
PROGRAMA REDE SOCIAL 
 

 

► Que problemas pretende combater? 

• Pobreza e exclusão social; 

• Persistência de problemas sociais não sinalizados; 

• Ausência de articulação entre entidades com intervenção no mesmo 

território; 

• Efeitos negativos da multiplicação de parcerias. 

 

 

 ► Objectivos estratégicos: 

• Desenvolver uma cultura de parceria efectiva e dinâmica; 

• Promover dinâmicas de planeamento estratégico; 

• Garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais. 

 

► Etapas percorridas no processo de implementação da rede social: 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                                    

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                     

 

 

► Etapas a percorrer no processo de Implementação da Rede Social  

Criação do Núcleo  
Dinamizador 

Elaboração do 
Regulamento Interno 

Constituição de Parceria 
CLAS 

Elaboração do Plano  
de Trabalho 

Realização do Pré – 
Diagnóstico 

( em execução)



                        (Acções a Desenvolver em 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Impactos esperados com esta 

medida: 

. Articulação e adaptação das políticas e medidas de âmbito nacional aos 

problemas e necessidades locais; 

. Aumento da capacidade de detecção e resolução de problemas individuais, 

gerando respostas específicas para necessidades específicas; 

. Transformação da cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no 

sentido de uma maior transparência e abertura a outras entidades e populações; 

. Implementação de sistemas de informação eficazes; 

. Incremento da participação e envolvimento dos próprios destinatários dos 

projectos de intervenção. 

 

► Conselho Local de Acção Social (CLAS) / Núcleo Executivo do CLAS 

. O CLAS é a entidade que tem como objectivo promover a articulação e 

integração dos contributos das entidades que o constituem, tendo em vista o 

planeamento e desenvolvimento da intervenção social no Município. 

Foi constituído a 19 de Abril de 2005 e é composto por entidades públicas e 

privadas sem fins lucrativos: 

Entidades Públicas 

• Município de Alvaiázere 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 

• IEFP – Centro de Emprego de Figueiró dos Vinhos 

• Coordenação Educativa de Leiria (CEL) 

• Junta de Freguesia de Alvaiázere 

• Junta de Freguesia de Maçãs Dª Maria 

• Junta de freguesia de Rego da Murta 

 
Diagnóstico Social 

Plano Desenvolvimento 
Social 

(PDS) – 3/5 anos

Implementação de 
Programas e Projectos  



• Centro de Saúde de Alvaiázere 

Entidades Privadas 

• Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 

• CEARTE – Centro de Formação Profissional e Artesanato 

• Escola Tecnológica e Profissional da Sicó (Pólo de Alvaiázere) 

• Grupo Desportivo de Alvaiázere 

• Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Maçãs Dª Maria  

• Grupo de Amigos dos Casais do Vento 

• Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 

• Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvaiázere 

• Associação de Desenvolvimento das Empresas do Concelho de 

Alvaiázere 

• Grupo Orientador de Festas e Obras da Avanteira 

• Associação Social, Cultural Recreativa de Almoster 

• Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria 

• Caritas Diocesana de Coimbra 

• Casa do Concelho de Alvaiázere 

• Rede Europeia Anti - Pobreza    

 

. O Núcleo Executivo é constituído por sete entidades: 

• Município de Alvaiázere 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 

• Coordenação Educativa de Leiria (Ensino Recorrente e Educação Extra 

– Escolar de Alvaiázere) 

• Associação de Desenvolvimento das Empresas do Concelho de 

Alvaiázere 

•  IEFP – Centro de Emprego de Figueiró dos Vinhos 

•  Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria 

• Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 

 

Actualmente, a Rede Social do concelho de Alvaiázere assegura as suas 

funções no Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


