 

para uma lógica de proximidade, conforme é fundamento da transferência de 

competências para os municípios, bem como para a necessidade de uma maior 

participação, incrementada com a criação de fóruns. Esta é uma das questões 

categorizada nas respostas obtidas, conforme quadro a seguir descrito.  

 

A lógica da proximidade é também evidenciada nas respostas dadas, nomeadamente 

através das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dar a conhecer 

necessidades e respostas. Paralelamente, surge também a necessidade de afetar mais 

recursos, financeiros e humanos, bem como o reforço de mecanismos de apoio à 

intervenção social (monitorização e supervisão).  

 

Percepções e prospetivas do programa Rede Social no âmbito da Estratégia Nacional de 
Combate à Pobreza 2021 – 2030 (ENCP) 

 
 
 
 
 
 
 

Constituição de fóruns 

 
“A estratégia vem na linha dos fóruns que a Rede possa desenvolver 
para intervir em territórios vulneráveis, em problemas específicos como 
saúde, educação e tempos sempre alguém a falar pelas pessoas, mas 
não temos um representante de um bairro, de uma escola, de uma 
comissão de utentes do centro de saúde ou do hospital…”(E2) 
 
“no Concelho de Beja existe há vários anos uma Rede bem articulada e 
muito próxima de instituições e técnicos que trabalham diariamente no 
território e que para além de realizarem um trabalho de proximidade 
fantástico, a parceria e as respostas já existentes serão uma excelente 
base para o início de “Fóruns Locais de Combate à Pobreza” (E9). 
 
“A estrutura orgânica da Rede Social permite-nos ir mais além naquilo 
que é a definição das políticas locais, através da plataforma 
supraconcelhia. É neste fórum que se encontram todos os dirigentes/ 
decisores locais das diferentes áreas setoriais, com poder para propor 
medidas ajustadas às necessidades territoriais.Não me parece 
pertinente a criação de outros fóruns, na medida em que não existe um 
tão agregador, mas obviamente deverá ser mais valorizado e 
dinamizado no sentido de contribuir para o desenvolvimento local e 
coesão territorial” (E11). 
 

Reforço de recursos 
(Financeiros; 

Materiais e Humanos) 
Capacitação Técnica 

Supervisão e 
avaliação da 
intervenção 

 
A Rede Social só pode funcionar se for complementada com mais 
financiamento, reforçada com mais recursos materiais e 
humanos.Convém não esquecer a formação dos técnicos e a renovação 
dos instrumentos de apoio para a intervenção social com regulação, 
monitorização e supervisão” (E3) 
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Envolvimento das 

entidades parceiras 

 
“O combate à pobreza tem sido efetuado com muito envolvimento da 
rede social, procurando sempre envolver os interessados” (E4) 
 

 
 

Dar a conhecer 
necessidades e 

respostas 

 
“A Rede Social também serve de montra para dar conhecer aos 
parceiros os problemas da pobreza” (E6); 
 
“Tem sido prioritário a sinalização de pessoas em situação de fragilidade 
económica e social e o seu acompanhamento social através do trabalho 
em rede, em prol da construção de uma resposta coesa de forma a 
minimizar a pobreza no território, reduzindo as desigualdades, e criando 
oportunidades e melhores condições” (E5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carece de 
compromisso politico/ 
e de articulação com 

outros planos 
territoriais 

 
“Tal como a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, a 
Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de 
Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), são importantes 
implementar na Rede Social, até num quadro supra concelhio, uma vez 
que os problemas identificados nestas duas estratégias, são 
transversais na maioria dos concelhos dos distrito. De referir que estas 
estratégias para serem implementadas carecem de um compromisso 
politico que permita a sua execução no espaço e no tempo, 
independentemente do ciclo eleitoral” (E7); 
 
“Se a promoção do desenvolvimento no concelho incluir o 
desenvolvimento social como uma das dimensões a contemplar explícita 
e necessariamente, então o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 
deverá ser acolhido pelos Planos Directores Municipais (PDM) no 
quadro dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 
pois as “atribuições e competências” municipais em matéria de 
desenvolvimento têm no PDM o seu instrumento específico de acção. O 
actual contexto de revisão dos Planos Directores Municipais é favorável 
a uma explicitação e incorporação desta perspectiva, mas, sendo o PDS 
elaborado em parceria, envolvendo a acção de entidades diferentes, há 
clarificações a introduzir. De qualquer modo, o PDM poderá sempre 
acolher as dimensões de acção do PDS que se mostrem compatíveis 
com as atribuições, competências e recursos das Câmaras Municipais” 
(E7) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Uma questão que importa ressaltar tem a ver com a necessidade de existência de um 

compromisso político não só de implementação da Estratégia, como a articulação da 

mesma com outras Estratégias Nacionais, mas também com outros Planos Municipais e 

supraconcelhios, numa lógica de articulação integrada e multinível a apontar para um 

nível concelhio de governança da intervenção.  

 

Esta perspetiva vem mesmo reforçar a ideia de um novo modelo de governança das 

políticas públicas, nomeadamente sociais, com uma gestão que carece de uma 

maiorparticipação das populações, mas também do sector privado e associativo. “Se aos 

governos continua a competir governar e guiar os destinos da gestão pública (central e 

local), o desafio de um novo modelo de governança envolve uma interação entre o 



  

120 

 

público e o privado, entre as instituições e as populações, entre conceções top-down e 

bottom-up de como a sociedade deve ser organizada” (Monteiro, 2008, p. 93). É assim, 

exigido uma maior responsabilização dos vários atores locais, com uma maior 

responsabilização das autarquias, enquanto facilitadores e dinamizadores de todo o 

processo de parceria e de articulação dos vários planos e estratégias nacionais. 
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CAPITULO V. CONCLUSÕES FINAIS E BREVES 

RECOMENDAÇÕES 

 

1. NOTAS CONCLUSIVAS 

De acordo João Emílio (2012) o fundamento das políticas sociais ativas reside sobretudo 

no bem-estar das populações, na satisfação das suas necessidades e resolução de 

problemas sociais. Estas politicas, por responderem a populações específicas são 

localizadas em determinados territórios. Assim,  

algumas destas medidas e políticas sociais correspondem a estratégias e 

propostas inovadoras, além de complementares e integradas, com um 

denominador comum que passa por um maior envolvimento, mobilização activa e 

co-responsável das comunidades locais, no sentido de procurarem reunir esforços 

para a idealização e implementação de acções e projectos relacionados com o 

desenvolvimento social. É neste contexto que se insere o Programa Rede Social 

(Alves, 2012, p. 8). 

 

O Programa Rede Social pressupõe uma visão territorializada do desenvolvimento social, 

do ponto de vista dos recursos e na adequação de respostas à comunidade e 

especialmente à população mais vulnerável, tendo como estratégia de intervenção, o 

trabalho de parceria e colaborativo entre entidades públicas e privadas no combate à 

pobreza e exclusão social. 

 

Paralelamente, remete para a articulação do desenvolvimento social com o 

desenvolvimento local, nomeadamente na introdução de metodologias de planeamento 

estratégico que deverão funcionar como processos de animação territorial e que dão 

origem a instrumentos como o Diagnostico Social de um território e ao correspondente 

Plano de Desenvolvimento Social que consubstancia uma intervenção planeada e 

articulada entre as entidades locais.  

 

O presente estudo pretendeu perceber, do ponto de vista das pessoas intervenientes “de 

que forma é que o trabalho colaborativo no âmbito da Rede Social de Beja, tem 

contribuído para o desenvolvimento social e local do concelho?” Para tal e após a 

elaboração do enquadramento teórico bem como a apresentação dos resultados às 

entrevistas efetuadas, apresentam-se as perceções dos elementos representantes de 

entidades do CLAS que integram ou integraram o Núcleo Executivo e que participaram 
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na elaboração dos instrumentos de planeamento de desenvolvimento social, sobre o 

trabalho colaborativo desenvolvido na contribuição do desenvolvimento social e local.  

 

Do ponto de vista do perfil pessoal e institucional das pessoas entrevistadas, conclui-se 

que se trata de um grupo maioritariamente feminino, com uma média de idades de 51 

anos, com formação na área social (especialmente serviço social), licenciatura e a 

exercer funções profissionais numa área mais de coordenação (níveis meso e macro). O 

grupo integra-se maioritariamente em serviços públicos, com uma experiência 

profissional média de 19 anos e de participação na Rede Social de Beja com mais de 16 

anos (com um intervalo entre 16 e 20 anos). Integram o CLAS e a maioria o Núcleo 

Executivo, participando em todos os Grupos da Rede.  

 

Todas as entidades representadas no estudo participaram na elaboração do Diagnóstico 

Social e a maioria nos restantes instrumentos de planeamento do desenvolvimento social 

do concelho de Beja. A maioria das entidades perceciona o seu nível de participação na 

Rede Social como muito participativo 

 

De acordo com os resultados descritos no capítulo anterior, considera-se que existe uma 

percepção generalizada de potencialidades do trabalho de parceria da Rede Social de 

Beja, nomeadamente para a promoção do desenvolvimento social e local do concelho. 

Não obstante, em termos de operacionalidade e concretização efetiva desse 

desenvolvimento são apontados constrangimentos e limitações, apontando um caminho 

ainda a percorrer nesse sentido.  

 

Face ao exposto e esquematizando a apresentação das conclusões das entrevistas 

efetuadas, pelas três dimensões anteriormente apresentadas na grelha analítica, pode 

constatar-se o seguinte: 

 

O Trabalho Colaborativo da Rede Social de Beja 

Após dez anos da última avaliação do Programa Rede Social e com uma experiência de 

mais de 20 anos da Rede Social de Beja, existem questões que são percepcionadas 

como consolidadas no trabalho colaborativo da Rede Social, constituindo-se como as 

suas grandes potencialidades. Estas podem agrupar-se em três vertentes, do ponto de 

vista da intervenção profissional, das entidades e das pessoas beneficiárias. Destaca-se 

a partilha de informação (proximidade técnica e institucional, que proporciona um 

aumento da confiança entre entidades parcerias e intervenientes), o aumento do 

conhecimento da realidade territorial e até mesmo das entidades, ao nível da sua 
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projeção, bem como a partilha de recursos e sinergias, contribuindo assim para respostas 

mais ajustadas às necessidades reais das famílias/pessoas em situações de pobreza e 

exclusão social. No fundo, destaca-se um trabalho de parceria adquirido e construído em 

contexto local no desenvolvimento da ação social e planeamento da intervenção.  

 

A par de uma consolidação do trabalho colaborativo da Rede Social de Beja, são 

percecionadas tensões que tendem a subsistir em contexto de parceria. Os 

constrangimentos descritos referem-se sobretudo à falta de tempo, quer para a 

negociação de objectivos conjuntos e portanto para um maior envolvimento das pessoas/ 

entidades intervenientes, quer para a questão da reflexividade na ação. A escassez de 

tempo é remetida também para a questão de alguma falta de legitimidade conferida pelas 

chefias/dirigentes das entidades relativamente ao trabalho colaborativo da Rede, por não 

ser disponibilizado mais tempo ao pessoal técnico. Identifica-se igualmente uma 

escassez de recursos humanos, associado também à questão da indisponibilidade 

técnica. Destaca-se uma percepção relativa a uma perspectiva tradicionalista da 

intervenção que integra a cultura organizacional de algumas entidades centrada no défice 

e necessidades pontuais, com uma ausência de compromisso político na resolução de 

problemas sociais de carácter estrutural e multidimensionais identificados inclusivamente 

nos instrumentos de planeamento de desenvolvimento social.    

 

A participação das entidades parceiras é avaliada como positiva, sendo que é 

percecionada uma diferenciação de participação consoante o tipo de entidades (públicas, 

com obrigações legais para participar e privadas, do 3º sector, por necessitarem de 

pareceres para fundamentar candidaturas) apesar de não existir uma unanimidade 

relativamente àquelas que mais participam. Surge relativamente a esta questão, uma 

diferenciação entre dirigentes e técnicos, sendo que existe uma percepção de que são 

estes que participam, fundamentalmente, na Rede Social. Refira-se a ideia da 

necessidade de participação de outro tipo de entidades, privadas, associativas, do sector 

económico e cultural. 

 

É também identificada uma dificuldade que, tem a ver com uma participação pontual das 

entidades na Rede Social (participam em reuniões, ações pontuais) em detrimento de um 

maior envolvimento e de participação em iniciativas de carácter continuado, bem como a 

necessidade de uma reorientação para um modelo de apoio mais colaborativo.  

A esta reorientação para novas formas de colaboração, associa-se a necessidade da 

emergência das entidades parceiras de “discutirem as suas funções e de reorganizar os 

seus papéis” (E7). Sendo que o Município, enquanto principal dinamizador da Rede terá 
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de assumir um papel mais ativo no processo de capacitação das entidades e 

intervenientes. 

 

A Rede Social de Beja trouxe ganhos significativos do ponto de vista da “ancoragem” de 

uma cultura de parceria existente que permite uma maximização da capacidade de 

resposta das entidades, pela agilização e articulação de recursos, com um aumento do 

conhecimento da realidade local e das entidades envolvidas. De acordo com Esgaio e 

Carmo (2010), no trabalho colaborativo existe um forte equilíbrio e relacionamento entre 

parceiros, pelo que, existem contributos para o agir profissional das pessoas 

intervenientes. Esta contribuição manifesta-se em áreas distintas: no planeamento da 

intervenção (conceção do diagnostico social e plano de desenvolvimento social); no 

aprofundamento da área ética e relacional com o trabalho em rede; no conhecimento 

sobre a realidade multisectorial do território e possibilidade de adoção de novas práticas 

no agir profissional; na potenciação da intervenção articulada. 

 

A par da contribuição que o trabalho colaborativo da Rede Social tem no agir profissional, 

existem desafios e competências que o/a profissional enquanto parceiro/a da Rede Social 

de Beja tem mais desenvolvido, como aqueles que se enquadram nas categorias de 

competências operativas (ao nível do conhecimento da realidade social para uma 

intervenção mais sustentada); competências éticas (ao nível da gestão de conflitos; 

desenvolvimento de espírito de equipa, resiliência, respeito relacional e “curiosidade 

cultural”) e competências políticas (no sentido dos próprios fundamentos da profissão de 

assistente social e de dar voz aos públicos mais vulneráveis). 

 

A Rede Social como modelo de governança de intervenção social territorializada 

O conceito de governança em contexto da Rede Social, de acordo com Godinho e 

Henriques (2012), integra duas dimensões fundamentais: o planeamento integrado e a 

articulação da intervenção social por atores de diferentes naturezas e áreas de atuação 

em rede.Nesta última, importa perceber o modo de operacionalização da Rede Social na 

articulação entre as práticas de intervenção social, nomeadamente entre as diferentes 

parcerias locais do território, nomeadamente o RSI e CLDS. 

 

A Rede Social de Beja é percecionada como uma estrutura de planeamento estratégico 

territorializado de desenvolvimento social, através da “definição e priorização de 

estratégias de intervenção de combate à pobreza e exclusão social potenciadoras do 

desenvolvimento social” (E11). Considera-se que a Rede Social trouxe ganhos 
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significativos do ponto de vista da ação social da autarquia, mas também ao nível do 

trabalho das várias entidades que integram o CLAS. 

 

Não obstante, colocam-se questões ao nível da operacionalidade do sentido estratégico 

do planeamento do desenvolvimento social para o concelho, sobretudo pela 

multidimensionalidade e carácter estrutural dos problemas sociais que carecem de 

respostas estratégicas centrais e estruturantes capazes de provocar mudanças no 

território sem que este tenha capacidade política, económica e social de as mobilizar. A 

inoperacionalidade definida anteriormente e identificada pelas pessoas intervenientes, 

traduz-se sobretudo, nos seguintes fundamentos: 

- Elaboração e execução do planeamento quase da exclusiva responsabilidade do 

pessoal técnico das várias entidades que integram a Rede Social. Remetendo-se para 

esta questão uma pouca expressividade da utilização de metodologias participativas que 

potenciem um maior envolvimento das entidades locais e participação da comunidade e 

especialmente dos públicos mais vulneráveis; 

- Necessidade de avaliação do planeamento da intervenção efetuado; 

- Escassez de recursos financeiros afetos a este processo.  

 

Do ponto de vista da articulação entre entidades, verifica-se que existe uma partilha de 

recursos em vários níveis, “… racionalizando e adequando os recursos e iniciativas 

existentes, rentabilizando saberes das organizações e entidades locais, numa procura 

inovadora de soluções para as necessidades prementes nos territórios…” (E5). Para 

além da questão da rentabilização e partilha de recursos, quer ao nível do planeamento 

quer ao nível da criação, implementação e adequabilidade de respostas, importa 

perceber o posicionamento da Rede Social de Beja na articulação quer com a PSCBA 

quer com as parcerias locais (RSI e CLDS). 

 

Desta forma, verifica-se que apesar da generalidade das pessoas intervenientes terem 

conhecimento da existência da PSCBA enquanto órgão supraconcelhio da Rede Social, a 

maioria manifesta uma percepção de questionamento face à sua eficácia, evidenciando 

até “um défice de funcionamento” (E10) da mesma e consequentemente uma 

inoperacionalidade funcional na articulação entre o CLAS/ NE e a PSCBA. Pese embora 

este órgão seja identificado como um espaço de coletivização de problemas sociais do 

território, de coordenação de políticas e recursos, o “défice de funcionamento” 

percecionado, traduz-se sobretudo pela identificação da PSCBA com os seguintes 

aspetos: 
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- Burocratização da estrutura, com pouco impacto na vida das pessoas (destinatários/as 

das politicas sociais); 

- Representação da PSCBA, em que é percecionada uma delegação dos/as 

representantes das entidades nos/as técnicos/as e portanto, sem capacidade de decisão;  

- Em detrimento de apresentação de problemas/questões sociais na PSCBA, que os 

respetivos CLAS não consegue resolver, existe mais uma partilha e apresentação de 

projetos dos vários concelhos, sem discussão aprofundada sobre as questões estruturais  

que carecem de respostas articuladas; 

- Formas de comunicação, nomeadamente na articulação entre os instrumentos de 

planeamento do desenvolvimento social concelhios e outros instrumentos de 

planeamento de desenvolvimento regional e supraconcelhio, como com a implementação 

de Estratégias Nacionais. 

 

Relativamente à articulação entre o CLAS e as parcerias de ação social locais, 

nomeadamente o RSI e CLDS, verifica-se que é percecionada uma articulação, contudo, 

em termos práticos e efetivos a mesma é questionada, quer pela necessidade de 

melhorar as formas de comunicação, quer por ainda se verificar ”muita sobreposição de 

trabalho, em vez de complementaridade” (E1) na intervenção social local.  

 

Rede Social versus Desenvolvimento Social e Local 

Conforme amplamente descrito, a Rede Social constitui-se a nível concelhio como um 

fórum de parceria entre entidades públicas e privadas com vista à erradicação da 

pobreza e exclusão social, tendo como objetivo a promoção do desenvolvimento social. 

Paralelamente, assume-se também como instrumento para a promoção de processos de 

desenvolvimento local. De acordo com Castro e Gonçalves (2002) e conforme já 

transmitido, esta assunção é assumida pela implementação de processos de 

planeamento estratégico territorializados e participados; pelo suporte de intervenções 

sociais integradas e como indutoras de medidas de política social capazes de responder 

à multidimensionalidade dos problemas sociais.  

 

Considera-se que a Rede Social pode assumir um papel fundamental em dois sentidos: 

numa perspetiva mais de planeamento estratégico, enquanto instrumento de deteção de 

necessidades e recursos locais na contribuição de uma intervenção social integrada, bem 

como na promoção de uma ação coletiva, de animação do território e potenciadora de 

processos de desenvolvimento local.   
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Na percepção dos/as intervenientes e não obstante já algumas limitações anteriormente 

descritas, a Rede Social de Beja tem contribuído para o desenvolvimento social e local do 

concelho na perspetiva de planeamento estratégico em direcção a uma intervenção mais 

articulada, do ponto de vista da contribuição para o aumento do conhecimento da 

realidade social do território e da articulação entre entidades (rentabilização e articulação 

de recursos, partilha de saberes, minimização da sobreposição de intervenções). Esta 

questão tem contribuído inclusivamente para uma melhoria da qualidade institucional e 

trabalho colaborativo da Rede Social.  

 

Na contribuição da Rede Social de Beja na promoção do desenvolvimento social e local 

do concelho na perspetiva de implementação de processos de desenvolvimento local de 

animação do território, que na perspetiva de Roque Amaro (2000) pressupõem a 

participação da comunidade/ população local, o modelo deverá ser repensado, 

considerada mesmo uma fragilidade estrutural do próprio Programa.  

 

Esta participação da comunidade local e nomeadamente do público mais vulnerável no 

processo de implementação e funcionamento da Rede é percecionada de dois tipos:  

- Participação pontual, “em iniciativas pontuais abertas à comunidade…” (E1) ou “como 

espectador ou cliente final de todo o processo de planeamento e execução das 

atividades” (E7); 

- Participação indireta, “através da representatividade das estruturas locais como 

associações, juntas de freguesia e outras estruturas” (E10).  

 

A questão da participação da comunidade é assinalada como um fator de risco nas 

avaliações nacionais elaboradas.Paralelamente e associada a este tipo de participação é 

percecionada uma “falta de visibilidade da Rede Social, falta marketing social” (E8) do 

programa, junto das entidades e comunidade local. Esta situação também é visível na 

descrição de casos de sucesso de projetos locais  desenvolvidos na Rede Social, onde 

foram destacados o Centro Social do Lidador e o CLDS, respostas onde a participação 

da população é indireta e/ou pontual. Os restantes projetos identificados são, todos eles, 

desenvolvidos num contexto de parceria, em trabalho colaborativo entre entidades da 

Rede Social, por áreas temáticas: famílias vulneráveis, pessoas com deficiência, pessoas 

idosas, vítimas de violência doméstica, saúde mental, interculturalidade, entre outras. 

 

Os projetos no contexto de uma ação coletiva, no caso em concreto da Rede Social, 

apontam para um foco na ação social, sendo perceção generalizada um predomínio do 

serviço social na Rede Social de Beja, não obstante a existência de multidisciplinaridade. 
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A intervenção Rede Social de Beja é percecionada com uma orientação para a ação 

social, ou seja, com uma orientação mais voltada para a prevenção de situações de 

carência e disfunção social, dirigida em assegurar especial proteção a grupos especificos 

de maior vulnerabilidade, quer no sentido das prioridades definidas no Plano de 

Desenvolvimento Social, quer pela natureza das entidades que integram o CLAS.  

 

Na dialéctica do presente ponto, considerou-se importante que os/as intervenientes 

pensassem e reposicionassem o programa, enquadrado num pensamento prospetivo 

sobre desenvolvimento social/ local no novo quadro legislativo, nomeadamente no 

âmbito da transferência de competências sociais para os Municípios e da recente 

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030.  

 

Relativamente à transferência de competências de funções sociais do Estado para os 

Municípios são identificadas sobretudo três questões que fundamentam as preocupações 

e/ou as justificações apresentadas pelas pessoas intervenientes. Referem que a 

transferência de competências para o Município de Beja vem reforçar: 

- O papel do Município em termos de gestão de equipas e coordenação de estratégias, 

bem como do programa Rede Social; 

- A questão da proximidade aos cidadãos, que aliás se constitui como o maior 

fundamento da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais – Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto, que consubstancia o 

maior processo de descentralização autárquica desde a democracia portuguesa; 

- A necessidade de reavaliação do programa da Rede Social, sendo esta uma 

recomendação já efetuada pelo Governo: a reavaliação e reforço do Programa Rede 

Social, através da Resolução da Assembleia da República n.º 174/2021 de 22 de junho 

de 2021, numa lógica de maior proximidade e subsidiariedade de recursos públicos. 

 

Para além destas questões anteriormente descritas, é apontado como um factor 

importante, o facto do processo e termos da transferência de competências carecer de 

uma discussão alargada na comunidade, sendo referido um desconhecimento da 

situação, por parte de técnicos/as e entidades envolvidas. Neste contexto, foram 

apontados alguns receios no processo de transferência de competências e que são 

alargados ao desenvolvimento do programa da Rede Social. Têm a ver sobretudo com a 

questão dos recursos a afetar aos municípios, nomeadamente financeiros, mas também 

humanos e logísticos.  

 



  

129 

 

A necessidade de reformulação do Programa Rede Social é também apontada na 

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 que vai no sentido de 

acompanhamento de políticas locais de combate à pobreza, quer com a criação de fóruns 

locais de combate à pobreza, quer com um reforço do acompanhamento social de 

proximidade de equipas multidisciplinares. Á semelhança da anterior alteração legislativa, 

subsiste na sua fundamentação uma lógica de proximidade, bem como uma necessidade 

de maior participação dos públicos mais vulneráveis e da comunidade em geral, 

incrementada com a criação de fóruns. Esta situação encontra-se em conformidade com 

um dos maiores riscos apontados em anteriores avaliações do Programa da Rede Social.  

 

As pessoas intervenientes percecionam e perspectivam o Programa Rede Social no 

âmbito da ENCP, não só através desta lógica da proximidade, mas também com a 

necessidade de um maior envolvimento das entidades parceiras e com o dar a conhecer 

necessidades e respostas. Surge igualmente a necessidade de afetar mais recursos: 

financeiros e humanos, bem como o reforço de mecanismos de apoio à intervenção 

social (monitorização e supervisão). Evidencia-se a necessidade de um compromisso 

político não só de implementação da Estratégia, como da articulação da mesma com 

outras Estratégias Nacionais e com outros Planos Municipais e supraconcelhios, numa 

lógica de articulação integrada e multinível a apontar para um nível concelhio de 

governança da intervenção.  

 

A prospectiva transmitida aponta para uma maior responsabilização ou liderança do 

Município, enquanto dinamizador e facilitador do trabalho colaborativo da Rede Social, 

mas também numa lógica de governança territorializada. Impõe-se, assim que se 

assegure uma gestão do programa com: uma maior participação da comunidade local e 

públicos vulneráveis; uma maior articulação entre entidades publicas e privadas e de 

outras áreas para além da ação social, como o sector económico, cultural e associativo; 

uma articulação concertada entre as várias Estratégias Nacionais (e/ou com Planos 

Municipais Locais) e com outros instrumentos de planeamento regionais e concelhios, 

como o Plano Director Municipal (PDM). 
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2. BREVES RECOMENDAÇÕES 

Na sequência das perceções das pessoas envolvidas no presente estudo, das reflexões 

por elas efetuadas e consequentes, descritas nas conclusões e assumindo a 

possibilidade do reforço do Programa Rede Social, que se encontra em fase de 

reavaliação, num contexto de novos desafios sociais e legislativos, apresentam-se 

algumas pistas para reflexão e eventual futura implementação, sob a forma de 

recomendações/sugestões. Obviamente que as mesmas pressupõem um reforço do 

papel do Programa da Rede Social no contexto local com o incremento de um 

investimento ao nível financeiro, logístico e humano. Não obstante, também se considera 

que ao se pretender potenciar o trabalho colaborativo das entidades, existe uma maior 

partilha de responsabilidades e recursos. 

 

As “recomendações” ora propostas, foram organizadas em torno de dois pontos que se 

entrecruzam do ponto de vista da eventual operacionalidade, mas que se considera 

puderem resumir a oportunidade que o Programa Rede Social poderá ter no contexto 

atual de se assumir como um sistema de governança territorial, numa lógica multisectorial 

e multinível: 

I. Reforçar a Rede Social de Beja em contexto de trabalho colaborativo na 

promoção do desenvolvimento local; 

II. Reposicionar a Rede Social de Beja num modelo de governança de intervenção 

social em contexto de novos desafios. 

 

Para a concretização do desígnio - Reforçar a Rede Social de Beja em contexto de 

trabalho colaborativo na promoção do desenvolvimento local - são percecionadas 

duas necessidades às quais importa dar resposta, apontando-se algumas pistas de 

reflexão:  

 

1. A necessidade de potenciar a participação e envolvimento das entidades 

parceiras e promover uma intervenção articulada e de maior proximidade. 

 

Algumas das estratégias poderão passar por algumas questões como: 

. A coordenação sectorial dos GIIT’S, por parte de diferentes entidades com competência 

em matéria da área temática do respetivo Grupo; 

 

. A criação das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e/ou Comissões Sociais Inter-

Freguesias (CSIF), com a participação e envolvimento de entidades de freguesias rurais 
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e criação de dinâmicas territoriais que permitam a criação de processos de 

desenvolvimento local. Estes, no sentido da abordagem de “des-envolvimento” que 

Roque Amaro (2017) traduz, no que realmente, desenvolvimento deve significar para os 

territórios e para as pessoas: a libertação dos obstáculos que se colocam, através de 

mobilização de capacidades e recursos em prol de respostas articuladas a necessidades 

individuais e coletivas, potenciando ações participativas e emancipadoras das 

comunidades; 

 

. A adoção de estratégias de utilização de metodologias participativas, nomeadamente na 

elaboração de instrumentos de planeamento de desenvolvimento social; 

 

- A promoção da qualificação dos/as técnicos/as envolvidos/ profissionais e dirigentes: 

                 . Formação/ sensibilização sobre a própria filosofia da Rede Social, centrando 

em áreas privilegiadas do seu funcionamento como, o planeamento estratégico e 

prospetivo e questões relacionadas com a avaliação. 

                . Formação especifica por áreas temáticas no âmbito dos GIIT’s, com grupos 

de menor dimensão, com a adoção de metodologias participativas que, até possam 

sustentar diagnósticos colaborativos e participativos. 

                  . Proporcionar momentos reflexivos da ação conjunta; 

 

- O reforço da visibilidade da Rede Social de Beja, como estrutura de planeamento 

estratégico e desenvolvimento de projetos e atividades conjuntas, com uma clarificação 

da sua identidade para o exterior; 

 

- A criação de um Fórum Social, que “possa espelhar a reflexão e prática no nosso 

território, assim como, ser um espaço de debate e de partilha de boas práticas a nível 

regional e nacional” (E7), para além de reforçar a visibilidade da Rede Social de Beja. 

 

 

2. A necessidade de promover mecanismos de participação da comunidade 

local e nomeadamente de públicos mais vulneráveis 

 

Uma das características apontadas por Roque Amaro (2000) para iniciativas de 

desenvolvimento local é precisamente a adoção de “metodologia e uma pedagogia de 

participação e de autonomização (“Empowerment”) da comunidade” (p.19). Sendo esta 

uma das fragilidades do Programa Rede Social, para o desígnio proposto, sugere-se que 

exista uma maior centralidade e foco nas pessoas destinatárias da ação da Rede, que 
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poderá ser incrementado não só no contexto das Comissões Sociais de Freguesia, num 

nível sub-municipal, mas também no contexto da ENCP. No âmbito desta e relativamente 

à revisão e fortalecimento da Rede Social, é proposta a criação de Fóruns Locais de 

Combate à Pobreza, aos quais se poderá fomentar a participação das pessoas, quer com 

representantes da  sociedade civil em áreas temáticas, quer com o próprio público 

destinatário, aproveitando estes espaços não só para a implementação local da 

Estratégia, como para a promoção da participação da comunidade nas iniciativas/ 

projetos da Rede Social, numa lógica de reciprocidade. 

 

 

No que concerne ao desígnio - Reposicionar a Rede Social de Beja num modelo de 

governança de intervenção social em contexto de novos desafios - posicionar a 

Rede Social de Beja como a parceria do conjunto das parcerias sociais, ou seja como 

instrumento local de planeamento do desenvolvimento social territorializado, com o 

incremento de metodologias participativas e mecanismos de avaliação de impactos das 

atividades do Plano de Ação e do PDS surge como um dos pressupostos fundamentais, 

bem como contribuir para uma articulação multi-escala com as funções de administração 

e planeamento do território, no sentido de se assumir como um modelo de governança. 

Para tal, sugere-se: 

 

- Apesar de, obviamente a área social predominar na Rede Social, reconhecer que o 

conceito de desenvolvimento social é multidimensional e, portanto, mobilizar a adesão ao 

CLAS de outro tipo de entidades, nomeadamente privadas e/ou associativas, de maior 

representatividade da comunidade, dos sectores cultural, económico, associativo 

(associações de pais, empresariais, de jovens; comissões de utentes; sindicatos; entre 

outros); 

 

- Cumprir o desígnio da intervenção multi-escala no território, com a criação de formas de 

comunicação mais facilitada entre o nível supramunicipal, através da PSCBA e o CLAS e 

NE; o nível municipal, através destes dois orgãos e o sub-municipal, mediante as CSF e 

CSIF;  

 

- Criar estratégias de articulação da Rede Social com instâncias de planeamento de 

desenvolvimento regional e municipal territorial, nomeadamente com o Plano Director 

Municipal (PDM), até pelas competências do CLAS, na elaboração de pareceres relativos 

a equipamentos sociais, para além da nova competência de elaboração de Cartas 
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Sociais, garantindo, assim, condições mais favoráveis à intersetorialidade do 

planeamento do desenvolvimento social.  

 

 

Salienta-se, ainda, a possibilidade de refletir sobre a estrutura e dinamização dos 

órgãos da Rede Social, com o objetivo de contribuir para os dois desideratos 

anteriormente descritos. Não obstante a estrutura orgânica da Rede Social, se encontrar 

definida no Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de Junho, do ponto de vista do funcionamento, 

o CLAS poderá, se assim o entender, inovar e decidir sobre novas formas de organização 

e/ou agilização de procedimentos, numa lógica de maior partilha de responsabilidades e 

de maior horizontalidade no trabalho colaborativo. 

 

Do ponto de vista da Estrutura da Rede Social, sugere-se: 

 

- Criação de uma estrutura com funções de coordenação e decisão política 

(eventualmente com participação técnica/ dirigentes), de articulação de politicas públicas 

locais, com competência ao nível de: 

. Definição de estratégia concertada de desenvolvimento social e local para o 

concelho de Beja, que identifique áreas estratégicas de intervenção e questões 

estruturantes associadas; 

. Contribuição para um impulso da atividade do Núcleo Executivo, nomeadamente 

para a elaboração de forma participada e prospetiva dos instrumentos de 

planeamento (Diagnóstico Social e PDS), sua implementação e avaliação no 

sentido de definição de uma estratégia consensualizada e fundamentada; 

. Articulação estratégica dos vários órgãos da Rede Social (CLAS; Comissões 

Sociais de Freguesia) e Grupos Integrados de Intervenção Técnica (áreas 

temáticas); 

. Articulação de toda a intervenção social do Município, pós transferência de 

competências de funções sociais do Estado (ação social e saúde), no sentido de 

assegurar uma gestão partilhada e participada entre entidades do concelho com 

intervenção em matéria de desenvolvimento social, nomeadamente no combate à 

pobreza e exclusão social. 

 

A estrutura proposta, constituída por dirigentes/ representantes do CLAS, funcionaria 

como uma Comissão de Planeamento Estratégico ou Comissão de Governança Local e 

teria uma constituição reduzida, composta por atores estratégicos como, o Município 

(presidente do CLAS e vereadores da área do desenvolvimento social e da área do 
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planeamento), Segurança Social, Saúde e Emprego/Trabalho. Não obstante, poderia 

existir afectação de outros elementos/ entidades que pudessem contribuir para uma 

melhor prossecução dos fins da Rede Social e para a adoção de metodologias 

participativas a incrementar para uma maior participação e envolvimento dos/as 

intervenientes. Exemplo disso poderia ser a afetação, mesmo que pontual, do Instituto 

Politécnico de Beja, no sentido de aproximar a academia a processos de estratégia e 

desenvolvimento local do território onde está implantado, numa lógica de reciprocidade. 

Outro exemplo poderia ser a EAPN, no apoio/ colaboração à implementação local da 

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. 

 

- Ao nível do Núcleo Executivo (NE), colocar a possibilidade de formalizar o tempo 

técnico de cada entidade, a afectar a este órgão. Pese embora não exista fundamento 

legal na Lei que enquadra o Programa Rede Social sobre esta matéria, no âmbito de 

decisões do CLAS, concertadas com as entidades envolvidas, esta questão poderá, 

eventualmente ser equacionada, mediante estabelecimento de protocolos ou outros. 

Assim, o exercício de funções no NE pressupunha a afetação dos seus membros ao 

trabalho efetivo neste órgão executivo, por tempo não inferior a um número de horas 

mensais a acordar entre as partes, a integrar o período normal de trabalho de cada um/a. 

Esta situação é ainda mais imperiosa, dadas as competências ao nível, quer da 

elaboração do Plano de Ação da Rede, quer da elaboração de Diagnóstico Social do 

concelho e PDS, preferencialmente com metodologias participativas associadas a 

processos de desenvolvimento local, carecendo assim de um maior número de recursos 

humanos envolvidos.  

 

- Criação/recriação das Comissões Sociais de Freguesia ou Inter-Freguesias (CSF/ 

CSIF) no concelho de Beja. Considera-se que enquanto órgão da Rede Social e de 

enquadramento territorial específico, estas, assumem um papel fundamental em dois 

sentidos: numa perspetiva mais de planeamento estratégico, enquanto instrumento de 

deteção de necessidades e recursos locais, bem como na promoção de uma ação 

coletiva, de animação do território capaz de potenciar processos de desenvolvimento 

local. Assegurar a mobilização de entidades como coletividades locais, associações 

desportivas, culturais, de atividade económica e líderes locais, será fundamental para a 

dinamização das freguesias rurais e para a sua assunção na promoção do 

desenvolvimento. Apesar do acompanhamento necessário, sobretudo na fase de criação 

e implementação das CSF/CSIF, por parte do Município e NE, a dinamização poderá ser 

repartida por entre os seus elementos técnicos, atendendo a que se pretende que, no 
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futuro, sejam as entidades locais, nomeadamente Juntas e Uniões de Freguesia que 

liderem e se apropriem da dinamização destas estruturas. 

 

Do ponto de vista da Dinamização da Rede Social, sugere-se: 

  

- Criação e dinamização dos GIIT’s por áreas temáticas, consoante as prioridades 

definidas no PDS e que potenciem um maior envolvimento das entidades, da intervenção 

articulada, aumento do conhecimento da multidimensionalidade dos problemas sociais 

associados e promoção de dinâmicas participativas. Assegurar que a coordenação 

sectorial/ temática seja da responsabilidade de entidades parceiras, numa lógica de 

horizontalidade no trabalho colaborativo. Contribui igualmente para um maior 

envolvimento das entidades, aumento da sua projeção e para uma co-responsabilização 

partilhada em todo o processo minimizando que recaia apenas sobre o Município.  

 

- Dar continuidade às reuniões do grupo técnico da Rede Social, de forma mensal ou 

bimestral, no sentido de manter uma proximidade técnica, proporcionando confiança 

entre as entidades parceiras e criando um espaço de partilha, com possibilidade de 

ações conjuntas e proporcionando momentos de reflexividade na ação. Neste âmbito e 

paralelamente, criar momentos informais, pelo menos uma vez no ano, para o reforço das 

capacidades relacionais entre os parceiros. 

 

- A criação de mecanismos efetivos de monitorização e avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Social e do Plano de Ação da Rede Social.  

 

- Considerar a possibilidade de contratualizar consultoria externa, para implementação 

e/ou acompanhamento em processos de diagnóstico com metodologias participativas; 

animação territorial; dinamização de momentos de reflexividade técnica por áreas 

temáticas, por exemplo, no âmbito dos GIIT’s e supervisão do trabalho técnico.  

 

 

As sugestões descritas consubstanciam-se num processo de oportunidade para o 

Programa Rede Social se assumir como o modelo de governança, capaz de implementar 

uma visão estratégica e política de promoção do desenvolvimento social e local do 

território. Para tal, será imperiosa, para além da existência de uma estratégia definida, de 

modo concertado entre os atores locais e fundamentada em políticas sociais 

estruturantes, que sejam, igualmente, alocados mais recursos. 
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A nível nacional e atentos a que o momento atual evidencia financiamentos comunitários 

importantes (definição do novo quadro financeiro comunitário e Plano de Recuperação e 

Resiliência - PRR), e no âmbito da avaliação e posterior redefinição do próprio programa, 

parece existir a possibilidade de potenciar o Programa da Rede Social e reforço dos 

recursos a afectar. Conforme transmitido pelo primeiro-ministro António Costa, em 30 de 

Abril de 2022, é intenção politica do governo, no sentido de melhorar a eficácia das 

politicas públicas, 

 

Aprofundar e monitorizar o modelo de trabalho em rede, reforçando o 

envolvimento dos diferentes atores e a equidade do modelo no âmbito da 

descentralização de competências para os Municípios na área social e renovar os 

instrumentos territoriais integrados de combate à pobreza, articulando melhor as 

respostas sociais com as politicas de habitação, formação e emprego (…).17 

 

É assumidamente destacado o papel primordial dos Municípios na definição e 

implementação de estratégias de trabalho colaborativo, em prol do desenvolvimento 

social. Num contexto de descentralização de competências de funções sociais do Estado 

para os Municípios, de um período em que é recomendada uma avaliação e um reforço 

do Programa da Rede Social, numa lógica de acompanhamento de políticas locais de 

combate à pobreza, os desafios atuais enquadram uma oportunidade para reflexão e 

eventual implementação das sugestões propostas e outras.  

 

Neste sentido, as mesmas pressupõem não só um reforço de recursos humanos e 

financeiros a afectar à Rede Social de Beja, mas sobretudo, vontade política e 

determinação técnica na definição de uma estratégia concertada de desenvolvimento 

social e local para o concelho de Beja, que identifique áreas estratégicas de intervenção 

e questões estruturantes associadas, consubstanciada num trabalho colaborativo entre 

entidades e diferentes atores do concelho.  

 

 

 

 

                                                 
17“Congresso Nacional da EAPN – Diálogos sobre a Pobreza; 1º Seminário: “A luta contra a 
pobreza em Portugal: Desafios e Oportunidades”; Porto; Salão nobre da Faculdade de Economia 
da universidade do porto – Parte de discurso de António Costa – Primeiro-ministro de Portugal, em 
30 de Abril de 2022 



  

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El partenariado es un proceso donde dos o más organizaciones se unen para crear algo nuevo, 

algo que no poderían conseguir por sí solos e incluso algo que es más que la suma de sus 

acciones.”  

Joseph Just, “El partenariado como estrategia de trabajo social comunitario”, in Cuadernos de 

Trabajo Social, 2000, p. 255 
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DIMENSÃO I. TRABALHO COLABORATIVO DA REDE SOCIAL 

Tabela a. Potencialidades do trabalho colaborativo da Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E3; E9; 
E10; E11 

C1. 
Rentabilização de recursos e sinergias 
 

5 

E1; E2; E3; 
E5; E8; E9; 

E10 
C2. Partilha de informação (Proximidade técnica e institucional) 7 

E1; E5; 
E7;E8;E10 

C3. Aumento do conhecimento da realidade 5 

E2; E7; E10 C4. 
Projecção das entidades parceiras 
 

3 

E2; E4 C5. Ganhos para as pessoas beneficiárias 
 

2 

E6; E7; E9 C6. 
Respostas mais ajustadas às necessidades reais das 
famílias/pessoas em situações de pobreza e exclusão social 

3 

E10; E11 C7 
Existência de instrumentos de planeamento do 
desenvolvimento social 

2 

E10; E11 C8 Intervenção articulada 2 
Total de respostas categorizadas 

 
29 

 

Tabela b. Constrangimentos do trabalho colaborativo da Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E2; E7; 
E8; E6; E10 

C1. Falta de tempo  6 

E7 C2 Perspectiva tradicionalista da intervenção 1 
E3; E8; E11 C3. Escassez de recursos humanos 3 

E1; E10; E11 C4. Difícil envolvimento das entidades parceiras  3 

E4; E5; E9 C5. Não identifica constrangimentos 3 
Total de respostas categorizadas 

 
16 

 

Tabela c. Sugestões de Melhoria para o trabalho colaborativo da Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E2; E7; E9; 

E10 
C1. Formalização do tempo a afectar à Rede Social 5 

E2 C2. Formato/ Conteúdo das reuniões 1 
E3 C3. Criação de mecanismos de monitorização e avaliação 1 
E3 C4. Maior participação da comunidade 1 

E1; E4; E5; 
E6 C5. Criação e dinamização de grupos de menor dimensão  5 
E7 C6. Maior capacitação dos profissionais 1 

E10 C7 Redefinição da estrutura de funcionamento da Rede 1 
E8 C8.  Sem resposta 1 

Total de respostas categorizadas 16 
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Tabela d.A participação das entidades parceiras na Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E2; E3; E8; 
E11 C1. 

Existência de uma diferenciação de participação consoante o 
tipo de entidades 

4 

E4;E5; E6; 
E7; E8; E9; 
E11 

C2. Existência de uma participação muito positiva  7 

E1; E6; E7; 
E10  C3. 

Existência de uma dificuldade num envolvimento continuado 
das entidades (com necessidade de novas formas de 
colaboração) 

4 

Total de respostas categorizadas 
 

15 

 

 

Tabela e. Contributodo trabalho colaborativo da Rede Social no agir profissional das 
pessoas intervenientes 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E2 C1. Abordagem de Planeamento 2 

E2; E8; E11 C2. Abordagem ética e relacional 3 
E5; E6; E7; 

E9; E11 
C3. Abordagem do conhecimento 5 

E5; E7; E9; 
E10; E11 

C4. Abordagem da intervenção 5 
Total de respostas categorizadas 

 
15 

 

 

Tabela f. Desafios e Competências do/a profissional enquanto parceiro/a da Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E2;E5; 
E6;E7 

C1. Competências operativas 6 
E1; E2; E4; 
E5; E6; E7; 

E9 
C2. Competências éticas 8 

E5; E6; E7; 
E9 

C3. Competências políticas 3 
Total de respostas categorizadas 

 
17 
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DIMENSÃO II. A REDE SOCIAL COMO MODELO DE GOVERNANÇA DE 

INTERVENÇÃO SOCIAL TERRITORIALIZADA 

Tabelag. Mudanças ocorridas após implementação da Rede Social 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E3; E7; E9; E11 C1. Planeamento da intervenção 5 
E2; E3; E4; E5; E6; 

E7; E8; E9; E10; E11 C2. Trabalho articulado 10 

E3; E5; E6; E7;E9 C3. Partilha de recursos 5 
E3; E5; E6 C4. Ações inovadoras 3 

E3 C5. Metodologias participativas 1 
E2; E5; E6 C6. Impacto nas pessoas 3 

Total de respostas categorizadas 
 

27 

 

Tabela h. Articulação do CLAS com órgãos intermunicipais (PSCBA) 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E2; E3; E7; E9; E10 C1. Formas de comunicação 5 
E3; E5E7; E8; E11 C2. Coordenação de recursos e politicas 4 
E3; E5; E10; E11 C3. Preocupação coletiva sobre problemas sociais 4 

Total de respostas categorizadas 
 

13 

 

Tabelai.Articulaçãocom outras parcerias de ação social local 
 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E2; E3; E5; E6; 

E7; E8; E9; E10; E11 C1. Existência de articulação  10 

E1; E7 C2. Sobreposição de trabalho  2 

E2; E7 C3. 
Questões na efetivização de articulação com RSI e 
CLDS 

2 

E3; E5; E6; E8; E9; 
E11 

C4. Trabalho articulado 6 

E4 C5. Sem resposta 1 
Total de respostas categorizadas 

 
21 

 

DIMENSÁO III – REDE SOCIAL VERSUS DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL 

Tabela j. Perceção do Programa Rede Social no seu contributo ao desenvolvimento local do 
concelho 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1; E3; E7; E9; E11 C1. Planeamento  social 5 
E2; E3; E4; E5; E6; 

E7; E8; E9; E10; E11 
C2. Impacto na população  2 

E3; E5; E6; E7; E9 C3. Articulação entre entidades 6 
E3; E5; E6 C4. Maior conhecimento da realidade 4 

E3 C5. Capacitação 1 
E2; E5; E6 C6. Sem resposta 1 

Total de respostas categorizadas 
 

19 
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Tabela k. Participação da Comunidade local no processo de implementação e 
funcionamento da Rede Social 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1;E3; 

E4;E5; E6; 
E7; E8; E9 

C1. Participação pontual ou indireta 10 

E2 
C2. 

Sem participação da população                                                             
Falta de visibilidade das atividades da Rede Social 1 

Total de respostas categorizadas 
 

11 

 

 

 

Tabela l. Predomínio de Assistentes Sociais na Rede Social 

Entrevistas Categorias 
Frequência 

(Nº) 
E1;E3; E9 C1. Existência de pluridisciplinariedade 3 

E2; E5; E7; 
E8 

C2. sim predominio de as 6 
E4; E6 C3. Talvez 2 

Total de respostas categorizadas 
 

11 
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APÊNDICE II. GUIÃO DE ENTREVISTA 
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Identificação Pessoal e Institucional: 
I. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL  

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Sexo: _______ 

Idade: _______ 

Formação académica: ___________________________________________________________________ 

Profissão/cargo desempenhado: __________________________________________________________ 

Entidade que representa:________________________________________________________________ 

Tempo de serviço na Entidade que representa (em anos): ______________________________________ 

Tempo de participação técnica na Rede Social (em anos): ______________________________________ 

Nível de intervenção profissional na entidade que representa: (assinalar com um x) 

 Nível macro (planeamento e gestão)   
Nível meso (coordenação e mediação com entidades externas) 
Nível micro (atendimento; encaminhamento; execução)  

 
II. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
- Tipo de entidade que representa na Rede Social: (assinalar com um x) 

Pública   Privada  (Com fins lucrativos        Sem fins lucrativos        )   

Outro     Qual? ______________ 

- Órgãos da Rede Social que a entidade que representa integra:  

Conselho Local de Ação Social (CLAS)       Desde o ano: _____ ou Entre o ano  ____ e ____ 

Núcleo Executivo         Desde o ano: _____ ou Entre o ano  ____ e ____ 

Comissão Social de Freguesia        Desde o ano: _____ ou Entre o ano  ____ e ____  

- Grupos da Rede Social que a entidade que representa integraou já integrou? 

Grupo Técnico Mensal  Grupo Integrado de Intervenção Técnica (GIIT)  

      Qual a temática do GIIT?______________________ 

- A entidade que representa participou na construção dos instrumentos de planeamento do 

desenvolvimento social? 

 Sim     Em quais?  Plano de Desenvolvimento Social (PDS)   
      Diagnóstico Social   
      Plano de Ação     
    

Não    Motivo(s) da não participação: _______________________________ 

    ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
- Como definiria o nível de participação da entidade que representa na Rede Social?(assinalar com um x a opção 
considerada mais adequada. Escala: Muito participativa: participa ativamente nas ações/ atividades/ projetos desenvolvidos na rede, 
dando contributos decisivos para a sua concretização; Razoavelmente participativa: participa nalgumas ações/ atividades/ projetos e 
dá contributos regulares para o seu desenvolvimento; Pouco participativa: o seu empenho é reduzido e os contributos esporádicos; 
Nada participativa: ausência de participação e de contributos ao desenvolvimento das ações/ actividades/ projetos da Rede) 

Muito Participativa Razoavelmente 
Participativa 

Pouco Participativa Nada Participativa 
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Guião de Entrevista 
III. PERCEPÇÕES E PENSAMENTO PROSPECTIVO DA REDE SOCIAL DE BEJA 

 
 
a. PERCEPÇÕES DO TRABALHO COLABORATIVO DA REDE SOCIAL  

 
1. Que potencialidades identifica no trabalho colaborativo e/ou de parceria da Rede Social de Beja? 

 
 
 
 
 
 
2. Que constrangimentos identifica no trabalho colaborativo e/ou de parceria da Rede Social de Beja? 

 
 
 
 
 
 
3. Como vê a participação das entidades parceiras no Programa Rede Social de Beja?  

(Para além de outras questões, poderá tecer algumas considerações relativas a: formas de interacção entre 
as entidades parceiras; o seu nível de envolvimento, nomeadamente, das instituições do 3º sector, da 
administração pública e organizações privadas; desenvolvimento de uma cultura de parceria; 
desenvolvimento de iniciativas conjuntas) 
 
 
 
 
 
 
4. Que aspetos estruturais e funcionais considera que poderiam ser alterados e/ou criados para melhorar 

a eficácia e eficiência do trabalho colaborativo da Rede Social? 
 

 
 
 
 
 
 

b. PERCEPÇÕES DA AÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL (AGIR PROFISSIONAL) NA REDE SOCIAL 
 
5. Considera que o trabalho da Rede Social tem contribuído para a alteração de processos/ práticas do 

agir profissional dos/as Assistentes Sociais (ou de outro profissional da área social, se for caso disso)? 
Se sim, como? Se não, porquê? 

 
 
 
 
 
 
6. Que desafios e competências, o/a profissional terá de desenvolver ou tem mais desenvolvido 

enquanto parceiro/a da Rede Social? 
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7. De que forma a comunidade/ população local tem participado no processo de implementação e 
funcionamento da Rede Social? Caso considere importante, que sugestões tem para promover a 
participação da população local e/ou públicos desfavorecidos? 

 
 
 
 
 
 
 
8. Existe predomínio disciplinar de Assistentes Sociais na rede social concelhia? Considera que este 

predomínio sugere, por parte das redes, uma maior orientação para a ação social? 
 
 
 
 
 
 
 

c. PERCEPÇÕES DA REDE SOCIAL COMO MODELO DE GOVERNANÇA DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
TERRITORIALIZADA NO CONTRIBUTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL 
 

9. Quais as principais mudanças operadas no concelho após a implementação da Rede Social?  
(Para além de outras questões, poderá tecer algumas considerações relativas a: acções inovadoras; aumento/ 
organização/ partilha de recursos; coletivização de problemas sociais; trabalho articulado; respostas comunitárias; 
planeamento da intervenção; metodologias participativas) 

 
 
 
 
 
 
 
10. Existe algum procedimento estruturado e sistemático de articulação da Rede Social de Beja (CLAS) com 

órgãos intermunicipais, nomeadamente a plataforma supraconcelhia de Beja?  
(Para além de outras questões, poderá tecer algumas considerações relativas a: formas de comunicação e comunicação 
de baixo para cima e de cima para baixo – entre níveis regionais e locais; coordenação de recursos e politicas; 
preocupação coletiva com uma intervenção integrada sobre problemas sociais) 

 
 
 
 
 
 
 
11. Considera a Rede Social de Beja uma estrutura de planeamento estratégico territorializado de 

desenvolvimento social? Como se define esse sentido estratégico para o concelho?  
 

 
 
 
 
 
 
12. Considera que a comunicação com outras parcerias de ação social local, nomeadamente o RSI e o 

CLDS, resultou para articular a intervenção social no concelho? Como se faz e como avalia esta 
articulação? 
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d. PERCEPÇÕES E PROSPECTIVAS DO PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONTRIBUTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
DO CONCELHO DE BEJA 

 
13. Como percepciona o Programa Rede Social no seu contributo ao desenvolvimento local do concelho? 
(contributos: aumento do conhecimento da realidade e necessidades do concelho; da capacidade de 
participação nas politicas locais; atuação com base em diagnósticos participados; potencia a organização 
de recursos, respostas comunitárias; responde a necessidades identificadas com mobilização de 
capacidades locais; articula recursos/ respostas locais com acesso a recursos exteriores)  

 
 
 
 
 
 
 
14. Destaque um ou dois casos de sucesso de projetos locais da Rede Social na promoção do 

desenvolvimento social e local do concelho. 
(Esclareça a fundamentação, a organização de recursos? Existiu inovação na resposta? Houve governança 
no sentido da participação nas decisões? Podemos considerar que se tornaram sustentáveis?) 

 
 
 
 
 
 
 
15. Como percepciona e prospectiva o programa Rede Social no quadro da transferência de competências 

das funções sociais do Estado para os Municípios? 
(Poderá enquadrar a resposta no facto da transferência de competências ser efetuada numa lógica de maior 
proximidade e subsidiariedade de recursos públicos, tendo sido recomendado pelo Governo, a reavaliação e 
reforço do Programa Rede Social, através da Resolução da Assembleia da República n.º 174/2021 de 22 de 
junho de 2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Como percepciona e prospectiva o Programa Rede Social no âmbito da Estratégia Nacional de 

Combate à Pobreza 2021-2030 (ENCP)? 
(Como é descrito no enquadramento da ENCP (Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2021 de 29 de dezembro de 
2021), a mesma permite uma reflexão sobre as politicas sociais e a necessidade de aprofundar o Estado Social nas suas 
várias vertentes. O “Eixo 5: Assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento local”, evidencia, por um lado, a 
promoção do trabalho em rede, com o objetivo de inovar os sistemas de governança territoriais e por outro, a 
necessidade de “pensar e reformular o Programa Rede Social numa lógica de acompanhamento de políticas locais de 
combate à pobreza, através da criação de Fóruns Locais de Combate à Pobreza, de sinalização e de reforço do 
acompanhamento social de proximidade através de equipas multidisciplinares”. 

 


