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RESUMO 

As teorias de Mozzicafreddo (1991), Giddens (1997), Gonçalves (2011), Estivill (2008) e Adaikalam 

(2014), entre outros, sugerem a criação de espaços de governança na intervenção social local. A atuação 

na vulnerabilidade, em campos fundamentais do bem estar- como a ação social, o emprego, a saúde, a 

educação, o ambiente, a cultura e as relações sociais- em Portugal, tem sido entregue a dispositivos 

locais de parceria, como os Conselhos Locais de Ação Social (CLAS69), cuja abordagem inclui mediação 

e advocacia, coordenação estratégica e coprodução intersectorial em torno da elaboração de planos de 

intervenção focados na resposta aos problemas do território. Esta comunicação procede a uma 

interpretação do Programa Rede Social enquanto experiência de governança e interpreta impactos desta 

política na prática dos Assistentes Sociais. Apresenta dados resultantes do estudo de casos de duas 

unidades amostrais - CLAS Macedo de Cavaleiros, e CLAS Porto, recolhidos a partir de entrevistas e 

grupos focais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Governança, Ação coletiva, Intervenção social integrada, Desenvolvimento de 

comunidades, Serviço social comunitário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na história contemporânea recente as autarquias têm um vasto conjunto de 

competências delegadas, que implementam em articulação com instituições do sector público 

central, nomeadamente no que concerne às funções sociais. O regime de delegação de 

competências incorpora um modelo de governabilidade em rede, desde a RCM nº 197/97, 

aprimorado pelo DN 8/2002 e consubstanciado pela Dec. Lei 115/2006, a partir do qual o 

planeamento estratégico da ação social local e o poder decisório sobre os processos locais, é 

atribuído às diferentes organizações do território e a residentes locais. 70 

Do mesmo modo, a teoria, na linha de Mozzicafreddo (1991), Giddens (1997) e 

Gonçalves (2011), suporta a intervenção dos municípios ao nível das funções sociais em 

estruturas de poder local, que promovam o interface entre as instituições públicas do poder 

central e as instituições públicas da administração local, num quadro de partilha de 

competências e de capacidades operativas, sem o qual, os mecanismos buttom-up e top-down 

                                                        
69 Os CLAS são parcerias de gestão partilhada do desenvolvimento social local do nível municipal, que, em 

Portugal, foram criados ao abrigo do Programa Rede Social. 
70 O modelo de governabilidade local é sublinhado ainda na Lei de Bases da Segurança Social, revista e publicada 

pela Lei nº 4/2007destacando, no nº 6 do art.º 31 “o desenvolvimento da ação social concretiza-se, no âmbito da 

intervenção local, pelo estabelecimento de parcerias, designadamente, através da rede social envolvendo a 

participação e a colaboração dos diferentes organismos da administração central das autarquias locais, de 

instituições públicas e das Instituições particulares de solidariedade social”  
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da governabilidade ficariam condicionados. 

O Programa Rede Social pressupõe um funcionamento articulado das suas estruturas, 

com o Conselho Local de Ação Social (CLAS- plenário da parceria), o Núcleo Executivo (NE- 

extensão técnica do CLAS), os vários grupos de trabalho, as Comissões Sociais de Freguesia 

(CSF- órgão de proximidade à freguesia) e as Plataforma Supramunicipais (PS- órgão de gestão 

supramunicipal). 

2. PERCEPÇÕES DO MODELO DE GOVERNABILIDADE NO PROGRAMA REDE 

SOCIAL E DAS IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS  

Os estudos de caso incidem no CLAS de Macedo de Cavaleiros CLA MC) com 36 

instituições e no CLAS do Porto (CLAS Porto) com 220 instituições.  

Nas conceções de Rede Social Municipal é comum a interpretação de funções de 

mediação, advocacia e contrapeso, suportadas numa lógica de governança do assunto público 

local e de planeamento estratégico, a partir dos CLAS e do NE e de grupos de trabalho, que 

saem do CLAS, com uma geometria variável e uma composição variável, organizados na base 

da área temática a que se perspetiva a resposta.  

A estratégia de intervenção esboça-se a partir da identificação de um problema local. 

“O estudo das respostas sociais surge com o propósito de fornecer elementos de diagnóstico e 

pressionar os parceiros do sector da Segurança Social para a realização de investimentos nas 

áreas sociais em défice” (respostas sociais) (Entrevista à Assistente Social Animadora CLAS 

MC, 2010). Revelando uma reflexividade critica sobre o financiamento das respostas sociais a 

técnica esclarece, “a taxa de cobertura de lar de terceira idade e de respostas de apoio à 

deficiência da rede solidária, no concelho, é muito inferior à média do Distrito e incapaz de 

assegurar uma resposta adequada à procura do concelho”.  

No discurso dos técnicos as redes sociais são entidades territoriais constituídas em 

contrapeso, “são um uma espécie de órgão coadjuvante” e no âmbito do estudo das respostas 

sociais, desenvolvem uma ação de consciencialização coletiva e reivindicativa.  

O Quadro 1 sistematiza as perceções do grupo de trabalho71 sobre o estudo das respostas 

sociais. 

  

                                                        
71 Entidades que integram o grupo de trabalho: Câmara Municipal; Santa Casa da Misericórdia, Equipa Local de 

Ação Social da Segurança Social; Centro Social e Paroquial de Talhas; Centro de Saúde; Projeto Trampolim 

através do Centro de Estudos, Investigação e Planeamento; Centro Distrital de Segurança Social de Bragança 
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Quadro 1: Perceções e discursos sobre o Estudo das respostas sociais 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2011, p. 244) 

 

Identificam claramente o resultado em perspetiva: “evidenciar a gravidade do problema 

e envolver os parceiros do sector da proteção social na coordenação dos recursos... Validar os 

pareceres do CLAS em termos da periodização dos investimentos em respostas sociais... 

Negociação supra concelhia com a Plataforma Supramunicipal da Rede Social” (Entrevista à 

Assistente Social Animadora CLAS MC, 2010).  

Também é visível o papel de mediação da Rede Social na criação de atividades 

económicas. No âmbito da Cooperativa Souto os Cavaleiros “um projeto impulsionado e 

acompanhado pela Rede… pretendíamos criar condições para elevar o preço da castanha e 

aumentar o rendimento do agricultor/produtor… por outro lado, havia a consciência de que as 

práticas de cultivo da castanha eram desadequadas à preservação ambiental”.72 Vejam-se as 

perceções do grupo de trabalho73 no Quadro 2. 

Quadro 2: Perceções e discursos sobre a Cooperativa Souto os Cavaleiros 

Variável O que se disse? 

Coordenação e 

Subsidiariedade 

Inicialmente mobilizaram-se os recursos do território, nomeadamente os recursos da Câmara 

Municipal e da Direção Regional de Agricultura e Pescas.  

Beneficiamos de financiamentos PRODER para aquisição de equipamentos, projeto de arquitetura e 

matéria de embalagem; e, do Programa Operacional para construção da Unidade Industrial da 

Cooperativa.  

A autarquia cedeu terrenos na zona industrial para a construção da unidade industrial. 

Inovação O processo privilegiou a mudança de práticas de produção, comercialização e governança. 

Ouvir/auscultar todos os intervenientes na fileira, reunir os apoios de cada um dos intervenientes. 

Processo de 

Decisão 

A criação da cooperativa foi uma decisão do CLAS. 

As decisões de apoio técnico, sobre a alçada do CLAS, foram aprovadas no âmbito do 3º PDS 2010-

2011. Só no 4º PDS (2013-2015) é que o processo foi autonomizado. 

A cooperativa promove a continuidade das decisões coletivas, pelos cooperantes. 

Fonte: Gonçalves (2011: 249) 

  

                                                        
72 O processo da Cooperativa, inicia-se em 2005, é acompanhado pela rede social até ao 3º PDS. Trata-se de uma 

estratégia de desenvolvimento local, com um registo económico que partiu da interpretação, pelo CLAS, do 

produto local e das características da produção e comercialização local da castanha. 
73 Composição do grupo de trabalho: Associação FORESTIS, Associação AGRIARBOL, Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Juntas de Freguesia de Corujas, Lamas e Podence, Câmara Municipal; 

Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente (DESTEQUE); Os agricultores/produtores de castanha; 

Cooperativa Souto os Cavaleiros. 

Variável O que se disse? 

Coordenação e 

subsidiariedade 

Não temos autonomia para inscrever a nossa prioridade nos orçamentos da Segurança Social, 

organismo com competência de financiamento. 

A Plataforma supra concelhia Alto Trás-os-Montes deveria estabelecer critérios de prioridade e 

proceder à análise supramunicipal dos processos/candidaturas apresentadas.  

Inovação O Estudo compila informação e alerta os parceiros, a comunidade e os líderes locais sobre a falta 

de respostas sociais; 

Constitui um instrumento de negociação e de fundamentação da distribuição de respostas sociais 

que contribuirá para a consciencialização coletiva do problema; 

Sugere opções estratégicas para a criação e funcionamento de respostas sociais; 

Privilegia a mudança de atitudes nas práticas de governança. 

Processo de 

Decisão 

Com este Estudo contraria-se a decisão centralizada na Segurança Social. 
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Na abordagem aos dois processos locais- Estudo das respostas sociais e Cooperativa 

Souto os Cavaleiros, a rede social valorizou a ação política, o planeamento social, a 

coordenação estratégica, a coprodução e decisão conjunta a partir de grupos de trabalho. Veja-

se no Quadro 3 a perceção do impacto da política nas práticas dos Assistentes Sociais. 

Quadro 3: Perceções do impacto das Redes Sociais nas práticas dos Assistentes Sociais 

Variável O que se disse 

Componentes 

do modelo da 

Rede Social 

“Queremos um modelo mais participado e integrado? Queremos um modelo mais 

dirigido?”. 

“ (...) Destacamos o trabalho de articulação a partir dos grupos de trabalho operacionais. “ 

Âmbitos 

significativos 

das práticas do 

Assistente 

Social 

“O Assistente Social não está a alavancar iniciativas desenvolvimento comunitário...”  

“Participa ativamente no diagnóstico mas suporta-se sobretudo nas estatísticas, ficando em 

défice a escuta ativa e a relação com os públicos. “  

“Participa na criação de políticas territoriais para públicos vulneráveis... Envelhecimento, 

vítimas de violência doméstica, sem abrigo, crianças em risco, públicos vulneráveis 

economicamente (...). Agora estamos reconfigurar a rede de respostas sociais para 

séniores”. 

Componentes 

do método 

clássico- 

Serviço Social 

Comunitário 

“ (...) Temos de reforçar mais os valores humanistas... Temos que interpretar teoricamente, 

com dados do terreno (...) e ter um conhecimento das orientações estratégicas ”. 

“Alianças com a teoria, com a ciência e com o humanismo”.  

“Como no método clássico, criamos diagnósticos, mas, articulamos mais os recursos, 

melhoramos a comunicação (com públicos) e a articulação intersectorial.” 

“ As redes sociais promovem ação coletiva e decisão coletiva, definem sentidos estratégicos 

(...) mas temos de trabalhar mais a relação individuo- meio.”  

Fonte: Discursos retirados da entrevista à técnica animadora da Rede Social do Porto e do grupo focal a Assistentes Sociais da 

Rede, 2016 

 

É consensual a ideia de qua a Rede Social contribuiu para aumentar a capacidade 

operativa coletiva, de organização de dipositivos de intervenção e governança local. Os técnicos 

relacionam esta política com um modelo de intervenção social, na vertente do desenvolvimento 

comunitário. Reconhecem à Rede Social a abordagem de diagnóstico social do território, bem 

como, de coordenação e coprodução intersetorial, mas sublinham a importância de reforçar 

enfoques integrados, relacionais e participativos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: REDE SOCIAL, RENOVAÇÃO DE VALORES DE 

AÇÃO COLETIVA E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NO SERVIÇO SOCIAL 

Os sentidos e as aplicações do processo da Rede Social embora diferenciados (nos dois 

casos) apresentam pontos de convergência. A rede é entendida como uma estrutura de mediação 

e advocacia, promovendo pontes com a economia local, percebendo-se aqui e ali, a abordagem 

progressista do desenvolvimento social que valoriza o meio, de Migdley (1995), e exerce 

pressão nas estruturas, de Mullally (1993), uma vez que, as reconfigurações de recursos na 

comunidade estão suportadas numa consciencialização coletiva, reivindicativa com vista a 

ativar a estrutura. No trabalho das redes há claras ideias de ação política “há determinados 
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direitos que tem que ser o Estado a assumir. O Estado não se pode demitir das funções sociais” 

ou ainda “temos o poder de mobilizar serviços sociais da comunidade e reconfigurar respostas 

de acordo com as nossas complexidades” (Entrevista à técnica animadora CLAS Porto, 2016). 

A prática de planeamento estratégico em curso articula os dados do território e os atores 

institucionais, a partir dos grupos de trabalho74 . Porém esta articulação intersectorial parece 

não valorizar os perfis individuais de beneficiários de políticas sociais de cada parceiro, no 

sentido estratégico que a intervenção comunitária tende a assumir.  

Na coprodução intersectorial existem diferenças procedimentais nos dois casos de 

estudo, o CLAS MC elabora o planeamento estratégico a partir de grupos de trabalho temáticos, 

envolvendo os stakeholders, e especialistas na dinamização de sessões de reflexão mais 

alargadas. Enquanto o CLAS do Porto dinamiza os NO (designação que atribuem aos grupos 

de trabalho) em torno de uma reflexão temática sobre o problema e sobre a estratégia mas, a 

elaboração do PDS é entregue à Universidade do Porto. 

A organização da intervenção em grupos de trabalho ocorre nos dois casos de Redes 

Sociais estudados, associada à interpretação participada, à leitura integrada dos problemas e à 

procura de maior operacionalidade do dispositivo, por conseguinte, quando se trata de elaborar 

o planeamento e de implementar as ações.  

Em ambas as redes regista-se a perceção da importância de apoiar grupos vulneráveis, 

numa lógica de ressocialização, consciencialização e apoio à coletivização, na linha do serviço 

social de comunidades. O empoderamento individual e comunitário aparece transversalmente 

nos planos de trabalho e incide em grupos sociais com identidade comum- (ex. etnia cigana -

RS MC e violência doméstica - RS Porto). 

 Nos dois casos estudados, o Programa Rede Social, veio permitir a implementação de 

novos paradigmas de governança e de intervenção nos assuntos sociais com impactos nas 

práticas dos Assistentes Sociais. O trabalho das redes sociais promove a convivência eclética 

entre o desenvolvimento de comunidades, a ação política, a coordenação de políticas e 

programas, o planeamento social e integrado e o empoderamento comunitário. Teve impacto 

no desenvolvimento de práticas de serviço social comunitário de diagnóstico, planeamento, 

mediação e advocacia. Com efeito, o modelo impôs um modelo de governabilidade assente na 

interação entre as esferas da administração central e local, e de intervenção social, suportado na 

leitura integrada e participada em torno do planeamento estratégico local com vista à mudança 

de status-quo. 

  

                                                        
74 Na Rede Social de MC está em curso o 4º PDS pluri anual (para implementação entre 2003-2005; 2006-2009; 

2010-2012; e 2013-2015, respetivamente); Enquanto na Rede Social do Porto funcionaram com planos de ação 

anuais de 2011 a 2014.; e, elaboraram o 1º PDS pluri anual , em 2014 (para implementação entre 2014-2017). 
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