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Resumo 

 

Tendo, como linha de partida, a experiência profissional de Serviço Social no 

concelho de Valpaços, e, percorrendo os âmbitos de atuação do município, com destaque 

para as políticas territoriais promovidas no pressuposto da missão do poder local e do 

campo profissional do Serviço Social. Este relatório sobrevoa algumas das práticas 

promovidas em Valpaços, destacando fundamentos e processos de intervenção do Serviço 

Social e interpreta-as relativamente aos conceitos, objetivos, e influências teóricas e 

metodológicas, de modo a responder a uma questão de partida, as práticas de serviço social 

comunitário no concelho de Valpaços são de assistencialismo ou de empoderamento 

social?  

Analisa as práticas territorializadas, destacando a sua relação com a dimensão 

coletiva, e a articulação com a dimensão individual e de grupo. A importância da cidadania 

ativa no processo de formulação, materializada na participação social dos cidadãos e, 

explicita fundamentos da intervenção face ao contexto e processos de trabalho do serviço 

social, bem como impactos das práticas locais no empoderamento individual e no reforço 

da capacidade de exercer plenamente os seus direitos.  

O olhar reflexivo sobre a prática teve subjacente uma orientação metodológica de 

caráter qualitativo, embora aqui e ali apresente um registo quantitativo. A metodologia 

qualitativa mostrou-se imprescindível para apreender em profundidade as perceções dos 

técnicos sobre os âmbitos e sentidos da intervenção comunitária, enquanto, a quantificação 

nos auxiliou na compreensão da dimensão e registo da intervenção comunitária no 

concelho de Valpaços. Para melhor refletir sobre as práticas, de intervenção comunitária, 

os âmbitos e os sentidos que elas representam, foi utilizado um grupo de discussão com 

técnicos que trabalham na Divisão da Ação Social, que permitiu explicitar os sentimentos 

associados ao tipo de intervenção e apontar algumas orientações para o futuro ao nível de 

uma área tão lata e abrangente, como a intervenção comunitária a partir do Serviço Social. 

Para melhor interpretar a perceção de satisfação dos projetos, destaco os “Afectos” onde 

questionei os idosos. 

Em síntese esta pesquisa, na forma de relatório da experiencia profissional, foi 

orientada como estudo de caso das práticas de intervenção comunitária, privilegiando 

maioritariamente o caráter qualitativo. A escolha desta metodologia suporta-se ainda no 

pressuposto da triangulação que decorre da combinação de abordagens metodológicas 
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quantitativas e qualitativas. É importante registrar que este relatório contou ainda com uma 

extensa pesquisa bibliográfica, e documental que nos permitiu interpretar a empírica, no 

sentido da resposta à questão de partida, será que as práticas de Serviço Social em 

Valpaços são assistencialistas ou empoderadoras?  

Os projetos de base local apresentados no relatório, destacam-se por estabelecerem 

princípios de intervenção que concorrem para explicitar o possível impacto no 

empoderamento individual e comunitário.  

Práticas de Serviço Social na Comunidade de Valpaços, são maioritariamente 

empoderadoras. 

 

 

Palavras-Chave: Serviço Social Comunitário, Cidadania, Territorialidade, Projetos 

de âmbito local, Assistencialismo e Empoderamento.  
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Abstract 

 

As a starting point, the social work professional experience in the municipality of 

Valpaços, and, going through the areas of action of the municipality, highlighting the 

territorial policies promoted in the assumption of the mission of local power and the 

professional field of Social Work. This report examines some of the practices promoted in 

Valpaços, highlighting the foundations and intervention processes of Social Work and 

interprets them in relation to the concepts, objectives, and theoretical and methodological 

influences, to answer a starting point, social service practices in the municipality of 

Valpaços are welfare or social empowerment? 

It analyzes the territorialized practices, emphasizing their relation with the 

collective dimension, and the articulation with the individual and group dimension. The 

importance of active citizenship in the formulation process, materialized in the social 

participation of the citizens, and explicitly explains the basis of intervention in relation to 

the context and work processes of the social service, as well as impacts of local practices 

on individual empowerment and reinforcement of the capacity to exercise fully Their 

rights. 

The reflexive look at practice had a methodological orientation of a qualitative 

nature, although here and there it presents a quantitative record. The qualitative 

methodology was essential to understand in depth the perceptions of the technicians on the 

scopes and meanings of the community intervention, while the quantification helped us in 

understanding the dimension and registration of community intervention in the county of 

Valpaços. To better reflect on the practices of community intervention, the scopes and 

senses they represent, a discussion group was used with technicians working in the 

Division of Social Action, which allowed to explain the feelings associated with the type 

of intervention and to point out some orientations to the future at the level of such a broad 

and comprehensive area as community intervention from the Social Service. To better 

interpret the perception of satisfaction of the projects, I highlight the "Affects" where I 

questioned the elderly. 

In summary, this research, in the form of a report on professional experience, was 

oriented as a case study of community intervention practices, favoring mainly the 

qualitative character. The choice of this methodology is still supported by the triangulation 

assumption that results from the combination of quantitative and qualitative 

methodological approaches. It is important to note that this report has also had an extensive 
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bibliographical and documentary research that allowed us to interpret the empirical one, in 

the sense of answering the question of departure, will the practices of Social Service in 

Valpaços be assistential or empowering? 

The local-based projects presented in the report stand out for establishing principles 

of intervention that contribute to explain the possible impact on individual and community 

empowerment. 

The practices of Social Work in the Community of Valpaços, are mostly 

empowering. 

 

Keywords: Community Social Service, Citizenship, Territoriality, Local Projects, 

Assistance and Empowerment. 
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Introdução 

 

O tema que se propõe abordar diz respeito às práticas de Serviço Social 

Comunitário no concelho de Valpaços, explicitando a sua relação com a especificidade 

do território e a importância que assumem no desenvolvimento social local, quer se trate 

de práticas de intervenção comunitária com registo assistencialista, quer se trate de 

práticas empoderadoras. 

A opção pelo tema foi baseada sobretudo no facto da atividade profissional ser 

exercida pela autora do presente relatório, num território específico que é o concelho de 

Valpaços, há 29 anos a esta parte, muitas das vezes equacionando o sentido dessas 

práticas para o Serviço Social no quadro do poder local. Fez se uma reflexão sobre a 

prática da Assistente Social e no âmbito de políticas territoriais planeadas e 

desenvolvidas no concelho para organizar respostas a problemas sociais. Houve sempre 

a preocupação de revelar o contributo das práticas para o desenvolvimento social do 

concelho, e, de refletir a coerência do tipo de práticas com os problemas do concelho. 

A Assistente Social, possui um conhecimento da realidade concelhia em 

diversos domínios como o social, geográfico, demográfico, económico e cultural, pelo 

facto de sempre ter trabalhado neste concelho, o que exige desde logo uma análise 

profunda, com vista à elaboração dos respetivos documentos de planeamento 

estratégico, materializados em projetos, que ajudam a desenvolver processos locais. 

Por conseguinte, o relatório apresenta uma visão global da realidade local, 

procedendo a um diagnóstico local, recorrendo a instrumentos de recolha de dados 

como, a observação participante do contexto e dos atores, a pesquisa e análise 

documental, a conversas informais, a aplicação de um ou mais questionários, reuniões 

com grupos específicos, de forma a revelar o contexto histórico de intervenção, os 

problemas presentes e emergentes, no seio da comunidade Valpacense.  

O empreendedorismo, a inovação social, a participação, o empoderamento, a 

sustentabilidade e a capacitação, com vista à promoção do pleno exercício da cidadania, 

à realização de um trabalho em rede e à valorização do capital social humano, 

perspetivaram-se como princípios de atuação (na prática comunitária do concelho de 

Valpaços), que concorrem para uma efetiva mudança social. 
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Capitulo I – Serviço Social Comunitário e Cidadania 

 

1.1- Evolução do Conceito de Cidadania: Implicação no Serviço Social 

 

O território tem uma grande importância para a prática profissional, porque toma 

forma, numa série de realidades, que determinam em parte as condições de vida e de 

trabalho da população. Neste sentido, o território é uma entidade física e social, não só 

urbanística, pois por vezes enfrentam -se as contradições, conflitos, relações sociais e ao 

mesmo tempo é onde atuam as instituições e a população. É essencial que a prática 

social proceda a um estudo sério e rigoroso, com a participação da comunidade, do 

território tendo em conta o seu espaço geográfico propriamente dito, a configuração 

urbanística, os transportes, os locais de reunião e conhecimento e distribuição dos 

serviços de que dispõe, etc. É um espaço geográfico que muda e se transforma pela 

atividade social cotidiana das pessoas que vivem nele. A análise do território e seu 

conhecimento são pontos fundamentais para poder trabalhar em qualquer comunidade 

(Marchioni, 1989, p.71). 

A conceituação de território, territorialidade e territorialização faz-se necessária, 

para responder aos objetivos deste trabalho. Assim, inicia-se pela tarefa de discutir 

conceitualmente a categoria território, em suas diferentes derivações. Para tanto, 

apresentar-se-á as discussões feitas por diferentes estudiosos do assunto, que trazem, 

por sua vez, distintas compreensões sobre esses conceitos. 

A primeira conclusão que deve ser mencionada é que a ideia de relação de poder 

aparece, direta ou indiretamente, nos ensinamentos de todos os autores para a 

caracterização do território. Nas diversas obras estudadas, o conceito de território foi 

retratado com diferentes abordagens: “o território é entendido como uma objetivação 

multidimensional da apropriação social do espaço, onde se estabelecem relações de 

poder entre os vários grupos sociais e instituições” (Andrade, 1995). Nesse sentido, o 

conceito de território não se vincula, necessariamente, à propriedade da terra, mas à sua 

apropriação, que se associa ao controle de fato, efetivo, por vezes, legitimado, por parte 

de instituições ou grupos sobre um dado segmento do espaço (Corrêa, 1996, p. 251), o 

que o torna, portanto, revestido de uma dimensão política (Nascimento & Melazzo, 

2013). 
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Claude Raffestin (1993) enfatizou o caráter político-administrativo do território, 

tratando-o como um espaço físico de uma nação, marcado pelo poder e pela projeção do 

trabalho humano. 

Haesbaert foi mais além, analisando o território em uma tríplice abordagem: 

jurídico-política, económica e cultural. Assim, além do caráter do poder estatal, 

salientou o aspeto humano da identidade social, bem como os aspetos económicos da 

relação capital-trabalho, todos presentes na constituição do território (Haesbaert in 

Sposito, Saquet, & Ribas, 2004). 

A principal contribuição de Marcelo de Souza reside em seus apontamentos 

sobre a existência dos múltiplos territórios dentro do território do Estado-Nação. Assim, 

além de uma abordagem política, trabalha os aspetos culturais dos múltiplos territórios 

(prostitutas, homossexuais, gangues, mendigos, narcotráfico etc.) que podem apresentar 

uma existência temporária ou permanente no tempo e no espaço. 

Sposito, Saquet, & Ribas (2004), também vislumbra o território numa 

abordagem política, económica e cultural, produzido pelas relações de poder articuladas 

por um determinado grupo social. Além disso, não deixa de ressaltar a abordagem da 

natureza, já que esta faz parte do território e dele é indissociável. 

Andrade (1995), retrata o território com uma abordagem profundamente política 

e económica de ocupação do espaço, referindo-se tanto ao poder político estatal, como 

ao poder económico das grandes empresas do território.  

Por sua vez, Santos caracteriza o território com uma abordagem política, 

considerando-o como “o nome político para o espaço de um país” (Santos, & Silveira, 

2003, p.19). O espaço, muito mais amplo, seria a totalidade, englobando a configuração 

territorial, a paisagem e a sociedade. 

Segundo Silva: “o território passa a ser formado no desenrolar da História, com 

a apropriação humana de um conjunto natural pré-existente. Além dos aspetos políticos, 

o autor também realça a importância dos aspetos sociais, económicos e culturais 

entrelaçados em virtude do movimento da sociedade no decorrer dos diversos 

momentos históricos e do desenvolvimento das técnicas, chegando à conclusão de que o 

trabalho é um dos pontos fortes para a compreensão do território” (Silva, 2014, p.26). 

Com base numa análise de teor reflexivo, o Serviço Social tem pontos de grande 

convergência, com o território, na atual conjuntura social, demográfica, política, 

económica e financeira.  
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Para tal vou introduzir algumas categorias de análise, sobre o estado global e 

particular do concelho de Valpaços, assim como, as dinâmicas de evolução económica, 

social e ambiental, projetos específicos e sobre a atividade municipal.  

Deste modo, as categorias relacionadas como a demografia, a empregabilidade e 

a pobreza ou a vulnerabilidade de certos grupos sociais, constam dos diagnósticos do 

território elaboradas pela Assistente Social (ver capítulo II).  

Assim no concelho de Valpaços as condições e a qualidade de vida, melhoraram 

muito nas últimas décadas. O Estado central e o Município de Valpaços construíram 

infraestruturas e equipamentos públicos e alargaram e reforçaram as redes de serviços 

coletivos. A energia elétrica e a água canalizada chegaram a praticamente todas as 

localidades. As redes de saneamento básico cobrem hoje a totalidade dos aglomerados 

rurais e a cidade. Os níveis de acessibilidade foram melhorados com a construção de 

vias modernas e rápidas que encurtaram distâncias e tempos no acesso aos principais 

centros urbanos, ao Litoral e até á Europa. Melhoraram-se centros de saúde, escolas e 

creches, centros de dia e lares, bibliotecas e auditórios, piscinas e pavilhões 

gimnodesportivos, etc. As ofertas educativas no ensino básico e secundário ou as redes 

de serviços de apoio à infância, à deficiência ou aos idosos. O acesso a bens e serviços 

culturais e de lazer progrediram e as práticas desportivas generalizaram-se. 

Mas, a verdade é que estas mudanças não parecem ter tido um reflexo direto nos 

níveis de desenvolvimento social e económico no concelho de Valpaços. Porque o 

território continua a debater-se com um conjunto de problemas estruturais, que 

condicionam fortemente o seu processo de desenvolvimento: um rápido esvaziamento e 

envelhecimento demográfico; simultaneamente, é um dos concelhos com maior número 

de idosos isolados; (ver capitulo II) um acentuado despovoamento rural; a manutenção 

de uma economia dependente de atividades tradicionais, pouco organizadas e sem 

dimensão crítica, bacias de emprego de reduzida dimensão e mão-de-obra pouco 

qualificada; uma escassa capacidade de iniciativa, empreendimento, organização e 

articulação institucional (dados dos últimos censos no capitulo II). A diminuição da 

atividade agrícola, assumiu-se como um fator preponderante na reorganização do 

território, assistindo-se à transferência da população dos aglomerados de menor 

dimensão para os centros urbanos, nomeadamente para a cidade, e paralelamente 

assistimos ao crescimento do sector terciário (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, 2011). 
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Após a análise que pretendeu abordar os espaços de vida e interação, permitiu, 

pois, associar a compreensão do fenómeno da pobreza ao contexto territorial em que se 

insere, importa agora, dar conta do percurso metodológico que guiou esta investigação, 

traduzindo o mais fielmente possível os passos e opções que lhe estiveram subjacentes. 

  

 

1.2- Serviço Social e Cidadania: Desafios de Intervenção 

 

Um conceito que merece destaque no âmbito da resposta às questões de 

investigação subjacentes a este relatório da prática, é o conceito de cidadania. Nas 

origens mais remotas, na Grécia antiga, está em vinculado ao surgimento da cidade, 

como espaço organizador da vida humana, em duas esferas intimamente relacionadas: a 

pública que abrange tudo que é comum a todas as pessoas e, a esfera privada que se 

refere ao que é particular. “A existência da vida pública é que faz emergir a necessidade 

de regulamentação de princípios capazes de universalizar a possibilidade da convivência 

humana. Na pólis grega já era exercido certo tipo de cidadania política, entretanto cabe 

ressaltar que estes direitos não eram universais” (Silva, 1999, p62). 

Subscrevendo a autora Gonçalves (2011) ao longo da era moderna, com início 

na revolução Francesa em 1789, desenvolveram-se quadros teóricos de cidadania que, 

embora procurando referências no modelo ateniense, evitam assumir a participação na 

governação como primeira característica, defendendo então a primazia da lógica da 

proteção, de entre essas visões destaca-se Hobbes e Locke. Thomas Hobbes aterrorizado 

com os conflitos religiosos, com a guerra civil inglesa e, ao mesmo tempo, 

comprometido com uma visão de soberania absoluta, enfatiza a ideia de “troca cívica” a 

partir de uma lógica contratual - a proteção pela recompensa da obediência à monarquia 

absolutista - antecipando a lógica subjacente à noção de cidadania contemporânea 

(Gonçalves, 2011). No entanto, a ênfase contratual em Hobbes não é colocada nos 

direitos dos indivíduos, mas nos direitos soberanos, exatamente pela preocupação de 

manter a ordem e a segurança (Gonçalves, 2011).  

Repudiando o absolutismo de Hobbes, Jonh Locke, reformula a ideia de uma 

política liberal, baseada num governo constitucional e no consentimento dos cidadãos, 

associa a noção de cidadania à igualdade, reconcilia a liberdade do cidadão com a 

ordem política e antecipa assim, a filosofia democrática liberal das gerações futuras. 

Locke atribui ao Estado constitucional a função de proteger os interesses dos cidadãos, 
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iguais, independentes e livres, capazes de contratualizar uns com os outros para formar 

a sociedade política. No seguimento desta lógica da proteção Locke criou três 

mecanismos: um governo constitucional, a lei de opinião e reputação e o autogoverno. 

Apesar de se atribuir o poder de regular ao Estado, através da lei de opinião e reputação, 

permeável à moralidade, o governo de Locke defende um regime educacional radicado 

na família patriarcal, cujo contracto social fraternal através da educação e combinando 

elementos de autoridade, recompensas e/ou punições, promovesse o uso da razão e 

garantisse a igualdade (Gonçalves, 2011).  

Após o séc. XVII, com o desenvolvimento do liberalismo chegam novos 

elementos à noção de cidadania, assim à ideia de igualdade de Hobbes e Locke, juntam-

se ideias de direitos e liberdades. O primeiro dos democratas modernos comprometidos 

com o princípio da soberania popular e com a participação cívica na comunidade 

política é Rousseau. Na sua ideia de contracto social envolvia a total alienação dos 

direitos à comunidade, incluindo os direitos de propriedade. Sendo certo que qualquer 

um dos autores, Hobbes, Locke e Rousseau, apresentam propostas de cidadania com 

compromissos protecionistas, Rousseau acaba por se distinguir dos outros ao inserir a 

lógica de participação numa lógica de proteção. Em pleno contexto da Revolução 

Francesa, o debate iniciado com Rousseau é um marco atual, quando se trata de 

compreender a democracia e a cidadania dos Estados Contemporâneos. Crítico da teoria 

emergente da sua época - o liberalismo - suporta-se nos valores de igualdade e liberdade 

para advogar uma lógica de participação direta do povo no ato legislativo, na 

deliberação e ratificação das leis e na definição da vontade geral. Contudo, a lógica de 

participação popular, subjacente à teoria de Rousseau, no exercício da igualdade e da 

liberdade, propõe o cultivo da virtude cívica através dos programas de educação 

republicanos (Gonçalves, 2011).   

Na segunda metade do séc. XX, o autor Thomas Marshall incorpora na noção de 

cidadania o direito a ter direitos, um estatuto a atingir por todos aqueles que são 

membros de uma comunidade. Segundo a autora Gonçalves (2011), Marshall identifica 

três gerações de direitos que se vão complexificando ao longo da modernidade e 

alargam progressivamente o âmbito da noção de cidadania: a primeira corresponde à 

cidadania civil, construída sobretudo no séc. XVIII, fixa-se nos direitos relacionados 

com a liberdade individual, como o direito de propriedade e a liberdade de pensamento 

e de expressão; a segunda geração corresponde à cidadania política, desenvolve-se 

principalmente ao longo do séc. XIX e corresponde ao direito de participação política, 
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quer através de cargos quer através do sufrágio; a terceira geração de direitos foi 

construída já na segunda metade do séc. XX, com a conquista da cidadania social que, 

garante o direito à segurança económica e a um património social estabelecido de 

acordo com os padrões da sociedade em questão (Gonçalves, 2011).  

Continuando a citar a autora (Gonçalves, 2011), um outro democrata-liberal 

contemporâneo, incontornável na revisão do estado da arte de cidadania, é Rawls, que, 

retoma a ideia de um contracto social construído sobre a lógica de proteção de Locke e 

defende princípios de justiça, segundo uma convicção democrata-liberal, de liberdades 

individuais e obrigações societárias com os mais desfavorecidos. Neste contrato social, 

o Estado deve assumir um conjunto de obrigações sociais face aos mais desfavorecidos 

além de proteger os interesses dos cidadãos, de modo a garantir a igualdade de 

oportunidades no exercício dos direitos. Em termos históricos e filosóficos, no início, os 

direitos humanos, civis e políticos, associados à noção de cidadania, estavam imbuídos 

de um pressuposto de universalidade que não cumpriam. Na sua aplicação seletiva, 

reservava-se o direito, primeiro à polis, depois às corporações das cidades e só, muito 

posteriormente, com o desenvolvimento dos Estados Providência e de organizações 

transnacionais, se criam condições de generalização nacional e internacional dos 

direitos humanos.  

Segundo Figueiredo, (1999, p22,23), “foram necessários quase dois séculos para 

que todos os indivíduos de um estado fossem considerados cidadãos para poderem 

usufruir de plenos direitos independentemente do sexo, raça, religião, convicções 

políticas ou situação económica”. 

 A noção de cidadania é um conceito complexo e ambíguo tendo sido já 

discutido por diferentes campos disciplinares (Menezes, 2001). Tentando contribuir 

para a expansão deste conceito, Dahrendorf (1993), afirma que cidadania é muito mais 

que um conceito legal que proporciona direitos a todos os cidadãos, mas também torna 

possível a participação destes na sociedade. Em síntese, a cidadania, em termos gerais, 

pode ser considerada como um combinado de práticas judiciais, políticas, culturais e 

económicas que definem o indivíduo como cidadão, pertencente a uma sociedade livre, 

podendo assim exercer os “seus direitos civis e políticos e sujeito a todas as obrigações 

inerentes a essa condição” (Figueiredo, 1999). 
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A noção de cidadania, hoje em dia integra as ideias de democracia, justiça e 

segurança social. Mas segundo Marshall “face ao acesso diferenciado a recursos 

educativos, culturais, económicos e até sociais, distribuídos de forma desigual, a 

liberdade de participar nas decisões é desigual, condicionando a democracia e por 

inerência a cidadania, conjeturável também por Rousseau”. A universalidade dos 

direitos parece ter sido condicionada pelos contextos de retrocesso económico e de crise 

do modelo de Estado Providência. A restrição dos direitos sociais é visível nos cortes 

das despesas sociais dos Estados, na privatização de equipamentos sociais e no 

encerramento de estruturas criadas. Com efeito, a revisão dos critérios de atribuição dos 

sistemas de apoio social públicos, por de trás de argumentos, de cariz populista, de 

proteção aos mais desfavorecidos, tem condicionado a universalidade dos direitos. A 

cidadania pressupõe um sentimento direto de participação na comunidade baseado na 

lealdade a ela, reconhecendo tratar-se de um património comum. Seu desenvolvimento é 

estimulado tanto pela luta para adquirir direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez 

adquiridos. Essa participação, alicerçada pela aquisição e exercício dos direitos 

políticos, constituía ameaças potenciais ao sistema capitalista, o que não ocorria com os 

direitos civis. Desta forma, a reivindicação e a extensão dos direitos políticos não 

ocorreram tão facilmente. (Oliveira, s.d). 

Quanto aos direitos sociais, nunca é demais lembrar que a forma natural de os 

assegurar é pelo exercício do poder político, pois esses direitos pressupõem um direito 

absoluto a um determinado padrão de civilização que depende do cumprimento das 

obrigações gerais da cidadania (Marshall, 1967). 

A noção de cidadania possui uma interconexão com o Serviço Social, fazendo 

com que ambos não se possam separar. Esta interligação está centrada na execução das 

políticas sociais onde a profissão atua, pautando direitos, introduzindo programas e 

benefícios sociais para as pessoas, que se apresentam perante o Serviço Social como 

beneficiário destas políticas (Gentilli, 1998).  

É imprescindível pensar no Serviço Social enquanto profissão, que atua na 

perspetiva da consolidação de direitos, estando comprometido com a luta pela 

cidadania. Desse modo, o profissional deve buscar alternativas de atuação, construindo 

novos caminhos de cidadania, no sentido de ampliar a capacidade das classes 

desfavorecidas, de alterar o já dado, e construir novas possibilidades para a conquista de 

políticas sociais universalizantes, do seu reconhecimento enquanto sujeito dotado de 

direitos e da construção de sua autonomia. 
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 Na prática do Assistente Social, está implícita as dimensões socio espaciais de 

cidadania. O Assistente Social como trabalha em diferentes cenários políticos, garante e 

defende os direitos dos utentes a nível individuais e coletivos, ao mesmo tempo, que 

tenta satisfazer as suas necessidades. Assim, a intervenção do Assistente Social no 

município, acontece perante algumas situações em que os direitos humanos se 

encontram ameaçados, como por exemplo, no afastamento das crianças das suas 

famílias, nas situações de violência doméstica, nas situações de abandono, de abuso 

sexual, entre outras. Ora, se a concretização dos direitos humanos depende também das 

políticas de desenvolvimento económico e social, então aí o Assistente Social pode ter 

um forte papel na implementação dessas políticas, pelo seu conhecimento direto e 

privilegiado das condições de vida dos cidadãos (Ribeiro, 2011).   

 

 

1.3- Trabalho Social Comunitário, Conceitos, Objetivos e Influências 

Teórico-Metodológicas 

 

O trabalho social comunitário, segundo Caparros, é designado por diferentes 

vocábulos “Desenvolvimento Comunitário”, “Organização da Comunidade” e 

“Intervenção Comunitária”, mas salvo certas nuances, todos fazem referencia ao 

processo que se realiza para a obtenção do bem-estar social da população com a 

participação direta e ativa desta, e da utilização na análise, na determinação e na 

resolução dos problemas que afetam a comunidade, partindo portanto da própria 

comunidade na utilização das suas potencialidades e criação dos recursos das mesmas 

(Caparros, 1998, p.116).  

Já Alan Twelvetrees (2008) é defensor da intervenção especializada e identifica 

o Trabalho Social Comunitário, como agente de mudança. O trabalho Social 

Comunitário deve manter um contacto contínuo com a comunidade e trabalhar através 

dos seus grupos. Continua também aqui a ser dado um grande enfâse ao local (grupo, 

comunidade, contexto), tendo em conta os objetivos inerentes à intervenção social e 

comunitária.  

Na intervenção social e comunitária, estuda-se a comunidade e os grupos neles 

envolvidos (sem descurar o indivíduo e o que ele representa) e, por isso mesmo, é 

inevitável a abrangência exigida ao nível do objeto e a todos os momentos da 

intervenção. 
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 A descentralização do Poder Central para o Poder Local, potencializa-se através 

do exercício da cidadania, porque a descentralização funciona como uma via pela qual 

os municípios podem participar mais ativamente na defesa dos seus interesses, como 

por exemplo: criando um novo quadro legal a fim de salvaguardar a autonomia 

financeira e não só, como partilhar os recursos disponíveis mais legitimamente etc. As 

Câmaras Municipais implementam medidas sociais de âmbito local, que se revelam 

mais ou menos ativas, consoante a importância que lhes é dada por cada Executivo e 

este, por seu lado define as áreas de intervenção prioritárias.  

Os grupos sociais, as instituições e as comunidades são também autores no 

processo de produção de significados e na implementação de projetos de ação. A 

intervenção com estes grupos e comunidades, deve persuadir, habilitar e potencializar 

a conscientização civil, sobre os direitos sociais e civis, caso contrário, todo esse 

trabalho, não faz qualquer tipo de sentido (Menezes, 2007). 

Por outras palavras, uma das vias possíveis para reequacionar a experiência que 

vivenciamos atualmente, passam pelo repensar da importância que o Local pode/deve 

vir a assumir (via descentralização), em interconexão com a importância que o papel do 

Estado mantem e deve continuar a manter na intervenção sobre as problemáticas sociais 

presentes na sociedade. Em paralelo com este movimento, deve igualmente ser 

questionado o modelo de desenvolvimento que tem vindo de uma forma assaz a ser 

adotado em quase todos os países, visando um desenvolvimento integrado que 

equacione em paridade as esferas económica e social (Menezes, 2001). 

Até à revolução de 1974, consta-se que apesar de assistirmos a um 

desenvolvimento económico significativo, a ação do Estado ao nível da intervenção 

limita-se à esfera económica, não se verificando um empenhamento estatal na 

construção de um Estado Providencia, ou seja, não existia por um lado, uma 

responsabilização coletiva pela segurança social dos indivíduos, esta era residual. Por 

outro lado, ao nível da organização, esta assentava num sistema corporativo, ficando a 

assistência aos mais pobres, a cargo de instituições particulares de assistência.  

Na prática, o Estado assumia um posicionamento subsidiário, podendo salientar-

se, por um lado, a importância da Igreja Católica que, com base nos valores cristãos ia 

praticando a caridade e a assistência pontual e casuística aos mais pobres e, por outro, 

uma estrutura familiar forte que, assegurava num primeiro momento a segurança dos 

familiares e, quando as condições o permitiam, ajudava igualmente os que lhe eram 

próximos territorialmente.  
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Relativamente ao serviço social, o mesmo enquadrava-se perfeitamente neste 

quadro, ou seja, o desenvolvimento de uma política assistencialista, com uma acentuada 

carga moral, inspirada no moralismo cristão, propugnava, a difusão da ideia de que a 

análise/intervenção perante as várias problemáticas sociais só subsidiariamente caberia 

ao Estado, ao mesmo tempo que, a existência de uma vinculação iniludível a Igreja 

Católica, propugnava a legitimação da profissão.  

Poder-se-ia pensar que, perante esta situação, caberia ao poder local um papel 

importante ao nível da intervenção na esfera social, substituindo-se assim ao Estado e 

consequentemente respondendo às necessidades das populações que lhe eram próximas 

(Menezes 2001). 

A partir de 1974, dá-se um avanço muito significativo no que concerne à 

responsabilização coletiva, principalmente ao nível legislativo, podendo-se afirmar que 

em Portugal há uma aproximação muito significativa do posicionamento institucional. 

Esta evolução, traduz-se na implementação do Serviço Nacional de Saúde e de um 

Sistema de Segurança Social Universal (verificando-se um boom nas despesas sociais, 

especialmente no que concerne as despesas com pensões, embora, de uma forma geral, 

se possa afirmar que, em todos os tipos de risco consignados - doença, maternidade, 

acidentes de trabalho, morte, velhice, sobrevivência, desemprego, necessidades 

familiares, houve uma melhoria significativa tanto ao nível de cobertura como do 

conteúdo das prestações), bem como, na implementação de políticas compensatórias de 

proteção a determinados segmentos da população.  

 Nos pós 25 de Abril, tendo por base a implementação da democracia com tudo 

o que a mesma implica, assistiu-se a uma descentralização administrativa e em 

consequência houve alargamento das atribuições ás autarquias. Assim, o município tem 

potencialidades para assumir um papel importante na esfera social, constituindo-se 

como uma expressão significativa das necessidades sentidas ao nível local. Ao se 

interligar a descentralização com o exercício da cidadania, verifica-se que a primeira 

potencializa a segunda, porque a descentralização, é uma via por intermédio da qual os 

municípios podem participar mais ativamente na defesa dos seus interesses. 

Atualmente, aprofundando e refletindo sobre o serviço social e o papel dos 

assistentes sociais na sociedade global, sabemos que devemos e podemos partir do 

indivíduo, da comunidade local (autarquia, bairro, etc.), podemos partir de políticas 

regionais, nacionais ou até de organismos que desenvolvam políticas de características 

internacionais, mas o cerne é sempre o mesmo, o Sujeito confrontado com a dissociação 
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entre consumo/mercado e identidades/culturas. Resulta daí que as respostas têm de subir 

níveis, nos diversos patamares. Procurar a Integração de níveis diversos de intervenção, 

criar redes o mais alargadas possíveis, reforçando (empoderamento) as capacidades de 

inclusão do (s) sujeito (s), pelo alargar dos laços que os liguem ao mundo das 

sociabilidades, num processo crescente ou decrescente-familiar-comunitário-local-

regional-global ou na ordem inversa, na procura de sentido e comunidade, articular 

serviços, saberes, pessoas, comunidades, culturas, religiões, raças, aspirações, ambições, 

anseios, numa rede crescendo em espiral, de parceria, local e global  (Silva, 2008 p. 74). 

Perspetivando o conceito de desenvolvimento social, este, visa a melhoria dos 

níveis de qualidade de vida das populações e dos respetivos territórios, incluindo áreas 

como a habitação, a saúde, o trabalho e a empregabilidade, a educação e a formação, a 

família, a segurança social, o ambiente, entre outras áreas de atuação, tal entendimento 

pressupõe a convocação de novos instrumentos e de novas metodologias de intervenção 

(Alves, 2016).  

Segundo  a International Federation of Social Workers (IFSW)  e a International 

Association of Schools of Social Work (IASSW), (2001), “o Serviço Social tem como 

princípios fundamentais os direitos humanos a defesa da liberdade, da igualdade, da 

justiça social, do pluralismo e da cidadania, tendo em vista a superação da opressão, da 

fome, da pobreza, do desemprego, das desigualdades e das discriminações sociais.” 

 Em suma trata-se de um conjunto de práticas de natureza socioeducativa, que incidem 

na multiplicação material e social da vida, com vista à transformação social e 

diminuindo deste modo, as desigualdades sociais, e reforçando a autonomia, a 

participação e o exercício da cidadania.  

Esta profissão revela ser importante para os municípios ou autarquias locais, na 

medida em que o Assistente Social, ao conhecer o território e intervir mais próximo dos 

cidadãos, pode propor programas de desenvolvimento local, adequados aos interesses da 

população.  

O município, na qualidade de instituição pública mais próxima das populações, 

reúne condições favoráveis ao estabelecimento das melhores cooperações locais, 

mobilizando, quer recursos, quer iniciativas, de natureza pública ou privada, adaptando 

e espalhando as políticas sociais europeias e nacionais para as necessidades locais, 

paralelamente a uma função de gestão de investimentos e de outras iniciativas que 

complementem e desenvolvam a economia local (Alves, 2016). 
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No âmbito da caracterização da intervenção social, foram definidas, por Cristina 

De Robertis (2003), duas grandes categorias agregadoras de tais intervenções: ação 

assistencial e o desenvolvimento comunitário. Ação assistencial, traduz-se numa ajuda 

direta, seja ela pecuniária ou em termos de bens ou serviços essenciais a indivíduos em 

risco social. Caracteriza-se por um âmbito mais individualizado e focalizado no caso 

concreto de uma pessoa, uma família, uma realidade.  

O desenvolvimento comunitário envolve uma larga amplitude no campo da 

intervenção social. Existe um leque extremamente diversificado de intervenções, 

estratégias e metodologias: “há as que privilegiam a promoção da responsabilidade 

individual numa perspetiva de promoção da autonomia dos sujeitos, investindo num 

trabalho de desenvolvimento de competências pessoais e sociais através de 

metodologias de educação não-formal, de ações de formação, educação, informação 

e/ou sensibilização e no apoio à construção de projetos de vida.” (Neves, Cruz & Silva, 

2010, p.132). 

Pese embora a multiplicidade de interpretações, o equilíbrio dinâmico é uma das 

palavras-chave presentes em qualquer intervenção social. Também encontramos uma 

outra classificação ao nível das intervenções sociais, que devem ser vistas de forma 

complementar e não exclusiva. “As principais formas de intervenção são classificadas 

em intervenções diretas – quando se trata de uma ação com a presença do beneficiário – 

e indiretas – quando a ação se desenvolve sem a presença do beneficiário” (Robertis, 

2003, p.90). A classificação destas formas de atuação na intervenção direta passa pela 

atuação do trabalho social ao nível da clarificação dos problemas e apoio ao indivíduo e 

família, pela informação e educação destes, pelo aconselhamento e confrontação, por 

um trabalho de acompanhamento e controlo (impondo exigências e limites) e pela 

criação de novas oportunidades utilizando e potencializando o trabalho em rede com as 

estruturas locais. As intervenções indiretas dizem respeito a um trabalho ao nível da 

organização e documentação, da programação e planificação de intervenções e 

atividades, de ações num âmbito familiar, da colaboração com outros trabalhadores 

sociais que passam pela vinculação e o trabalho em equipa e por fim da intervenção à 

escala de organismos sociais (Robertis, 2003). 

 De uma forma sumária e conjugando as definições não mutuamente exclusivas 

dos dois autores, pode dizer-se que, as intervenções diretas têm um carácter mais 

assistencial e as indiretas um cariz mais de promoção e desenvolvimento.  
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Na prática de serviço social no Município de Valpaços, as formas de intervenção 

como o assistencialismo e o desenvolvimento comunitário estão presentes no dia-a-dia 

de trabalho, tanto em grupo como individual. 

Em termos de objetivos do trabalho social pode dizer-se que “em situação de 

crise atual o objetivo é remediar; em crise provável é prevenir e na situação de ausência 

de crise é promover” (Menezes, 2007, p. 41). Também aqui está presente o cariz mais 

assistencial e direto, numa das situações e nas outras duas, a promoção e 

desenvolvimento para que as crises não aconteçam, ou se acontecerem, para estarmos 

devidamente preparados para as enfrentar e ultrapassar. 

A elaboração de projetos de intervenção envolve todo “um processo de 

planeamento que implica, em conjunto com a comunidade, analisar o contexto e os 

problemas aí sentidos, aprofundar a forma como esses problemas são definidos e quais 

os recursos existentes para os resolver, identificar prioridades e grupos-alvo” (Menezes, 

2007, p. 66). Em toda a fase do projeto de intervenção, está presente o carácter 

dinâmico, ativo e empreendedor, onde a comunidade representa um papel crucial. Em 

primeiro lugar devem ser definidos os objetivos da intervenção, especificando as 

mudanças esperadas, identificando a população alvo e descrevendo o timing desta 

intervenção. Ao nível das estratégias de intervenção, são definidas as prioridades, tendo 

em conta os objetivos a atingir e as atividades necessárias para os atingir. Na 

implementação e avaliação de todo o processo: “(…) há que iniciar a implementação 

propriamente dita, tendo o cuidado de dar cumprimento, desde logo, à avaliação de 

processo, monitorizando a forma como os recursos, estratégias e atividades estão a 

decorrer, de modo a verificar se é necessário introduzir modificações ao planeamento, e 

de resultados, determinando se os objetivos foram atingidos e se as mudanças podem ser 

atribuídas à intervenção” (Menezes, 2007, p.71).  

Mais uma vez, em Valpaços, os projetos desenvolvem-se tendo sempre em linha 

de conta a comunidade, valorizando a interpretação das necessidades e dos recursos, e, 

são delineados e implementados tendo subjacente uma estratégia de monitorização e 

redefinição, por conseguinte a pesquisa avaliativa está sempre presente em todas as 

etapas do projeto.  

Pode-se dizer, em jeito de conclusão, que o trabalho social comunitário 

“depende da capacidade de estabelecer relações de confiança com outros profissionais e 

cidadãos, a intervenção não decorre contra os outros ou apesar dos outros ou em vez dos 

outros, mas só faz sentido se com os outros” (Menezes, 2007, p.138). 
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O modelo de intervenção a utilizar num concelho onde predominam, graves 

problemas sociais muito diversificados, é a Investigação-Ação, uma vez que permite 

compreender a vulnerabilidade e a exclusão social, e, atuar sobre elas, com ações 

específicas, respondendo às carências. O campo da habitação foi estabelecido como 

prioritário, pois o parque habitacional é muito degradado, rendas altas, pessoas a viver 

em habitações sem o mínimo de condições de salubridade e higiene, baixas 

competências pessoais sociais e profissionais da maioria da população, baixos níveis de 

participação social, isolamento social, idosos a viverem sozinhos, sem retaguarda 

familiar, idosos com filhos mas que não lhes prestam qualquer tipo de apoio, ou então 

os institucionalizam contra a vontade dos próprios, aldeias desertificadas, baixa taxa de 

escolarização e desvalorização da educação enquanto fator de inserção, o desemprego 

dos jovens pois num concelho pequeno sem empresas, sem serviços, sem indústria não 

têm saída profissional.  

No Município de Valpaços optamos por uma postura de metodologias 

qualitativas (recorrendo à análise de conteúdo), dado considerarmos que estas poderão 

contribuir para uma compreensão mais profunda da situação. Na segunda fase da 

aplicabilidade dos projetos, asseguramos a monitorização através do acompanhamento 

psicossocial e de proximidade, em parceria com as forças vivas locais, ex.: Presidentes 

de Freguesia. Nos projetos comunitários procurar- se dotar a família e os grupos sociais 

de novas competências pessoais e sociais de modo a que a sua integração social seja 

efetuada, na plenitude. O acompanhamento tem implícito uma grelha de observação e 

paralelamente, vão-se construindo outros instrumentos operacionais de trabalho, que 

irão constar do processo individual de cada família. Realizamos sessões de trabalho, 

com as famílias e grupos, estas são, devidamente programadas e calendarizadas. Temos 

a preocupação de elaborar guiões para orientar as sessões, abordam-se as questões das 

competências parentais, ações socioeducativas, informação e aconselhamento, 

atendimento, acompanhamento e participação, gestão doméstica, limpeza pessoal e 

manutenção dos espaços e da roupa, sessões sobre violência doméstica no idoso, 

prevenção de quedas nos idosos, combate ao sedentarismo, etc.  

Segundo Faleiros, “a metodologia está imbricada na discussão teórica da 

articulação entre o fazer e o poder fazer, entre o poder e o fazer no processo de 

estruturação das relações sociais” (2005, p. 117).  

A primeira regra metodológica do Serviço Social pode resumir-se em duas 

frases: “Agir e Pensar Localmente” (Silva, 2008, p. 74). Os profissionais e os técnicos, 
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desempenham um importante papel, na conceção local de cursos de ação, que se 

complementa com os políticos, cada um com o seu papel; conjuntamente estabelecem 

os critérios e finalidades políticas da intervenção, que, segue sendo aplicada no terreno 

pelos assistentes sociais e técnicos sociais. Por outro lado, os técnicos dão conhecimento 

ao nível político, das reais necessidades da população e dos seus constrangimentos, 

assumindo o papel de advocacia na defesa dos direitos sociais. Todavia, este processo é 

complexo. “Tem que haver vontade política, para dar respostas mais justas a essas 

necessidades”, (Marchioni 1989, p. 49). A continuidade e o apoio na ação social 

comunitária requerem, por conseguinte, uma comunicação estreita com o poder político 

e a colaboração e empenho, de uma equipa multidisciplinar.  

Um conceito de Comunidade, que considero muito completo é o de Montero: (..) 

“trata-se de um grupo social dinâmico, histórico, e culturalmente constituído e 

desenvolvido, que compartilham interesses, objetivos, necessidades e problemas, num 

espaço e tempo determinado e que gera coletivamente uma identidade, assim como, 

formas organizativas de desenvolvimento e utilização de recursos para atingir os seus 

fins (Montero, 2004, p.211). 

Em Valpaços trabalhamos a comunidade implicando necessariamente grupos e 

suas inter-relações sociais, que decorrem do processo de socialização do ser humano: a 

escola, a família, a rua, a paróquia, as respostas sociais etc. 

É na comunidade que o ser humano efetua as suas atividades comerciais, produz, 

troca, e difunde a sua cultura, participando nos diferentes âmbitos da vida social. A 

comunidade funciona e oferece serviços, aos seus membros com vista à satisfação de 

necessidades básicas. Enquadram várias respostas, desde os centros de saúde, às 

escolas, aos serviços sociais e de cultura, etc.   

Concluindo, é fundamental continuar a investir no revigoramento do Serviço 

Social no Poder Local, através do desempenho de novas atribuições e competências, 

com intuito de olhar noutra perspetiva, às questões da pobreza e exclusão social. 

Paradoxalmente o Assistente Social tem que estar aberto a novos horizontes onde o 

desenvolvimento da política social local, seja um espaço de criação, inovação e de 

atitude. “Mas é também crucial que o Assistente Social enfrente as dificuldades da 

implementação das medidas no território e esteja desperto para a influência dos 

processos macroestruturais, nacionais ou internacionais na sua ação local” (Ribeiro, 

2011). 
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Capítulo II – Apresentação do Território e Especificidades de 

Análise para o Serviço Social do Concelho de Valpaços 

 

Neste capítulo irei fazer uma descrição sobre o contexto específico onde se 

centra a minha experiência profissional e também a reflexão da prática que está 

subjacente à investigação em causa. 

A Câmara Municipal de Valpaços tem vindo, a dar uma particular atenção às 

questões de âmbito social, prestando um conjunto de serviços e iniciativas à população 

para apoiar os cidadãos, na melhoria das suas capacidades e na resolução das suas 

necessidades. O trabalho da autarquia nem sempre se tem confinado à ação social direta, 

designadamente no apoio e promoção de iniciativas concretas de intervenção, mas tem 

havido uma preocupação em privilegiar a componente social em todo o processo de 

desenvolvimento concelhio.  

O concelho de Valpaços situa-se na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

sendo um dos catorzes municípios do distrito de Vila Real e tem uma área de 548,7 

Km2. Encontra-se confinado a Norte com o concelho de Chaves, a Nascente com os 

concelhos de Mirandela e Vinhais, a Sul com os concelhos de Murça e Mirandela e, 

finalmente, a Poente, com os concelhos de Chaves e Vila Pouca de Aguiar. 

É composto por vinte e cinco freguesias: Água Revés e Castro; Argeriz; 

Bouçoães; Canaveses; Carrazedo de Montenegro e Curros; Ervões; Fornos do Pinhal; 

Friões; Lebução, Nozelos e Fiães; Padrela e Tazém; Possacos; Rio Torto; Santa Maria 

de Émeres; Santa Valha; Santiago de Ribeira de Alhariz; São João da Corveira; São 

Pedro de Veiga do Lila; Serapicos; Sonim e Barreiros; Vales; Tinhela e Alvarelhos; 

Valpaços e Sanfins; Vassal; Veiga do Lila e Vilarandelo. 

Os principais problemas sócios económicos são: O envelhecimento 

demográfico; declínio da fecundidade; baixo nível de instrução e qualificação 

profissional; instabilidade laboral. 

Fazendo uma análise das categorias mais relevantes do concelho de Valpaços, 

surge a taxa de natalidade como causa: o planeamento familiar; métodos contracetivos; 

aumento dos encargos com a educação e saúde; emancipação da mulher; casamento 

tardio; aumento do número de divórcios; diminuição do número de casamentos. Num 

período de catorze anos, viu a sua população reduzir em 3.764 pessoas, estando 

atualmente com um total de 16,882 habitantes (dados dos últimos censos). Este 

problema deve-se em grande parte devido à queda abrupta das taxas de natalidade e de 
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fecundidade. Não nascem crianças porque não há jovens e, menos ainda, casais jovens. 

O envelhecimento é, assim, uma consequência óbvia desta queda da natalidade, e, fruto 

do aumento progressivo da esperança de vida, do abandono crescente de terras agrícolas 

e florestais, mas também, da expansão das áreas vulneráveis ao risco de desertificação 

física. O êxodo rural tem sido acompanhado por uma lenta e persistente concentração da 

população nos aglomerados urbanos, em particular na cidade ou sede de concelho.  

Continuando a análise à situação demográfica de Valpaços, podemos concluir 

que este, se tem caracterizado pela existência de uma estrutura etária duplamente 

envelhecida, que conjuga uma baixa proporção de efetivos nos grupos etários mais 

jovens com uma elevada e significativa proporção de idosos. Importa também analisar, 

as relações de masculinidade da população residente no concelho de Valpaços. Convém 

salientar, que a relação de masculinidade se refere ao número de homens. Desta forma, 

os valores inferiores a 100 demonstram a existência de menos homens do que mulheres, 

e superiores a 100, evidenciam precisamente o contrário. Assim, podemos afirmar, que 

de acordo com as relações de masculinidade, a tendência é para a existência de mais 

mulheres do que homens neste concelho. Podemos assim aferir, que o concelho de 

Valpaços segue as tendências verificadas no âmbito nacional, levando-nos a concluir 

que nascem mais mulheres e morrem mais homens.  

 No concelho de Valpaços a população é mais idosa (logo a taxa de natalidade é 

mais baixa). 

 

Gráfico 1: Densidade populacional (2001 a 2014) 

 

 

Fonte: Estimativas da População Residente (INE/Por Data) 

 

O gráfico anterior demonstra que Valpaços ao longo dos anos perdeu densidade 

populacional, pois em 2001 registava uma média de 35,6 habitantes por Km2, passando, 

em 2014, para 29,1. 
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Gráfico 2: Evolução da População Residente ao Longo dos Anos (2001 a 2015) 

 

 

 

Fonte: INE - Estimativas anuais da população residente 

 

A partir da década de 80 houve aumento do envelhecimento da população, 

devido em parte ao incremento da esperança média de vida e, pela diminuição dos 

valores da natalidade e diminuição das causas de morte. Os fatores explicativos dos 

baixos valores da TM (taxa de morte): é devido ao aumento do nível de vida da 

população (melhores condições alimentares/ habitacionais); desenvolvimento da 

medicina; melhores condições de trabalho; melhoria na assistência médica; mais 

informação/prevenção de muitas doenças.  

O envelhecimento da população apresenta-se como um dos fenómenos 

demográficos mais preocupantes das sociedades modernas do século XXI. Este 

fenómeno tem marcadamente reflexos de âmbito sócio – económico com impacto no 

desenho das políticas sociais e de sustentabilidade, bem como mutações de carácter 

individual através da adoção de novos estilos de vida. 

Pois de acordo com um levantamento efetuado junto dos Presidentes de 

Freguesia, no final de 2015, contabilizaram-se 6.167 pessoas com 65 ou mais anos de 

idade. 

 Um problema que preocupa a Ação Social é o número elevado de idosos que 

vivem sós. Importa atender que número elevado de idosos sem retaguarda familiar, 

isolados geograficamente, e a viver sós, exige respostas sociais cada vez mais eficazes, 

então a ação social do Município de Valpaços, criou dois projetos que de certa maneira 

contribuíssem para atenuar a solidão e isolamento os “Afectos” (capitulo III, anexo D, 

fig.107, pág. 107) e o projeto de “Proximidade ao Idoso Isolado” (capitulo III, anexo E, 

fig.28 e 29). 
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Os resultados dos Censos 2011 indicam que o índice de envelhecimento do país 

era 127,8%, por seu turno, de acordo com o PORDATA, em 2015, situava-se em 

143,9%.  

Por sua vez, o concelho de Valpaços apresentava em 2015, um elevadíssimo 

índice de envelhecimento (313,3%, ou seja, para cada 100 jovens existem 313,3 idosos), 

valor esse, que foi sempre aumentando desde 2001 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Índice de Envelhecimento, dependência total, dependência de jovens 

e dependência de idosos (2011 a 2015). 

 

 

Fonte: INE - X a XV Recenseamentos Gerais da População/ PORDATA 

 

No que concerne ao estado civil da população (2011), a maioria é casada com 

registo (8.984), seguindo-se a população solteira (4.938) e, por fim, a viúva (1.956).  

A análise da variação negativa por sexo mostra que, em catorze anos, houve uma 

diminuição de 2.176 habitantes do sexo masculino e de 1.588 habitantes do sexo 

feminino. 

No que diz respeito à distribuição por freguesias sabemos que a maioria da 

população reside nas seguintes freguesias: Valpaços e Sanfins (4.752 pessoas), 

Carrazedo de Montenegro e Curros (1.780), Vilarandelo (984), Lebução, Nozelos e 

Fiães (784) e Ervões (636). Isto leva a concluir que há uma forte concentração da 

população, na sede de concelho (censos 2011). 

O concelho de Valpaços registou uma diminuição da população em todas as 

faixas etárias, com maior realce para a perda de população com idades entre os 15-64 

anos, o que está relacionado com as diminutas possibilidades de emprego a nível local, 
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não têm saída profissional após a escolaridade. As entidades que mais postos de 

trabalho absorvem, são Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia. Mesmo a 

maior parte do comércio tem características familiares, de modo que, quase não há 

criação de emprego, para outras pessoas da comunidade. O não haver saídas 

profissionais, os jovens licenciados, assim como os não licenciados, emigram para o 

estrangeiro ou migram para centros urbanos.  

Tabela 1: População Residente, segundo grupos etários e ano (2011-2015) 

 

Faixa etária 
                         Ano 

2011 2015 

0-14 1.716 1.458 

15-64 9.790 8.998 

65 ou + 5.376 5.292 

TOTAL 16.882 15.748 

 

Fonte: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População /PORDATA 

 

De se referir que, os dados referentes a 2015, retirados do PORDATA, têm 

apenas contabilizada a população por faixa etária até 2016, data da última atualização, 

portanto estes números podem estar um pouco desfasados da realidade.  

As famílias unipessoais (famílias compostas por apenas uma pessoa) 

correspondem a 24% do total das famílias, por seu turno, as famílias numerosas, ou seja, 

com 5 ou mais elementos, correspondem a 5,42%. 

Pode-se ainda afirmar que, das 1.645 famílias compostas apenas por um 

elemento, 1.143 têm 65 ou mais anos de idade (69,5%). 

Quanto às famílias monoparentais, têm tido por parte da Ação Social do 

município um acompanhamento muito próximo. Foi realizado um levantamento 

estatístico, de todas as situações de monoparentalidade no concelho. Após o estudo e 

análise dos casos, constatou-se que há um elevado número de famílias, sendo 

maioritariamente do sexo feminino, e em situação profissional precária, ou mesmo no 

desemprego. O conceito está praticamente ausente das políticas sociais, não tendo 

surgido ao longo das duas últimas décadas, medidas específicas de proteção ou de 

intervenção junto de famílias de pais ou de mães com filhos solteiros. É verdade que 

foram tomadas algumas iniciativas que reconhecem a vulnerabilidade acrescida deste 

tipo de família. É o caso de instituições de assistência social que dão prioridade a 
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crianças de pais/mães sós que trabalham. É o caso ainda da atribuição de um subsídio a 

mães/pais sozinhos, cobrindo parte da remuneração de referência do beneficiário, em 

caso de falta para prestar assistência a descendentes doentes com menos de dez anos. 

Em resumo, e por razões que não cabe aqui analisar, a noção de família monoparental 

foi introduzida discreta e tardiamente em Portugal e também não se assistiu ao 

desenvolvimento de políticas que a tivessem constituído numa população alvo de 

proteção social. 

Em 2011 a Assistente Social do Município, elaborou um projeto, “Libelinha”, 

para dar resposta a estas famílias (capitulo III, anexo F, fig. 30). 

Deste ponto de vista a tabela nº 2, explica de como as famílias monoparentais, se 

distribuem geograficamente pelas freguesias. 

 

Tabela 2: Proporção de núcleos famílias monoparentais (%) 

Freguesias 

2011 

 

TOTAL 

(%) 

Água Revés e Crasto 8,93 

Argeriz 12,71 

Bouçoães 7,35 

Canaveses 16,44 

Carrazedo de Montenegro e Curros 21,07 

Ervões 12,18 

Fornos do Pinhal 12,12 

Friões 9,09 

Lebução, Fiães e Nozelos 38,64 

Padrela e Tazem 7,50 

Possacos 16,18 

Rio Torto 13,27 

Santa Maria de Emeres 13,95 

Santa Valha 14,29 

Santiago Ribeira de Alhariz 10,61 

São João da Corveira 7,65 

São Pedro de Veiga de Lila 9,35 

Serapicos 12,99 

Sonim e Barreiros 21,21 

Tinhela e Alvarelhos 25,67 

Vales 5,13 

Valpaços e Sanfins 30,19 

Vassal 13,04 

Veiga de Lila 9,09 

Vilarandelo 10,86 

 Fonte: XVII a XV Recenseamentos Gerais da População/PORDATA 
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Em relação à proporção de núcleos familiares monoparentais, as freguesias que 

mais se destacam são: Lebução, Fiães e Nozelos (38,64%), Valpaços e Sanfins 

(30,19%), Tinhela e Alvarelhos (25,67%) e Sonim e Barreiros (21,21%). De facto, estas 

famílias não estão concentradas nos aglomerados mais povoados, que seria o caso de 

Carrazedo de Montenegro, Vilarandelo, Friões etc. 

Colocando agora a tónica na população com deficiência do concelho de 

Valpaços, o gráfico 4 demonstra que 1.471 (8,71%) pessoas são portadoras de 

deficiência.  

 

Gráfico 4: População Residente com deficiência, segundo o tipo de deficiência (2011) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Interpretando a tabela; a deficiência motora é a que predomina com 517 pessoas, 

o que corresponde a 35,1%. O estudo surpreendeu-me em relação ao número elevado de 

pessoas invisuais (277). Pelo conhecimento empírico, leva-me a concluir que se trata de 

pessoas jovens, e que já nasceram com esta deficiência.  

Acerca de quatro anos a Ação Social do município, sentiu necessidade de 

aprofundar a questão da deficiência, pois através do atendimento e mesmo das visitas 

domiciliárias realizadas nas localidades, fomos deparando com graves situações, como 

por exemplo; mãe ou pai idoso a tomarem conta dos filhos, em estado de grandes 

dependentes. A equipa de trabalho foi coordenada pela Assistente Social.  

A APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e amigos de Cidadãos com 

Deficiência Mental), utilizou o estudo da deficiência, para a realização da candidatura e 

mais tarde a construção do equipamento social. Hoje esta associação dá resposta a 

deficientes com paralisia cerebral e sem retaguarda familiar. Funcionar como CAO 

(centro de atividade ocupacional) e internamento. Destina-se a beneficiários do sexo 

masculino e feminino com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos. A prioridade é 
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dar resposta social a utentes com deficiência oriundos concelho de Valpaços. Têm 

técnicos especializados, na área social, da área da psicologia e terapias. A Ação Social 

do município presta apoio logístico, sempre que se justifique, assim como faz alguns 

encaminhamentos. 

Torna-se aqui pertinente refletir que a dinâmica demográfica e a alteração da 

estrutura da população são consequência do desenvolvimento social, verificado nos 

últimos anos, não só no concelho, mas em todo o país. Hoje em dia as famílias são 

menos numerosas tendo estas opções de vida diferentes às que os nossos avós tinham. O 

próprio ato de constituir família é mais tardio uma vez que os jovens saem cada vez 

mais tarde da casa dos pais, prolongando os seus estudos académicos. Um fator muito 

importante para este entardecer na procriação é o facto de a mulher ter deixado de ser 

encarada como uma “dona-de-casa” para ser agora vista como um membro ativo no 

mercado de trabalho, em igualdade de capacidades com os homens. Embora no 

concelho de Valpaços, se verifique ainda muitas mulheres, sem atividade profissional. 

 Na fase seguinte a prioridade é o trabalho e só depois de uma vida estável é que 

normalmente procuram investir na sua descendência. A realização da pessoa humana 

enquanto objetivo de crescimento económico, leva-nos à necessidade de recorrer a 

informações sobre as várias componentes que determinam a dinâmica da população tais 

como: natalidade, fecundidade, mortalidade, de forma a identificar as suas alterações e a 

perspetivar a sua evolução. 

O retrocedimento populacional, agravado pela perda dos ativos mais jovens e 

que se pressupõe empreendedores, determina ainda a diminuição dos mercados locais, 

de emprego e de consumo. A escassez de oportunidades de emprego, adequadas às 

expectativas de uma população cada vez mais intelectualizada e qualificada, acelera a 

emigração e o êxodo rural e, consequentemente, as dinâmicas de despovoamento vão -

se difundindo, numa progressão, pelo território.  

As fragilidades da estrutura produtiva refletem-se nos níveis de atividade e de 

emprego ou na qualificação e remuneração da mão-de-obra. Em suma verifica-se, que 

os níveis de escolaridade da população ativa são ainda, apesar da relativa e contínua 

melhoria nas últimas décadas, insatisfatórios. Os níveis de bem-estar das populações, 

medidos através do Índice do Poder de Compra Concelhio, aumentaram 

significativamente ao longo dos últimos 20 anos, mas permanecem entre os mais baixos 

do País (PORDATA, 2011).  
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“Os baixos níveis de poder de compra e de rendimento das famílias têm sido 

minimizados pelas transferências financeiras dos emigrantes e do Estado Social, a par 

dos investimentos públicos, acentuado o caráter "dependente" e "assistido" deste 

território”, (Territórios de baixa densidade, territórios de elevado potencial - PSD., s. d). 

No Município de Valpaços, os poucos empregos qualificados existentes, 

dependem, quase exclusivamente, da Câmara Municipal, e Misericórdia, como já foi 

supramencionado.  

Por conseguinte, a criação de emprego só poderá ocorrer nos setores produtivos 

e nas atividades económicas ligadas à valorização de recursos locais ou ao relançamento 

de iniciativas nas áreas tradicionais, como, a agricultura, a vitivinicultura, a produção 

florestal, a indústria agroalimentar, ou em setores provenientes do turismo (rural, 

patrimonial, etc.). A intervenção no apoio social à população idosa deve passar por 

valorizar as respostas preventivas e reforçar os instrumentos de desinstitucionalização, 

contribuindo assim para um apoio humanizado, afetivo e de proximidade e mais 

adequado e conforme, às necessidades das pessoas, (Territórios de baixa densidade, 

territórios de elevado potencial - PSD, s. d). 

Salienta-se ainda a total inexistência de respostas sociais, que deixam a 

descoberto grupos populacionais como: pessoas com doença do foro psiquiátrico; 

pessoas com esquizofrenia, com toxicodependência (como Equipa de Intervenção 

Direta) e pessoas vítimas de violência doméstica (Centro de Atendimento ou Casa 

Abrigo). 

O apoio e o estímulo ao empreendedorismo e inovação social, através dos 

instrumentos financeiros disponíveis no “Portugal 2020” e potenciando as dinâmicas 

das organizações da economia social e dos cidadãos, incentivando a formação de novos 

agentes sociais (ex.: cooperativismo, empresas sociais, etc.). Assim será possível a 

criação de emprego e de riqueza. 

 

2.1. Dos Problemas aos Recurso  

 

Com objetivos de apoiar os cidadãos, na melhoria das suas capacidades e na 

resolução das suas necessidades, são concretizados através dos recursos disponíveis no 

Município, a criação de programas e projetos que, por sua vez, são desenvolvidos e 

postos em prática pela Divisão de Ação Social, de forma concertada, lógica e integrada 

de modo a intervir junto dos grupos populacionais em situações de vulnerabilidade, 

http://www.psd.pt/ficheiros/dossiers_politicos/dossier1412003224.pdf
http://www.psd.pt/ficheiros/dossiers_politicos/dossier1412003224.pdf
http://www.psd.pt/ficheiros/dossiers_politicos/dossier1412003224.pdf
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nomeadamente: ao nível habitacional, educação, Idade Maior, Infância, juventude e 

emprego. 

 

2.1.1. Recursos ao Nível da Habitação 

 

Neste subcapítulo será feita uma abordagem relativamente à habitação no 

concelho nomeadamente: número de alojamentos; tipo de alojamentos; forma e regime 

de ocupação; infraestruturas básicas e habitação social, entre outros. O parque edificado 

do concelho era constituído, em 2011, por 13.245 alojamentos clássicos, 6 não clássicos 

e 21 coletivos, repartidos por 12.034 edifícios. 

Pode-se afirmar que muitas das aldeias de Valpaços, há importantes segmentos 

de população sem acesso condigno a habitação, assim como, muitos fogos degradados e 

em mau estado de conservação, agravando as disparidades sociais. Sempre me debati 

desde o início da carreira, pela melhoria das condições habitacionais, no concelho. É um 

trabalho diário e intenso, na sinalização destes problemas. Diria que cerca de 70% das 

famílias visitadas há 15 anos atrás, as habitações não tinham casa de banho. Nas 

entradas das casas, quase todas tinham pequenas varandas em madeira e o acessório 

comum em todas elas, era a existência de uma bacias e jarro de esmalte para se lavarem 

(anexo G, figura 31, pág. 112). 

Hoje a situação habitacional a esse nível melhorou significativamente, devido ao 

empenho e persistência, por parte da Assistente Social junto do poder político, e por 

parte das famílias mais carenciadas, que começaram a pedir ajuda em material de 

construção, para instalação das casas de banho.  

Embora já houvesse conhecimento por parte da Ação Social de graves situações 

habitacionais, procedeu-se a um estudo mais exaustivo através de visitas domiciliárias e 

reportagem fotográfica. Elaborou-se com base nos resultados o projeto “Minha Alegre 

Casinha” (anexo G).  

O Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI), é um 

programa estatal que foi implementado em parceria com as Camaras Municipais e as 

IPSS, que consistia em dar resposta aos problemas habitacionais para pessoas com mais 

de 65 anos de idade, cujo rendimento mensal per capita fosse igual ou inferior ao valor 

do indexante dos apoios sociais. Reunia alguns requisitos importantes, mas através desta 

medida o concelho de Valpaços recuperou 15 habitações de agregados familiares 

desfavorecidos. Este programa teve a durabilidade de um ano. 
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Assim, o Município apoia famílias carenciadas a nível de reconstrução e 

recuperação habitacional, através da concessão de material de construção que é 

deliberado em reunião camarária. Este apoio visa proporcionar a melhoria das condições 

de habitabilidade e salubridade dos utentes selecionados. 

A maior parte dos alojamentos (52%) são ocupados por famílias como sua 

residência habitual, ou seja, unidades de habitação que pelo modo como foram 

construídas ou estão a ser utilizadas, se destinam, a alojar normalmente, apenas uma 

família. 

O próximo quadro permite uma análise das condições de habitabilidade dos 

alojamentos familiares ocupados a nível concelhio. 

 

Tabela 3: Alojamentos familiares de residência habitual segundo a existência de 

infraestruturas (2011). 

 

INFRAESTRUTURAS TOTAL % 

Água C/ água canalizada 
6.853 99,4 

Sem água canalizada 
42 0,6 

Sistema de drenagem de 

águas residuais 

Com sistema 6.859 99,5 

Sem sistema 36 0,5 

Instalação de banho ou 

duche 

Com instalação 6.699 97,2 

Sem instalação 196 2,8 

 

Fonte: INE/ PORDATA 

 

A cobertura dos alojamentos de residência habitual, no que respeita a 

infraestruturas básicas, tais como, água (99,4%); sistema de drenagem de águas 

residuais (99,5%) e instalação de banho ou duche (97,2%), apresentava-se muito 

próxima da totalidade, dispondo de condições de salubridade padronizadas. 

A Câmara Municipal de Valpaços promoveu a construção de fogos de habitação 

social, com o objetivo de dignificar as condições de habitabilidade dos residentes na 

sede de concelho. Foi diagnosticado a existência de população com precários recursos 

económicos, famílias residentes em alojamentos com elevado risco de insalubridade, de 

sobrelotação, agregados familiares que não têm casa própria nem de família, com baixo 

nível de escolaridade e situações de trabalho precário. O serviço social foi o responsável 
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pelo levantamento e estudo dos casos. Na seleção dos agregados familiares que serviu 

de base à atribuição de fogos, foram estipulados os seguintes critérios por ordem 

decrescente: 1ºo grau de qualidade do alojamento; 2ºo rendimento per capita; 3ºRegime 

de ocupação; 4ºo rendimento mensal. 

Assim, desde dezembro de 2001 que existe, o Bairro de Habitação Social, 

designado de “1º de Maio”. Este compreende um total de 49 fogos, com as seguintes 

tipologias: T2 (15), T3 (25) e T4 (9). Dos 49 fogos, 9 já foram adquiridos pelos 

residentes. A Ação Social acompanha as famílias do Bairro de Habitação Social, sempre 

que existe alguma alteração significativa como por ex. alteração dos rendimentos do 

agregado familiar, por motivos de saúde, desemprego etc. Anualmente, são atualizadas 

as rendas do bairro, de acordo com a legislação em vigor. É feita a manutenção das 

casas (arranjo de estores, pintura, portas e janelas, entre outras) sempre que seja 

necessário. 

 “Fogos Sociais” são casas antigas adquiridas e recuperadas pelo Município, em 

várias zonas da cidade. Estas são disponibilizadas para agregados familiares 

desfavorecidos, através de rendas simbólicas.   

O Bairro de Habitação Social não é suficiente para dar resposta aos vários 

pedidos solicitados. Assim e com o objetivo de colmatar este problema, e as 

dificuldades das famílias em suportar rendas elevadas, a ação social elaborou um 

regulamento que apoia no “Arrendamento a famílias carenciadas do concelho de 

Valpaços” (anexo K).  

 

2.1.2. Recursos ao Nível de Educação 

 

A educação é encarada como um dos principais pilares de sustentação de todo o 

desenvolvimento e evolução da sociedade.  

A escola e desenvolvimento local são duas dinâmicas que se cruzam numa 

relação recíproca. Quanto mais uma sociedade for culta e escolarizada, mais capacidade 

tem para se desenvolver. 

O sistema educativo local é caracterizado por baixos níveis de escolaridade e de 

qualificação dos ativos, o que pode contribuir para a reprodução de algumas situações 

de pobreza e para a fraca, ou mesmo inexistente competitividade e qualificação do 

tecido económico local.  
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A Ação Social do Município não está diretamente ligada à educação, embora se 

se façam estudos junto da população escolar, no sentido de reconhecer a falta de 

espaços de lazer para crianças e jovens nas folgas escolares, bem como durante as férias 

grandes. Este estudo mais tarde, originou a criação do projeto “Ludoteca” e “Férias em 

Grande” (pág. 66 e 67, anexo H e figuras 31), (anexo, fig. 10, 1º Encontro Concelhio de 

Profissionais de Educação). 

O 1.º ciclo é o nível de ensino que mais se destaca, com 7.787 indivíduos, o que 

corresponde a 46,18% da população total, seguido, da população com nenhum nível de 

escolaridade, 2.327 indivíduos (13,8%). 

 

Creche 

Existem no concelho unicamente três estabelecimentos educativos que 

asseguram e ministram apoio pedagógico e cuidados às crianças com idade até aos três 

anos, particularmente, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços (60), Casa do Povo de 

Vilarandelo (26) e Externato das Lagoas (12), com um total de 98 crianças. A cobertura 

destes equipamentos é suficiente para a procura. 

  

Ensino pré-escolar público 

No concelho existem cinco Jardins-de-infância públicos, nomeadamente, nas 

localidades de Argeriz, Veiga de Lila, Lebução, Carrazedo de Montenegro e Valpaços. 

A sua funcionalidade tem a ver com a maior ou menor concentração de crianças nestas 

localidades. O jardim de infância de Carrazedo de Montenegro foi criado há dois anos, 

porque cobre uma área vasta do concelho. Todos estes equipamentos são servidos por 

transportes camarários. 

Estão a frequentar este nível de ensino, um total de 123 crianças, repartidas por 8 

turmas. 

 

Ensino pré-escolar Privado 

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços (68 crianças), Casa do Povo de 

Vilarandelo (32 crianças) e Externato das Lagoas, também dá apoio à infância através 

do ensino pré-escolar. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
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Ensino Básico – 1º Ciclo 

O 1.º ciclo do ensino básico é ministrado em quatro escolas do concelho, 

designadamente, Valpaços, Carrazedo de Montenegro, Vilarandelo e Lebução, por um 

total de 34 docentes. Os 333 alunos inscritos neste nível de ensino estão repartidos por 

22 turmas. 

O apoio à educação é uma das vertentes essenciais da Ação Social da Câmara 

Municipal de Valpaços, uma vez que é importante que as famílias com menos 

rendimentos possam proporcionar uma educação efetiva aos seus filhos. Esse apoio 

passa pela atribuição de subsídios para livros, material escolar e refeições escolares aos 

alunos carenciados do Ensino Básico do 1º Ciclo. Como o Estado, passou a 

comparticipar os livros escolar a todas as crianças, a Câmara Municipal de Valpaços 

atribui ao ensino básico, o montante de 50€ aos alunos beneficiários do escalão 1 e o 

montante de 25€ para os alunos beneficiários do escalão 2, em material escolar. 

 

Ensino Básico – 2 e 3º Ciclos 

 

Estão inscritos no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, um total de 601 alunos, dos 

quais 242 frequentam o 2.º ciclo e 359, o 3.º ciclo. Estes alunos estão repartidos por 31 

turmas, com um total de 162 docentes.   

 

Ensino Secundário 

O ensino secundário contabiliza 233 alunos, sendo que, o 11.º ano é aquele com 

maior número de alunos (99). Estes alunos estão divididos por 14 turmas, com um total 

de 87 professores. 

 

Ensino Profissional 

  O Agrupamento de Escolas de Valpaços tem ao dispor dos mais jovens, 5 

cursos profissionais, assinaladamente, técnico de contabilidade; técnico de comércio; 

técnico de gestão e programação dos sistemas informáticos; técnico de gestão do 

ambiente e técnico de informática e gestão. Estão inscritos nestes cursos, um total de 43 

alunos. 

    O Município de Valpaços tem um papel preponderante na educação de hoje, 

como parceiro ativo. Com a descentralização de competências para as autarquias, estes 

fazem parte integrante da educação através do Conselho Municipal de Educação, das 
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AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular), a nível da colocação de professores, 

etc.  

 Como já foi referenciado anteriormente, o Serviço Social do Município não está 

diretamente ligado à ação social escolar, embora reconheça que seria um grande 

contributo, integrar a equipa, do Conselho Municipal de Educação.  

Em suma o concelho tem uma eficiente cobertura de equipamentos ligados à 

educação, assim como uma útil rede de transportes camarários, que assegura 

diariamente a deslocação de todos os alunos, dos vários níveis de ensino. 

 

2.1.3 Recursos ao Nível da Idade Maior 

 

A evolução da sociedade moderna foi impondo um ritmo diferente aos seus 

cidadãos, a família foi sofrendo mudanças profundas, existindo a necessidade de 

adaptações consecutivas e obtenção de distintos modos de viver em família e em 

comunidade. A inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento da 

competitividade laboral, a necessidade de flexibilização e mobilidade profissional, 

provocaram mudanças muito significantes em relação aos contextos familiares.  

Assim, a função educativa que até aqui era exclusiva da família, passou a ser 

partilhada com entidades externas a este núcleo. Também a família não consegue, na 

maior parte das vezes, garantir não só a prestação de cuidados materiais como também 

afetivos aos seus membros mais velhos.  

Por estas e outras razões, a família atualmente vê as suas funções internas 

diminuídas, com o consequente desenvolvimento de sistemas externos de proteção 

social e com a criação de estruturas de acolhimento e acompanhamento a estas faixas 

etárias mais vulneráveis (infância e terceira idade). Deste modo, as atividades de âmbito 

social são de uma importância indiscutível, sendo que é neste contexto que surgem as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, assumindo essa função social e 

comunitária. 

Este envelhecimento da população exige respostas sociais cada vez mais 

eficazes, e entre elas, encontram-se os equipamentos sociais como: Centros de Dia; Lar 

de Idosos; Centros de Convívio, Serviços de Apoio Domiciliário e Apoio Integrado. 

Como se pode verificar no mapa n º1, estão assinalados com símbolos os 

equipamentos sociais em funcionamento e as respetivas localidades. São seis 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e uma Instituição Privada. 
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Estrutura 
Residencial para 

Idosos; 431

Centro de Dia; 
87

Serviço de Apoio 
Domiciliário; 363

Serviço de Apoio 
Domiciliário 
Integrado; 4

Estes equipamentos sociais apoiam um total de 885 pessoas idosas, o que 

corresponde a 16,4% da população do concelho. Nas localidades de Vilarandelo e 

Valpaços, são onde existem as duas grandes estruturas, cobrem quase a totalidade do 

concelho. Ambas têm a sua área geográfica muito bem definida. Há uma eficaz 

cobertura em equipamentos sociais no concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No anterior Executivo Camarário, foram construídos de raiz, vários edifícios 

para serem utilizados como centros de dia ou de convívio. Acontece que até hoje estão 

fechados, porque não têm frequência de utentes, e estes, não querem beneficiar deste 

equipamento. Assim são quatro as localidades; Sonim, Santa Valha, Possacos e Fornos 

do Pinhal.  

Gráfico 5: Frequência de utentes nos equipamentos de apoio social, segundo as 

valências 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Mapa 1- Equipamentos Sociais do Concelho 
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No gráfico nº5 a valência “estrutura residencial para idosos” é aquela que 

contabiliza um maior número de utentes (431), seguida da valência “serviço de apoio 

domiciliário” (363).  

O número elevado de idosos sem retaguarda familiar, isolados geograficamente 

e a viver sós como já foi caracterizado anteriormente, exige respostas sociais cada vez 

mais eficazes, então a Ação Social sob a responsabilidade da Assistente Social, criou 

dois projetos, que vieram contribuir para atenuar alguns dos problemas os “Afectos” 

(capitulo III e anexo D, figuras 26 e 27) e o projeto “Proximidade ao idoso isolado” 

(capitulo III e anexo E, Fig. 5 e 28 e 29). 

 

 

2.1.4. Recursos ao Nível da Infância/juventude 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Valpaços 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Valpaços iniciou a 

sua atividade em maio de 1999, sendo a Assistente Social que deu o grande impulso, na 

organização dos parceiros e na gestão deste programa, pois exerci a função de secretária 

durante 7 anos. Trata -se de uma “instituição oficial não judiciária, com autonomia 

funcional que visa promover os direitos da criança e do jovem e, prevenir ou pôr termo 

a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral”, (Lei nº 147/99 de 1 de setembro). 

 

Gráfico 6: Número total de crianças/jovens a serem acompanhados pela CPCJ 

(10/10/2016) 

 

 

Fonte: CPCJ de Valpaços 

 

2013; 39

2014; 99

2015; 101

2016; 102
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De acordo com os dados fornecidos pela CPCJ de Valpaços, deram entrada num 

período de quatro anos (até outubro de 2016), 341 menores em situação de risco.  

O ano em que se verificou um maior número de menores em risco foi o ano 

2016 com um registo de 102 crianças/jovens.  

Embora a diferença entre os sexos não seja muito significativa, podemos referir 

que a maioria das crianças/ jovens acompanhados pela CPCJ de Valpaços pertence ao 

sexo feminino (52,9%) (fonte CPCJ). 

Pode-se ainda asseverar que, a maioria dos processos instaurados corresponde à 

faixa etária dos 15-17 anos (28,43%) e dos 11-14 anos (27,45%) (fonte CPCJ) 

Quanto aos tipos de problemáticas detetadas, verifica-se que as mais frequentes 

são os casos de negligência (60) e os comportamentos que a crianças/jovens assumem 

comprometendo assim o seu bem-estar e desenvolvimento sem que os pais se oponham 

de forma adequada (17). (relatório anual da CPCJ) 

Pode-se ainda afirmar que, uma elevada percentagem de menores a serem 

acompanhados, estão inseridos na estrutura” familiar nuclear com filhos” (90 menores, 

que corresponde a 88,2% do tipo de famílias) (fonte CPCJ). As instalações da Comissão 

foram cedidas pelo Município. Tem um técnico de Sociologia, que representa o 

Município e é o Secretário da mesma. A equipa restrita representa as instituições locais, 

como; Segurança Social, Centro de Saúde, Misericórdia, Associação de Pais e Câmara 

Municipal. A atual Presidente é a representante da Educação. 

 

2.1.5. Recursos ao Nível do Emprego 

 

Um dos principais problemas sociais atuais é sem dúvida o desemprego. Este 

problema acarreta consequências nefastas para quem a experiência, nomeadamente a 

nível material, mas também a nível da própria integração do indivíduo como um todo na 

sociedade. 

Segundo os dados estatísticos registados pelo Centro de Emprego de Chaves, 

indicam que em dezembro de 2016, 697 pessoas se encontravam desempregadas, sendo 

que, as mulheres são as mais atingidas por este flagelo, dado que 360 pessoas 

desempregadas pertenciam ao sexo feminino (51,6%) e 337 ao sexo masculino (48,4%). 

No que se refere à caracterização dos desempregados é possível constatar que a 

maioria dos desempregados do concelho de Valpaços encontra-se à procura de novo 

emprego (570) e assiste-se a um desemprego de longa duração, ou seja, a maioria das 
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Apoio ao

Emprego

Contratos

Emprego

Inserção

Estágios
Curriculares

Estágios 
Profissionais 

administrados 
pelo PEPAL

Integração no 
mercado de 
trabalho de 

pessoas 
portadoras de 

deficiência

pessoas encontram-se inscritas no Centro de Emprego, há um ano ou mais (427). Uma 

grande parte das pessoas que se encontram desempregadas, têm idades compreendidas 

entre os 35-54 anos (297), e apresentam baixos níveis de escolaridade (dados dos 

censos) 

As ações de formação profissional existem para a idade ativa, mas não está 

adequada ao perfil dos candidatos. A formação não vai ao encontro do que os 

beneficiários (as) gostariam de desenvolver. 

O Município de Valpaços através do Gabinete de Ação Social e do Gabinete de 

Inserção Profissional promove um conjunto de estratégias para atenuar os impactos do 

desemprego nos munícipes, através de medidas de apoio ao emprego. 

No Gabinete de Ação Social, as medidas são diversas e passam, principalmente, 

por cinco vetores: 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, o Município integra, trabalhadores temporariamente, nos programas de 

Contratos Emprego Inserção, ou seja, pessoas que estão a receber subsídio de 

desemprego e pessoas nos Contratos Inserção mais, ou seja, que se encontram a receber 

Rendimento Social de Inserção.  

De se referir que, a Câmara Municipal de Valpaços é parceira do programa do 

Rendimento Social de Inserção, desde julho de 1997.  

Desde 2007 que há candidaturas ao programa estágios profissionais, que são 

administrados pelo PEPAL (Programas estágios profissionais da administração local) ou 

Centro de Emprego e Formação Profissional. Têm sido muitos os jovens a quem o 

Município tem dado a oportunidade de fazerem estágio de nível III, IV e V (nas áreas de 

Economia, Psicologia, Engenharia Civil, Serviço Social, Informática, Educação Física 
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etc.) O Município integrou até hoje através desta medida 42 jovens. Estes trabalham no 

Município como funcionários públicos e outros como avençados.  Foram integradas 7 

pessoas do concelho de Valpaços, portadoras de deficiência e incapacidade. De se 

referir ainda que, Ação Social gere estes programas. O volume de jovens que estão a 

trabalhar no Município, independentemente de estágio profissional, não têm vínculo à 

entidade, e como tal não têm qualquer tipo de regalias. É o chamado emprego precário. 

A maioria são licenciados (de todas as áreas). Um dos aspetos positivos é que estes 

jovens se fixem no concelho, e que possam refaze uma nova vida família. 

- O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) surgiu de uma parceria do 

Município de Valpaços com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo 

como propósito principal a resolução do problema de inserção e reinserção profissional 

dos jovens e adultos desempregados. Os desempregados frequentam cursos de formação 

profissional, que dão a equivalência a vários graus de ensino. 

 

 

- O Programa CLDS 3ª Geração (Contratos Locais de Desenvolvimento Social – 

3ª Geração) tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através de 

ações, a executar em parceria, que permitam contribuir para o aumento da 

empregabilidade, para o combate das situações críticas de pobreza, especialmente a 

infantil, da exclusão social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente 

atingidos por calamidades. Tem igualmente especial atenção na concretização de 

medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade.  

O concelho de Valpaços é um território especialmente afetado pelo desemprego. 

Na sua grande maioria, as pessoas desempregadas de longa duração, foram aquelas que 

mais recorreram ao Serviço Social do Município, tendo em 2016 sido integradas 63 

pessoas no mercado de trabalho. A equipa dos CLDS 3ªG tem trabalhado como parceiro 

ativo nos projetos desenvolvidos pelo Município.  

O presente capítulo faz a síntese dos recursos do concelho, em áreas que 

relacionam com âmbitos da política social, com implicação na construção de processos 

de cidadania. No próximo capítulo destacam-se práticas de Serviço Social, refletindo-as 

em torno da questão central: Práticas de Serviço Social Comunitário no Concelho de 

Valpaços são de emergência ou empoderamento? 
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Capitulo III- Práticas de Serviço Social Comunitário no 

Concelho de Valpaços: do apoio na emergência ao empoderamento 

 

Hoje, parece não haver muitas dúvidas quanto ao facto de os municípios 

constituírem um ator de charneira na dinamização dos processos locais conducentes ao 

desenvolvimento dos territórios sob a sua responsabilidade. Com efeito, a partilha de 

uma visão comum do território, das suas instituições públicas e privadas, dos seus 

problemas e das respetivas prioridades de atuação conduz o poder local a assumir um 

papel de extrema relevância na criação e dinamização de projetos de desenvolvimento 

das suas comunidades, paralelamente às funções de monitorização e regulação desses 

mesmos processos. 

Segundo Fernando Ruivo (2002), os atores políticos locais, com a legitimidade 

que lhes é conferida na sequência dos sufrágios a que são sujeitos junto das populações 

que representam, procuram uma série de mecanismos “que possibilitem uma 

intervenção concretizadora”. O autor advoga mesmo que estes atores locais, face às 

características e condições materiais (e imateriais) dos respetivos concelhos, 

“necessitam para penetrarem nos labirintos, tanto estatais como locais, de modo a 

obterem respostas mais positivas que permitam pôr em execução determinadas políticas, 

de recorrer a mecanismos semelhantes àqueles que a sociedade providência utiliza para 

compensar a fraqueza do Estado-providência” (Ruivo, 2002, p.29).  

Assim, o município, na qualidade de instituição pública mais próxima das 

populações, 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, paralelamente a uma função de orientação de investimentos e de outras tantas 

iniciativas para áreas que complementam e desenvolvem a economia. Ao gerir e 

coordenar várias iniciativas de desenvolvimento local, financiadas ou não por 

programas nacionais e internacionais, ao administrar recursos e aferindo potencialidades 

para os transformar em estratégias de desenvolvimento local, formando redes locais e 

dando apoio técnico e consultoria aos projetos idealizados para implementação nos 

respetivos territórios, os municípios assumem-se como atores privilegiados para 

impulsionar as parcerias, fazer convergir estratégias de aliança entre pares, moderar 
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relações institucionais potencialmente conflituosas e inibidoras de um trabalho conjunto 

e, em última instância, ajudar a definir as prioridades de intervenção sem deixar de 

promover a co -responsabilização pelas decisões tomadas entre os vários atores que 

compõem as parcerias locais.  

Trata-se de, em síntese, ver no poder local municipal uma instituição 

convocadora, catalisadora e orientadora das energias da sociedade local para a 

promoção da cooperação, da cultura de parceria, entre os vários atores inseridos nos 

territórios, ou como refere Mozzicafreddo (2002), a propósito do papel de regulador do 

município, traduzido na dinamização de parcerias e redes de governação como temos 

vindo a discutir, “o processo de transformação do Estado providência para o Estado-

franchising”. 

Os municípios têm vindo a ganhar cada vez mais um protagonismo crescente no 

que concerne à capacidade de promoção e dinamização, a nível local, quer de 

programas e projetos de desenvolvimento, quer especificamente de políticas sociais, 

como é o caso de os Programas AGIR, NOW, INTEGRAR, REDE SOCIAL, RSI, 

CPCJ, CLDS3G, PCHI, ESCOLHAS, CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO, 

GIP, SER CRIANÇA, etc. Os programas mencionados, constitui um campo de 

observação e experimentação de processos de governança de base local, já que reúne 

um conjunto de pressupostos e dinâmicas de trabalho subjacentes a uma conceção de 

planeamento estratégico, visando a melhoria dos processos de decisão e de ação, em 

prol do desenvolvimento das comunidades e dos territórios. Mas, necessita de ser 

reforçada com a implementação de outras políticas e programas que persistam no apelo 

e no envolvimento contínuo de vários atores sociais, de natureza pública e privada, na 

discussão, na condução e na execução de projetos, iniciativas e ações tendentes ao 

desenvolvimento das comunidades, enquanto processos de construção da ação coletiva e 

estruturação de práticas democráticas e de empowerment, tendo como objetivo a 

construção e o reforço de territórios cada vez mais coesos, económica e socialmente. 

 

3.1- Práticas de Serviço Social Municipal 

 

O desenvolvimento tem de assentar na vontade e nos saberes dos indivíduos e 

dos grupos dispostos a melhorar a qualidade de vida nos territórios onde vivem e 

trabalham, desse modo conquistando uma cidadania plena e fundamentando a 

construção de uma democracia mais participativa de animação comunitária, 
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nomeadamente, com crianças, jovens e mulheres; formação e enquadramento de jovens; 

realização de estudos e de projetos de investigação; recolha, organização e divulgação 

de informação; realização de encontros e seminários; produção e edição de livros, 

documentos etc. (Anexo fig. 1,2,3, 6,11, 14 e 15). 

O Serviço Social Comunitário, a partir da autarquia e das redes de instituições 

com quem articula e trabalha, tem conduzido a intervenção social para a promoção do 

desenvolvimento social local do território, designado por concelho de Valpaços, 

localizado no Norte interior de Trás - os- Montes. 

 Como se viu no capítulo I, a situação socioeconómica de muitas famílias, 

remete para a combinação de uma agricultura a tempo parcial, com o exercício de uma 

profissão ou de várias outras atividades. A taxa de atividade fica muito abaixo da média 

nacional. Entre os ativos, o emprego por conta de outrem resume-se, muitas vezes, aos 

poucos serviços existentes. É o caso das Juntas de Freguesia, do apoio às Escolas, do 

Centro de Saúde, do Serviço de Correios, Entidades Bancárias, pouco mais.   

Embora tenha sido feito um investimento significativo nos últimos anos em 

termos de infraestruturas, o Concelho de Valpaços continua a apresentar as 

características das regiões deprimidas: o isolamento a grande distância aos mercados e 

centros de decisão, a carência de equipamentos coletivos, a falta de serviços públicos, a 

desertificação humana e ecológica e uma economia assente em grande medida numa 

agricultura de subsistência. Aos baixos níveis de desenvolvimento socioeconómico 

podemos juntar as elevadas taxas de analfabetismo e a falta de formação e 

desqualificação da maioria da população, o que, no conjunto, configura um quadro de 

grande risco de exclusão social. 

Os municípios são, tal como as instituições de solidariedade social, agentes 

parceiros do Estado, na gestão territorial dos problemas e das intervenções, constatando-

se, contudo, que o nível de responsabilidade que lhes é atribuído é tanto indefinido 

quanto vasto. Em termos concretos, as instituições particulares de solidariedade, de base 

local, detêm uma participação mais ativa na concretização da ação social por via, 

essencialmente, da gestão de alguns programas e dos equipamentos sociais 

contratualizados e financiados pelo Estado e pelas famílias; a orientação e controle da 

execução da atividade destas organizações passam, exclusivamente, por organismos do 

Estado central, de base local ou não, remetendo-se para as autarquias apenas o papel de 

parceiro das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de entidade 

licenciadora dos edifícios destinados ao funcionamento de equipamentos sociais.  
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No atual quadro de atribuições e competências e dado que não se concretizaram, 

formalmente, as transferências que o diploma legal prevê, o Estado central mantém não 

só o poder de definição como também o de gestão da política social; nessa medida, o 

modelo de funcionamento e de relação entre os dois níveis de Estado é caracterizado por 

uma lógica de complementaridade tutelada, reservando-se aos municípios um papel 

supletivo, contribuindo para que a política de Ação Social autárquica seja uma área 

menor no quadro das políticas locais, particularmente dependente da capacidade 

financeira dos municípios, da sensibilidade e importância que os órgãos executivos 

autárquicos lhe conferem no domínio do desenvolvimento local e, por vezes, também 

das pressões de munícipes e de organizações, as quais assumem maior importância em 

períodos eleitorais. A maioria dos municípios gere programas de âmbito nacional 

descentralizados e financeiramente comparticipados pelo Estado, caso das Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens e dos Gabinetes de Inserção Profissional, Cardoso Júlia – 

2013 (Assistência, Ação Social e Municípios: apontamentos históricos e desafios 

atuais). Os projetos de âmbito local como “PII”, “Afectos”, “Férias em Grande” e 

“Libelinha” e outros, o financiamento é assegurado com verbas da rubrica da Ação 

Social, em que no início de cada ano civil, é deliberado em reunião camarária o 

montante, em função do Plano de Atividades apresentado pela Ação Social, assim como 

o respetivo orçamento. 

A Ação Social do município de Valpaços tem vindo a adquirir um carácter cada 

vez mais abrangente, mas também cada vez mais disperso; a sua ação baseia-se num 

trabalho em rede com os organismos locais do Estado e com as IPSS, e a sua 

diversidade reflete-se na tipologia de projetos e ações, alguns deles transversais a outras 

áreas de intervenção municipal como por exemplo: as Feiras Sociais (onde as IPSS têm 

o seu protagonismo), a “Feira dos anos 50”, “Think Outside the Box”, etc. (anexo, fig. 

16,19,20,21). 

Ação Social municipal esforça-se em realizar uma maior proximidade aos 

sujeitos, focalizando as ações nos seus espaços, assegurando a resposta imediata às 

necessidades, mas, também, na prevenção das situações de fragilidade social e na 

intervenção de continuidade com objetivos de mudança, o que requer poderes, saberes e 

opções adequadas ao contexto territorial. Verifica-se então que, Valpaços tem vindo a 

apostar numa intervenção de âmbito comunitário, tendo em consideração os recursos 

existentes, a dimensão dos problemas apresentados e a atual conjuntura social, politica, 

económica e financeira (anexo, fig. 12,13,14,15,17, pág. 101). 
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No quadro de reflexão desenvolvido em torno do relatório e, tomando como 

elemento de referência a questão de investigação: Assistencialismo ou empoderamento, 

passo assim a classificar a prática de serviço social no concelho de Valpaços. 

 

3.1.1 Assistencialismo ou Empoderamento Social nas Práticas de Serviço 

Social? 

 

Assistencialismo é a ação de pessoas, organizações governamentais e entidades 

sociais junto às camadas sociais mais desfavorecidas, marginalizadas e carentes, 

caracterizada pela ajuda momentânea, filantrópica e pontual (doações de alimentos e 

medicamentos, por exemplo). Tal prática, desprovida de teoria, não é capaz de 

transformar a realidade social das comunidades mais pobres, pois atende apenas às 

necessidades individuais e tem caráter de ajuda não de direitos (ver capitulo I, pág. 26 a 

28). 

 “O Assistencialismo consiste na prática de organizar e prestar assistência a 

membros ou camadas mais carentes de uma sociedade, em vez de atuar para a 

eliminação das causas de sua carência, ou ainda um sistema ou prática populista, que 

circunstancialmente proporciona certos benefícios aos desfavorecidos, com vistas ao seu 

aliciamento eleitoral” (Waihrich,2007). Os casos de emergência social requerem uma 

resposta social oportuna e adequada, mediante a especificidade de cada situação com 

eventual encaminhamento para outras respostas sociais existentes. O público-alvo são 

pessoas que vivem em situação de pobreza e de miséria; Fornece bem tangível 

(dinheiro) direto aos beneficiados; Tem caráter corretivo na solução dos problemas 

sociais; Atua de forma estática na solução de problemas de grande abrangência; 

Critérios de participação definidos e respetivos controles mostraram-se insuficientes 

para conter a participação de pessoas e grupos não contemplados nos mesmos; Trabalha 

em todo território nacional com ações de grande abrangência, bastante conhecidas pelas 

pessoas. 

 As medidas assistencialistas na prática da Ação Social no concelho de Valpaços 

assumem uma relevância significativa a nível de bens essenciais; Subsídio para a 

medicação; Subsídio para ajudas técnicas; Subsídio nos atrasos na renda de casa; 

Subsídio para dívidas com eletricidade, água, eletrodomésticos, entre outros. Em ações 

comunitárias destaca-se: a oferta de Kit de Maternidade às grávidas (anexo J); Cantinas 

Sociais; Cabaz do Natal; Almoços de Idosos (festa convívio uma vez por ano, com 
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todos os idosos do concelho); Bolsas de Estudo para estudantes universitários; Material 

de construção para reconstrução habitacional, Valpaços Sorridente (anexo I) etc.  

Esta cultura de assistencialismo avulsa, está muito enraizada nas pessoas e na 

comunidade. Para ser contrariada, é necessário, um esforço acrescido e um “jogo de 

cintura” muito grande. As pessoas que beneficiam do apoio, manifestam um agrado e 

satisfação enorme, e nunca é posto em causa. Esta prática é fácil e aliciante para o 

utente, que dela usufrui e na maioria das situações, tornam-se dependente financeira e 

institucionalmente.  

“O Empoderamento Social remete para a função de formar cidadãos capazes de 

transformar a realidade e o meio em que vivem, visando a ampliação de sua capacidade 

e conhecimento com o intuito de possibilitar o ensino e aprendizagem, sobretudo de 

cidadania”. Apoia o cidadão nas áreas pedagógicas, social e cultural. O público alvo são 

pessoas e grupos familiares que vivem em situação de risco social; atua na formação 

profissional, educacional e cultural das pessoas e grupos familiares; tem caráter 

preventivo na solução dos problemas sociais; trabalha na conscientização dos 

beneficiados levando-os ao não-comodismo; atua de forma dinâmica na solução dos 

problemas locais (KlebaI & Wendausen, 2009). 

O conceito do empoderamento social pode resumir-se no ato de dar poder a uma 

comunidade, à população em geral e os indivíduos, em particular. As práticas de 

empoderamento caracterizam-se sobretudo por ações socioeducativas, informação e 

aconselhamento, atendimento, acompanhamento e participação. O empoderamento 

aparece-nos como valor, princípio político e técnico / metodológico e como instrumento 

das práticas sociais. O Diagnósticos Sociais; Planos de Desenvolvimento Social; Planos 

de Ação; Relatórios e Pareceres Sociais; as Visitas domiciliárias; o Atendimento e etc., 

são instrumentos ou técnicas, que o Assistente Social utiliza no seu dia a dia, para 

melhor fundamentar a ocorrência de práticas (KlebaI & Wendausen, 2009).  

Deste modo a Ação Social da Câmara Municipal de Valpaços, disponibiliza de 

um serviço de atendimento e acompanhamento social aos Munícipes, com o objetivo de 

orientar e apoiar indivíduos e famílias em situação de carência ou disfunção, 

mobilizando recursos próprios ou comunitários, encaminhando para programas, 

equipamentos, serviços ou prestações pecuniárias.  

No serviço de Atendimento e Acompanhamento, gera-se uma troca de 

informações entre o utente e o técnico de serviço social, tendo este uma escuta ativa de 

forma a poder encontrar soluções para a situação/problema. É neste espaço que 
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podemos mudar as mentalidades, é a partir da perceção do sujeito das próprias forças, 

que resulta em um comportamento de autoconfiança. Além de fortalecer suas 

competências, a pessoa desenvolve novas habilidades para enfrentar em seu quotidiano 

incertezas, adversidades e situações de risco. 

Exemplo de um caso verídico e que está a ser acompanhado pela Assistente 

Social: 

“A família, Rodrigues (nome fictício) é constituída por casal e um filho. Vivem 

em Fonte Mercê no concelho de Valpaços. A mulher (elemento A) foi vítima de 

violência doméstica durante 16 anos. Nunca ninguém a ajudou na comunidade. O 

marido (elemento B) trabalha na agricultura por conta de outrem. O filho (elemento C) 

tem 16 anos de idade é estudante. O elemento A, veio ao gabinete de ação social, para 

pedir ajuda económica para medicação, porque estava a sofrer de depressão e não 

tinha dinheiro. Procurei primeiro que tudo, manter uma relação de confiança, porque o 

seu estado de saúde era muito débil, frágil, de cansaço, sem força física e sem 

autoestima. Pouco comunicava, mas o olhar era fixo e profundo. Esta senhora 

procurou sempre o atendimento no GAS. Quando se sentiu mais segura e sem receio, 

relatou-me toda a situação familiar, de agressão física e psicológica, por parte do 

elemento “B” sempre que este se alcoolizava. O elemento “C” tinha medo e escondia-

se no quarto. A Assistente Social começou a elaborar o projeto de vida para esta 

família, sempre com o conhecimento da própria e sua aceitação. A utente requereu o 

RSI e após ser beneficiária, foi integrada no Município de Valpaços, no CEI+ (contrato 

de emprego e inserção social) por um ano; arrendou casa, em Valpaços para ela e 

filho; Veio a beneficiar do arrendamento para famílias carenciadas, e passou a pagar 

metade da renda. O Município colaborou no recheio da casa. A depressão do elemento 

“A” passou. Hoje é mais autónoma e independente”.  

 Este caso é um processo de empoderamento de nível individual, assim como, a 

maioria das famílias que se deslocam ao GAS (Gabinete de Ação Social) há um 

autorreconhecimento, do qual as pessoas adquirem ou fortalecem seu sentimento de 

poder, de competência, de auto valorização e autoestima (fig. 7,13 e 17). 

 O autor Herriger (2006) salienta: os recursos pessoais que apoiam o processo de 

empoderamento, 1) a capacidade de relacionamento: empatia, sensibilidade e abertura 

na comunicação para com as expectativas, os desejos e os interesses dos outros; 2) a 

capacidade de construir e manter laços de amizade e confiança; respeito em relação aos 

outros; capacidade de aceitar críticas e de solucionar os conflitos com equilíbrio 
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(acrescentamos enfrentar os conflitos); 3) autoaceitação e convicções pessoais: 

sentimento de autovalorizarão; crença na validade dos objetivos e valores pessoais de 

vida; 4) convicção interna de controle: compreensão do caráter histórico do entorno e 

das condições de vida; crença na capacidade própria de intervenção; 5) postura ativa 

frente a problemas: enfrentamento de desafios do entorno e busca de soluções visando o 

alcance de objetivos; 6) adaptação flexível a situações de rutura de vida: capacidade de 

integrar mudanças inesperadas em um projeto de vida abrangente; 7) abertura: 

capacidade e disposição em sinalizar para outros a necessidade de ajuda em situações de 

crise, solicitando apoio social sem causar sobrecarga. 

  Em 2015, foi aprovado um regulamento habitacional denominado 

“Arrendamento para Famílias Carenciadas do Concelho de Valpaços” (anexo K). Este 

destina-se a famílias que estejam a residir no concelho, em casa arrendada e que devido 

à sua situação económica, têm muitas dificuldades em fazer face ao pagamento da 

renda. Para beneficiarem deste apoio a família tem de se candidatar através do 

preenchimento de um formulário próprio e com a apresentação de vários documentos, 

que testam a sua situação socioeconómica (regulamento em anexo K). A seleção das 

famílias é feita através de entrevista realizada no GAS onde posteriormente são 

observadas localmente as condições habitacionais para um correto diagnóstico, uma vez 

que é imperioso canalizar a ajuda para quem devidamente necessita dela. Esta medida é 

um processo de empoderamento, de nível estrutural, porque oferecem oportunidades às 

famílias carenciadas, para adquirir novas ferramentas, desenvolver um sentido de 

confiança, e melhorar a vida comunitária. Como recurso estrutural, pode ser citado: 

capital econômico (renda, habitação, acesso a bens de consumo), (Stark, 2006, p. 1). 

É preocupação da Ação Social do Município, sensibilizar a comunidade para as 

várias problemáticas do concelho. Nesse sentido, foram organizados vários Workshops, 

Palestras, Exposições e Feiras (em anexo da figura 1/ 22) e outras ações em parceria 

com a comunidade, pela importância em investir no capital humano. Estas ações são 

divulgadas, através do site do Município, através de cartazes que são colocados em 

pontos estratégicos da cidade e também é habitual, divulgar através do facebook e 

também com flyers em todos os estabelecimentos comerciais. Todas as ações são 

orientadas em diferentes temáticas. O público alvo, são as forças vivas concelhias como, 

GNR, Tribunal, Escolas, Instituições, Profissionais das várias áreas sociais, políticos, 

empresários etc. Em suma, por um lado pretende-se criar oportunidades de dotar estes 

profissionais de novas ferramentas, que potenciem a sua intervenção junto das famílias 
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com quem trabalham. Por outro lado, tem como objetivo sensibilizar a comunidade e 

estimula-la à reflexão. É com a intervenção junto da comunidade e para a comunidade, 

que melhoramos o nível de investimento, crescimento pessoal e profissional das 

pessoas.  

  O processo de empoderamento impulsiona e mobiliza práticas, que objetivam 

promover e impulsionar grupos e comunidades na melhoria de suas condições de vida, 

aumentando sua autonomia. 

Tabela 4: Workshops e outros 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estas ações, vão se realizando ao longo dos vários anos, tendo sempre a 

preocupação de nos associarmos à prevenção das situações de fragilidade social (anexo 

da figura 5,6,7,9,13).  

Tabela 5: Palestras 

 

 

“Organização e Dinamização dos Espaços Lúdicos Expressivos” 

“Como Encarrar a Morte” - debater para aceitar 

“Os Novos Pobres e Exclusão Social” 

“Rompendo o Silêncio” 

“Insiste, Persiste e Não Desiste” 

 

“Maus-tratos, Risco e Negligência na Infância e Adolescência” 

“Toxicodependências” 

“Gestão de Hábitos Alimentares” 

“Abuso na Terceira Idade” 

“Igualdade de Género”, 

Programa “Kit da Maternidade” 

Exposição “Violência Doméstica” 

“12 Ferramentas de Gestão e Liderança para ter Sucesso nos Negócios” 

Semana da Luta contra a Pobreza e Exclusão Social 
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Tabela 6: “Think Outside the Box” 

 

Exposição Fotográfica “Rostos Femininos” 

Exposição de Fotografia “Apanhados na Rede” 

O Cordão Humano 

Exposição “Ser Feliz é…” 

Formação “Agir para Reagir” (Voluntariado) 

Feira Social, com a participação de todas as IPSS do concelho 

➢ Participação da Unidade de Intervenção Peso da Régua e de Chaves: 

• Charanga a Cavalo; 

• Cinotécnica; 

➢ Diversas Simulações 

Atuação Banda “Lobos do Marão”. 

“Marcha pelo Coração” 

“Feira Dos Anos 50” 

Caminhada do “Dia da Mulher” 

Apresentação do livro “Novas Competências para Novas Exigências no Cuidar” 

Fonte: Elaboração própria 

 

Uma expressão que se tornou muito popular no mundo corporativo o “pensar 

fora da caixa” que significa pensamento criativo que não é limitado por restrições 

convencionais. 

Em geral, a caixa a que a frase se refere é metafórica e simboliza os métodos 

convencionais de pensamento que podem prejudicar a criatividade. No entanto, quando 

a frase se originou, referia-se a uma caixa específica (anexo figuras, 16 a 23).                                                          

 Prática de Serviço Social na Comunidade, tem agido no sentido de dinamizar 

atividades, que saiam do âmbito conservador e conceitual de trabalho social.  

Segundo os autores, (KlebaI & Wendausen, 2009) entende que a forma como os 

sujeitos fazem suas escolhas tem estreita relação com a capacidade de participação, mas 

também com a distribuição do poder nesses espaços. Assim, é preciso recriar formas de 
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lidar com o objeto institucional se quisermos transformar relações de poder autoritárias 

em relações mais horizontais que levem ao empoderamento dos atores. Isso reclamaria 

mover relações que estão fixadas (e são assim aceites), tornando-as flexíveis. 

Após ter diferenciado os dois conceitos e ter dado exemplos do trabalho 

realizado na prática de Serviço Social no concelho, constato através de uma reflexão 

construtiva e baseada empiricamente, que na maioria das práticas cotidianas o 

empoderamento está presente. Há como já foi mencionado anteriormente, práticas de 

serviço social do dia a dia, em que sobrepomos até inconscientemente o 

assistencialismo, mas cabe aos profissionais sociais, se esforçarem em desenvolver 

atividades, dinâmicas e inovadoras, mesmo lutando contra uma força institucional (o 

Executivo), que por vezes bloqueia e cria constrangimentos.  

Assim retomando a questão inicial, e no sentido de validar a resposta à questão 

de Investigação, ou seja, se as práticas de Serviço Social no concelho de Valpaços são 

de assistencialismo ou empoderamento? Prevalece em grande número o empoderamento 

social, sem qualquer dúvida. Face ao raciocínio aqui defendido, o trabalho comunitário 

é a grande preocupação constante, da equipa da ação social do município de Valpaços. 

Pese embora a multiplicidade de interpretações em algumas práticas, existe o apoio 

emergencial intuitivo e pontual ex. os subsídios económicos pontuais, para medicação, 

rendas de casa, dividas de eletricidade, etc. Mas mesmo em situações ditas de 

assistencialismo, podem contribuir para promove o sentimento de pertença, práticas 

solidárias e de reciprocidade. 

 

3.2 Projetos de âmbito local 

 

“As metodologias de participação e empowerment concretizam-se em 

iniciativas, ações e projetos de carácter muito diverso: desde o apoio ao associativismo à 

promoção do empreendedorismo. (…) Salientam-se intervenções na área da animação 

comunitária, do desenvolvimento rural e do desenvolvimento local” (Neves et al., 2010, 

p.140). 

Correndo o risco de simplificar excessivamente, diria que um processo de 

promoção do desenvolvimento local, se concretiza através de ações de animação, de 

formação e de organização. O conjunto de atividades e projetos que se desenvolvem 

numa comunidade, visaram criar uma dinâmica. Trabalhou grupos específicos como por 

exemplo: idosos isolados, jovens mães, etc. com a pretensão de se englobar todos os 
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grupos da população de um território (anexo fig. 24, apoio à integração de famílias 

Imigrantes).  

No âmbito da comunidade, aposta -se na linha de Dias (2004), com a criação de 

espaços e ligações de cooperação entre atores e entidades locais, no interior de um 

território, e na articulação regulada de uns e de outras, bem como das estruturas a que 

tenham dado origem com o exterior, ex. o Projeto “Afectos,” a “Ludoteca”, o Projeto 

“PII” (Proximidade ao Idoso Isolado), (anexo D, E, F). 

Todas as ações, mesmo as de animação e de organização de recursos são 

formativas, na medida em que constituem formas de participação e de capacitação para 

a participação, responsável e eficaz, num processo de desenvolvimento local. Neste 

sentido, o que se procura fazer em Valpaços, através da intervenção concreta e 

polivalente, é a formação para a cidadania. Não desvalorizando obviamente as 

componentes de formação e organização, de recursos comunitários, dedicarei de seguida 

especial atenção, às questões das atividades locais para o desenvolvimento, por ser 

provavelmente um dos dispositivos de intervenção que têm contribuído para o trabalho 

comunitário em Valpaços, e os técnicos do terreno agentes de desenvolvimento, que 

intervêm no território, inseridos numa equipa técnica vasta, colaboraram no diagnóstico 

dos problemas, na mobilização dos outros atores em torno da procura de soluções. A 

mudança, é por nós entendida no pressuposto da melhoria das condições de vida das 

pessoas a quem se destina a sua ação (anexo fig. 3). 

Poderíamos tentar definir as atividades como um conjunto de práticas sociais, 

culturais e outras, que visam estimular e incentivar a iniciativa e a participação das 

populações no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida 

sociopolítica em que estão integradas. Este trabalho é necessariamente lento e contínuo 

e resulta do interesse dos indivíduos envolvidos e das necessidades existentes nas 

comunidades, podendo abranger uma grande diversidade de áreas da vida quotidiana, na 

resposta a problemas locais, assumindo, assim, uma função de desenvolvimento. 

 A figura do técnico local permitiu encontrar uma forma de equilíbrio entre a 

intervenção in loco e os modos de vida locais. Por um lado, estabelece-se, efetivamente, 

a desejada proximidade com a população, sendo mesmo de referir a existência de um 

acentuado interconhecimento, sobretudo pessoal, entre a população e os profissionais. 

Nesta proximidade reside o cerne para atingir uma visão mais adequada das dinâmicas 

locais. Por outro lado, no relacionamento profissional com a comunidade, o técnico 

acede a uma série de informações, que lhe permitem chegar ás expectativas da 
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população e desenhar projetos de interesse para o local. O técnico exerce uma 

mediação, de dentro para fora e de fora para dentro do território, entre as populações e 

os agentes políticos, permitindo uma coerência no desenho das dinâmicas locais. 

Pode adiantar-se ainda, que para além do trabalho com a população, o 

profissional de serviço social, é também responsável pela promoção de parcerias, quer 

sensibilizando e mobilizando os diferentes atores locais (GNR, Cruz Vermelha, 

Segurança Social, Centro de Saúde, IEFP, IPSS, Juntas de Freguesia, Párocos, etc.), 

(Fig.19) para tarefas que devem ser comumente assumidas e executadas, quer 

implicando os técnicos exteriores à autarquia, procurando potenciar a sua atuação 

através de intervenções devidamente articuladas. 

O trabalho em rede no concelho de Valpaços volta-se para a consciencialização 

coletiva dos problemas locais e para a procura de experiências exteriores focadas no 

mesmo tipo de problemas sociais. Esta situação ajuda, por vezes, ao confronto de 

experiências e à tentativa de encontrar soluções adequadas, que produzam resultados em 

termos da resposta aos problemas locais. 

Todavia, com a multiplicidade de funções que os Assistentes Sociais 

desempenham, torna-se fácil perceber que estamos perante um novo serviço de apoio às 

populações rurais, com características muito mais inovadoras complexas e abrangentes. 

De facto, quer pelo trabalho de terreno, quer pelas funções de atendimento ao público, 

há uma intervenção cada vez mais sistémica e multissectorial por parte dos Assistentes 

sociais da autarquia. Somos uma peça chave no processo de sensibilização, dinamização 

das populações, diagnóstico e conceção de projetos, lançamento e acompanhamento de 

projetos e iniciativas locais.  

Todo o tipo de atividades que realizamos, tem por objetivo mais imediato criar 

dinâmicas locais de resposta aos problemas sociais, e/ou reforçar as dinâmicas que já 

existem. A mobilização dos vários atores é uma orientação central no trabalho Social 

em Valpaços. Aquando das festas como os magustos, carnaval, santos populares, são os 

párocos e presidentes de junta que colaboram na divulgação à população. Na verdade, a 

intervenção em pequena escala é muito importante, quando se pretende incentivar e 

provocar um processo de desenvolvimento comunitário em contextos sociais e 

económicos, deprimidos e isolados. Uma componente importante é a psicologia 

comunitária, elevando a autoestima da população conseguimos envolvê-los mais 

facilmente nos processos locais. No projeto de Proximidade ao idoso Isolado o (PII), a 

psicóloga da equipa de Ação Social, faz o acompanhamento dos casos mais graves, 
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assim como a enfermeira, que vai avaliando o estado de saúde de cada utente. O 

trabalho social de se deslocar aos locais, vai valorizar tudo que o utente ou idoso faz. Há 

várias dinâmicas de intervenção, para reforçar a autoestima, como orientação para 

cuidar da imagem, a maquilharem-se, a verem-se ao espelho, etc. O grande mérito do 

trabalho in loco do projeto “PII”, assenta no facto de se contribuir para aumentar o 

‘campo dos possíveis’ na vida de muitas das pessoas.  

O trabalho do Assistente Social, é por um lado, ouvir as pessoas, e procurar 

descodificar desejos e até sonhos e, por outro lado, criar condições para ultrapassar 

todos os obstáculos ao bem-estar. É importante adequar o sentido das necessidades às 

exigências dos financiamentos, que de alguma forma também formatam a atividade dos 

Assistentes Sociais.  

Paralelamente, há toda uma afetividade que se vai estabelecendo entre o utente / 

técnico, como se o projeto fosse agora dos dois. Muitas vezes, é preciso passar largos 

momentos com as pessoas, transmitindo-lhes força e confiança no futuro do projeto, 

reconhecendo o seu valor e esforço.  

Em contextos territoriais deprimidos e distantes, as pessoas têm dificuldades em 

deslocar-se à sede de freguesia ou de concelho da sua área de residência. Aliando a isto, 

temos na sua maioria uma população descrente das instituições e cética em relação a 

cenários de mudança da vida quotidiana. Esta constatação leva-nos a valorizar a 

animação territorial de proximidade, que vai ao encontro das pessoas, que procura ouvir 

os seus problemas, que concretizar, que informa, que empodera, criando oportunidades 

para melhorar as condições de vida dos grupos sociais em foco. O Assistente Social é 

um mediador que catalisa os recursos da comunidade, e empodera permanentemente as 

pessoas. 

 A nossa preocupação é a mobilização da comunidade, desde a conceção, porque 

sentimos que os processos participados são mais eficazes. Subscrevemos Menezes 

(2007, p. 66) a elaboração de projetos corresponde a “um processo de planeamento que 

implica, em conjunto com a comunidade, analisar o contexto e os problemas aí sentidos, 

aprofundar a forma como esses problemas são definidos e quais os recursos existentes 

para os resolver, identificar prioridades e grupos-alvo”. O carácter dinâmico destas 

intervenções o papel crucial da comunidade, bem como a definição clara dos objetivos 

da intervenção, especificando as mudanças esperadas, identificando, a população alvo e 

descrevendo em termos temporais esta intervenção, são características centrais dos 

projetos em Valpaços, por exemplo: são já vários os idosos, que no grupo onde estão 
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integrados, criam grandes laços de amizade, alguns com ligações conjugais, e tudo 

devido ao convívio e à proximidade que o projeto originou.  

No Projeto “Libelinha “as utentes que frequentaram a formação e gestão 

parental, de início apresentaram-se deprimidas, constrangidas, magoadas interiormente, 

pelas relações conjugais de conflito que vivenciaram. Após a formação, mostraram-se 

mais fortalecidas e capazes de enfrentar sem medo, uma outra relação amorosa, 

chegamos a esta conclusão na avaliação on-going de todo o processo num momento 

crucial para ir adaptando a ação. Subscrevemos Menezes, “há que iniciar a 

implementação propriamente dita, tendo o cuidado de dar cumprimento, desde logo, à 

avaliação de processo, monitorizando a forma como os recursos, estratégias e atividades 

estão a decorrer, de modo a verificar se é necessário introduzir modificações ao 

planeamento, e de resultados, determinando se os objetivos foram atingidos e se as 

mudanças podem ser atribuídas à intervenção” (2007, p.71). Mais uma vez, e tendo 

sempre em linha de conta a comunidade e as suas necessidades em Valpaços, os 

projetos são implementados procurando explicitar o impacto nos problemas que 

abordam. Entre os recursos de apoio citarmos: apoio emocional: diminuição do 

sentimento de impotência, dependência e solidão; apoio material: disponibilização de 

recursos materiais, técnicas de intervenção e recursos práticos para o quotidiano; 

mediação para o acesso a recursos que diminuam a sobrecarga gerada no enfrentamento 

de adversidades; apoio cognitivo/informacional: informações e esclarecimentos sobre 

direitos e disponibilidade de serviços; encaminhamento a pessoas com potencial de 

ajuda; abertura e orientação sobre fontes de informação relevantes; manutenção da 

identidade social: fortalecimento da autoestima e do sentimento de identidade; mediação 

de contatos sociais: promoção do contato entre pessoas com experiências semelhantes; 

fortalecimento do sentimento de pertencimento social. 

De seguida apresento sucintamente alguns dos projetos promovidos no intuito de 

solidificar algumas das ideias presentes no relatório. O Concelho de Valpaços tem 

promovido, ao longo dos últimos 20 anos, projetos de intervenção comunitária, 

direcionados a grupos específicos e à comunidade no seu todo, de natureza relacional, 

afetiva, emergencial e desenvolvimento, de organização de novas respostas e com 

caracter empreendedor.  

 Destaco assim, alguns dos projetos implementados em Valpaços, e que 

considero mais relevantes, tendo em conta, as várias franjas da população residente e as 

suas principais necessidades por um lado, a inadequação dos recursos existentes, por 
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outro, a abordagem de intervenção social de proximidade, com foco na participação da 

comunidade. Os projetos apresentados neste relatório, passaram por aprovação e 

deliberação em reunião camarária. 

O Município de Valpaços tem atualmente recursos humanos suficientes, para dar 

resposta a uma eficiente intervenção em projetos comunitários. Temos no terreno uma 

equipe multidisciplinar, constituída por nove elementos de várias áreas, como: 

professores de educação física, assistentes sociais, sociólogos, psicólogo, animadores 

socioculturais e administrativo. 

 

3.2.1. Projeto “Ludoteca”  

 

Estamos nos anos 90 e não havia respostas do ponto de vista pedagógico e 

relacional, era importante garantir este recurso. Assim a Assistente Social elaborou um 

estudo, através da opinião de professores do ensino primário e do 2º ciclo, bem como de 

alguns encarregados de educação, que alertavam para a carência de espaços lúdicos e 

pedagógicos. Através da influência junto das entidades responsáveis, deu-se a conhecer 

que, não existia nenhuma estrutura de apoio para crianças e jovens que potenciassem 

hábitos de interação social. Em outubro de 1996, o Município em parceria com a 

Segurança Social abriu a Ludoteca em espaço lúdico, que tem como objetivo estimular a 

criatividade das crianças e jovens, a motivá-las para a descoberta, assim como 

desenvolver as competências sociais e relacionais adequadas á idade. Tudo isto, através 

do brinquedo. Este espaço tem temáticas independentes, como o cantinho do médico, do 

teatro de fantoches, a cozinha, quarto dos bonecos, o consultório médico, pistas de 

carros, jogos de grupo e individuais, oficina das artes, jogos de legos variados, jogos de 

computador etc. É um projeto de intervenção comunitária que está orientado para 

crianças dos 6 aos 12 anos e jovens até aos 15 anos, e que funciona em Valpaços há 

mais de 20 anos, adequa o seu funcionamento sempre que a avaliação demonstra essa 

necessidade. 

 Paralelamente, trabalhou-se a logística da resposta e a organização do 

funcionamento. A funcionar diariamente, recebe grupos de crianças, oriundas de escolas 

do concelho e crianças e jovens individualmente, desde que estejam inscritos e recebam 

o cartão de adesão ao espaço. Os utentes podem permanecer na Ludoteca, durante uma 

hora e após o horário escolar. Além de poderem usar o espaço para brincar, vão se 
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realizando paralelamente outras atividades, como exposições de brinquedos antigos, 

campeonatos de jogos coletivos, etc. 

Apesar de considerar que o projeto teve um impacto positivo, não posso deixar 

de me preocupar com a sua sustentabilidade. Criamos expectativas e novas necessidades 

às famílias às crianças e jovens, e se por qualquer motivo tivermos que sair do terreno, 

ou o projeto ser gerido por outras equipas, fica em causa a continuidade do mesmo, a 

nível de qualidade, responsabilidade e saber empírico. 

Na prática de serviço social o projeto “Ludoteca” tem como objetivo, empoderar 

crianças e jovens através do brinquedo, promover direitos de interação e relação social 

positiva. Logo num quadro de reflexão em torno desta prática, e tomando como 

elemento de referência a questão de investigação: assistencialismo ou empoderamento? 

O sentido da resposta é empoderamento, porque se trata de um espaço de participação, 

de dinamismo, que ajuda a fortalecer as competências, um espaço que apela á 

criatividade e inovação através dos jogos ou brinquedos. Exige das crianças e jovens 

desafios inovadores, que se reflete no convívio e individual e entre grupos (tabela 8). 

  

3.2.2 Projeto “Afectos” 

 

Cada vez mais se tem assistido ao crescimento da população idosa, motivada 

pela: baixas taxas de natalidade e de mortalidade.  

O concelho de Valpaços não é exceção. Em 2015, e de acordo com um 

levantamento realizado junto dos Presidentes de Freguesia, 6.176 pessoas, num total de 

15.748 residentes, tinham idade igual ou superior a 65 anos (39,22% do total da 

população). Como se sabe, a interioridade no nosso país é muito marcante, verificando-

se um forte isolamento social da população. Este isolamento é sentido nas várias faixas 

etárias e mais ainda quando falamos dos idosos. Estes que, na sua maioria vivem em 

aldeias, onde estão cada vez mais desabitadas e cujos transportes públicos são bastante 

escassos, vivem os seus dias isolados, muitas vezes sem ninguém com quem conversar. 

Os filhos, ou estão emigrados ou vivem fora da aldeia. A relação de vizinhança já não é 

a mesma que noutros tempos. Pelo que o dia-a-dia dos idosos é cada vez mais solitário. 

Nesta fase da vida, as capacidades de adaptação do ser humano vão diminuindo, 

tornando-o cada vez mais sensível ao meio ambiente. Com o declínio gradual das suas 

capacidades, não só a nível físico, como também devido ao impacto do envelhecimento, 
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o idoso tem tendência a modificar as suas rotinas e hábitos diários, substituindo-os por 

atividades e ocupações que exijam um menor grau de atividade.  

Este decréscimo da atividade física, ou até mesmo inatividade, pode trazer 

graves problemas ao nível da diminuição da capacidade de concentração, coordenação e 

reação, diminuição da auto estima, apatia, desmotivação, solidão, isolamento social e 

depressão. 

Todas estas situações aliadas ao facto de que existem poucos recursos para os 

idosos, no concelho, a não ser as respostas sociais mais tradicionais, como as que já 

foram (referenciadas no capitulo II), a inexistência de infraestruturas ligadas à cultura, 

sistema de teleassistência para os idosos que vivem sozinhos, a criação de uma 

comissão de proteção do Idoso, etc. torna-os assim cada vez mais solitários. E ainda, as 

suas famílias, com o decorrer dos anos, começaram a trabalhar quase todo o dia, o que 

não permite um acompanhamento necessário a esta faixa etária. Com tudo isto, na 

velhice, os idosos refugiam-se mais nas suas casas, isolam-se, e ficam praticamente 

inativos, o que os leva ao sedentarismo. 

Daí que seja fundamental que, não só os idosos aprendam a lidar com as 

transformações do seu corpo e tirem proveito da sua condição, prevenindo e mantendo a 

sua autonomia, como também, não se sintam tão sós e tão isolados socialmente. Para tal, 

é necessário que se procure estilos de vida ativos, integrando vários tipos de atividades 

(físicas, mentais e de lazer) na sua vida quotidiana, promovendo assim, um 

envelhecimento ativo. 

Assim, envelhecer com autonomia, independência, ter um papel social ativo, boa 

saúde física e psicológica, contribui para a promoção de uma boa qualidade de vida 

(Papaléo, 2002). 

Daí que a implementação de projetos, como, o “Afectos”, seja muito importante 

não só, para manter os idosos ativos, como também, para valorizarem as suas 

competências pessoais e sociais, por forma, a encararem o processo de envelhecimento 

como um desfio positivo. Para além de que, projetos desta índole, sejam importantes 

para combater ou pelo menos atenuar o sentimento de isolamento e solidão.  

O Projeto “Afectos” surgiu da elaboração do 1º Diagnóstico Social, 1 realizado 

no âmbito da Rede Social do concelho de Valpaços em 2006. Com este documento veio 

                                                           
1 Com a ajuda dos Presidentes de Freguesia do concelho, realizou-se um levantamento do número de idosos 

por freguesia, cujo critério foi a idade e residência, ou seja, pessoas com 65 ou mais anos de idade e que se 

encontravam a residir sós. 
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confirmar que os idosos do concelho estão bastante isolados, e a necessitar de um tipo 

de apoio relacional e afetivo. 

O projeto surgiu em 2007 e apoiamos quatro núcleos no concelho, distribuídos 

geograficamente (Valpaços, Veiga de Lila, Lebução e Carrazedo de Montenegro), e 

numa fase posterior, procedeu-se à criação do núcleo de Friões. Estas aldeias estão 

geograficamente bem situadas e centrais, de modo que podem congregar outras 

envolventes 

Assim, numa primeira fase do processo e durante o mês de agosto de 2007, 

procedeu-se à divulgação de um Programa de Voluntariado junto da população, através 

da colocação de cartazes e panfletos nas diversas instituições e comércio local (anexo D, 

desdobrável).  

Numa segunda fase, procurou-se não só divulgar o Projeto “Afectos” junto dos 

vários parceiros, como também nas freguesias em que este seria desenvolvido, 

contando-se, para esse efeito, com a colaboração dos Presidentes de Freguesia e 

párocos. Com a colaboração destes, foi possível reunir os idosos num só espaço, com o 

objetivo de lhes ser explicado a finalidade do projeto, incentivando-os a inscrever-se. 

Na freguesia de Valpaços, optou-se pela sua divulgação através de cartazes e 

panfletos, os quais foram distribuídos pelas várias instituições (Câmara Municipal, 

Segurança Social, Centro de Saúde…) e alguns estabelecimentos comerciais (cafés, 

supermercados…). O projeto foi também divulgado através de altifalantes dispersos 

pela cidade, na época da festa religiosa da cidade. Ainda neste mês o grupo de 

voluntários inscritos no “Programa de Voluntariado”, (anexo D, desdobrável, fig. 27) 

receberam formação específica, durante 10 dias úteis, num total de duas horas diárias, 

contando-se com a colaboração de um formador da área de sociologia. Atualmente, 

onze voluntárias apoiam o projeto. 

A equipa deslocou-se aos núcleos de Carrazedo de Montenegro, Lebução, 

Valpaços e Veiga de Lila onde o projeto se inicia. 

Num primeiro momento, o número de idosos era reduzido e estavam muito 

reticentes quanto ao verdadeiro objetivo do mesmo, uma vez que era algo de novo no 

concelho. No entanto, o número de idosos foi aumentando de ano para ano, e no final da 

1.ª edição em 2008 contabilizaram-se 147 pessoas. Atualmente na 10ª edição o projeto 

apoia 385 idosos. 
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Todas as atividades realizadas junto dos idosos são trabalhadas e planeadas em 

reunião, com toda a equipa. A calendarização e as estratégias para o desenvolvimento 

das mesmas são trabalhadas em equipa. Há a preocupação de se saber junto dos idosos 

as expetativas face às atividades do projeto. 

Lança-se sempre o repto para eles próprios nos proporem atividades que 

passamos a garantir no âmbito do projeto. 

Não menos importante no projeto, é todo o apoio logístico que está patente 

diariamente no desenvolvimento das várias atividades. 

Em cada núcleo existem espaços destinados à execução das atividades. Porém, 

ao longo destes anos, face ao número crescente de idosos inscritos, houve necessidade 

de uma adaptação das instalações. Os espaços destinados ao desenvolvimento das 

atividades foram cedidos pelas juntas de freguesia a custo zero.  

Sempre que necessário para o exercício das atividades o projeto disponibiliza o 

uso de tecnologias e outros materiais (computador, data show, máquina fotográfica, 

material de desporto e de escritório). 

A Câmara assegura carrinhas e autocarros para a deslocação dos técnicos, 

voluntários e dos idosos, das suas localidades para os vários núcleos do projeto. 

Atualmente 6 técnicos e 11 voluntárias desenvolvem uma panóplia de atividades 

junto de 385 idosos inscritos, nos cinco núcleos do projeto (figura 26).  

A ginástica, atividades como trabalhos manuais, discussão de temas, risoterapia, 

dinâmicas de grupo, musicoterapia, boccia, karaoke, rastreios, caminhadas, ações de 

sensibilização, bailes, jogos tradicionais, jogos de memória, jogos de mesa, são 

realizadas com uma periocidade regular. 

Ao longo do ano é frequente unirmos os cinco núcleos para atividades conjuntas, 

nomeadamente comemoração de dias festivos (Festa de Natal, Carnaval, Festa dos 

Santos Populares…) e eventos concelhios (Desfile de Moda, Mercado Tradicional, 

Partilha de Saberes, Fados e Guitarradas, atuação do Danças e Cantares de Afectos, 

etc.). 

O projeto está em execução há 10 anos e envolve um total de 18 freguesias do 

concelho, 43 localidades e 385 idosos. 

Este projeto mudou, não só a vida dos participantes, como também de toda a 

equipa que nele está envolvida. Todavia, o projeto e a equipa apresentam ainda 

desafios:  

• Mobilização da logística afeta aos núcleos; 
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• Mobilização mais eficaz de transportes que assegurem a deslocação dos 

idosos; 

• Adequação dos espaços ás características do publico alvo (eliminação de 

barreiras, aquecimento insuficiente, mobiliário degradado;  

• Mobilização dos idosos recém- inscritos; 

• Dificuldade em ajustar com os transportes do município, a deslocação 

dos idosos para os núcleos; 

• Dificuldade inicial dos idosos aderirem ao projeto; 

• Inovação nas atividades desenvolvidas no projeto, pois ao longo destes 

anos foram proporcionadas aos idosos uma panóplia de atividades, que por vezes, 

tornaram-se complicado para equipa criar novas atividades; 

• Transportes municipais, nos dias úteis, para deslocações fora do 

concelho;  

• Maior envolvência dos presidentes da Junta, embora sejam recetivos a 

resolver as questões logísticas do projeto, o envolvimento pode ser potenciado; 

• Necessidade de alterar alguns espaços devido ao elevado número de 

inscrições. 

 

Em relação aos idosos, os resultados demonstram: 

• Fortalecimento, e reforço das relações de amizade e de vizinhança; 

• Maior preocupação em relação à imagem, notando-se, por exemplo, 

melhorias em relação à forma de vestir, à higiene corporal; 

• Bom relacionamento estabelecido, não só, entre elementos do próprio 

núcleo, como também, entre os vários núcleos do projeto (mais diálogo, criação de 

novas amizades, maior convívio, …); 

• Maior iniciativa por parte deles, para a criação, planeamento e 

desenvolvimento de determinadas atividades; 

• Maior satisfação e alegria que fazem transparecer nas várias atividades; 

•  Melhoria do estado de saúde em geral; 

• Maior mobilidade, autonomia e agilidade por parte dos participantes; 

• Vontade expressa por parte dos idosos em desenvolver determinadas 

atividades, que vão ao encontro dos seus gostos;  
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• Evolução positiva em relação à atividade “ginástica”, numa fase inicial, 

cada núcleo desenvolvia essa atividade quinzenalmente, atualmente passou a ser 

realizada semanalmente. 

• Mais tolerantes à mudança, por exemplo, demonstravam uma opinião 

muito preconceituosa em relação à discoteca, a partir do momento que o projeto lhes 

propiciou uma tarde dançante neste espaço, a opinião da maior parte dos idosos 

modificou); 

•  Mudança de determinados comportamentos, como por exemplo, usar 

roupa mais apropriada para a ginástica, pois, inicialmente as pessoas estavam pouco 

recetivas; 

• Evolução dos idosos ao longo dos anos, quer a nível intelectual, como, 

mental e físico; 

•  Número crescente de idosos inscritos e participação nas atividades. 

 

Em relação à equipa, também se tem verificado evoluções positivas: 

• Diversidade e qualidade das atividades desenvolvidas; 

• Boa relação mantida com todos os idosos; 

• Preocupação crescente em criar atividades que vão ao encontro das 

expectativas dos participantes; 

• Fácil adaptação às novas pessoas que se vão inscrevendo nos “Afectos”. 

 

Para melhor interpretar a perceção de satisfação ou a pertinência do projeto, 

questionei os idosos através de vídeo, desta abordagem destaco os seguintes discursos 

mais dominantes:   

“Tenho 72 anos e ando nos Afectos há 6 anos, estou muito contente e desde que 

cá ando é que me sinto feliz” (Sujeito A); ou “Vim para aqui, e o que me aconteceu, foi 

a maior alegria” (Sujeito B); “Mudamos muita coisa, têm me feito muito bem e tudo 

mudou na minha vida” (Sujeito C); 

“Os amigos a convivência, o meu bem-estar, a minha mente, e já diminui à 

medicação” (Sujeito D); “Somos todos muito unidos, com grande amizade uns pelos 

outros e parecemos uma família” (Sujeito E). 

Como se pode ver pelos depoimentos, o projeto “Afectos” contribuiu para alterar 

as rotinas diárias, e é demonstrativo da satisfação em frequentar as atividades.  



 

59  

Para a comunidade em geral, este projeto veio monstra, que pessoas com mais de 

65 anos de idade, são ainda válidas para o desempenho de muitas tarefas, promovendo-

se um envelhecimento ativo. 

Sempre que possível, tentamos que haja uma interligação entre os “Afectos” e 

outras entidades, como por exemplo, o cantar dos Reis nos Lares e Centros de Dia da 

Santa Casa da Misericórdia de Valpaços; projeto de voluntariado da Escola Secundária 

de Valpaços, onde os alunos de uma turma tiveram a oportunidade de interagir uma vez 

por semana com os nossos idosos; convívio com as crianças do Pré-Escolar, entre outras 

atividades. Desta forma, cremos que estamos a educar não só os mais novos para a 

importância da Terceira Idade, mas também a sensibilizar os seus pares e mesmo 

técnicos de outras instituições para a importância de um envelhecimento ativo e os seus 

resultados ex.: Palestras, Workshops etc. 

Com os “Afectos” os resultados obtidos são bastante satisfatórios. Mas estes 

resultados revertem a favor do público-alvo e não tanto para a entidade em si. É certo 

que é gratificante para o Município de Valpaços, ver que os seus munícipes estão 

satisfeitos com as atividades desenvolvidas, no entanto, é notório que os idosos do 

projeto se sentem realizados com as atividades. Mesmo nos dias de Inverno, chuvosos, 

com temperaturas bastante baixas, os nossos idosos não deixam de comparecer (figura 

16).  

Era desejável que as novas políticas de proteção social para este grupo alvo, se 

reconfigurem de modo a trabalhar dimensões relacionais nos idosos que estão fora do 

meio institucional.  

Retomando a questão de investigação os “Afectos” (tabela 8) tem características 

de empoderamento porque: o público-alvo são pessoas e grupos familiares que vivem 

em situação de risco social; existe um leque extremamente diversificado de 

intervenções, estratégias e metodologias: Perspetiva a promoção da autonomia dos 

sujeitos; Investe num trabalho de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

através de metodologias de educação não-formal, de ações de formação, educação, 

informação e/ou sensibilização e no apoio à construção de projetos de vida; São 

intervenções indiretas, porque dizem respeito a um trabalho ao nível da organização e 

documentação, da programação e planificação de intervenções e atividades, de ações 

num âmbito grupal; Há trabalho em equipa; Há práticas e mobilizações que visam 

impulsionar e desenvolver grupos e comunidades quanto ao seu crescimento, sua 

autonomia e melhoria progressiva de suas vidas, além da formação de cidadãos críticos 
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quanto a suas realidades sociais. Nos “Afectos” as medidas passam a ser iniciativas, que 

prezam pela plena autonomia; 

As atividades desenvolvidas com os idosos são capazes de produzir efeitos, que 

beneficiam o bem-estar do grupo alvo, e por consequência pode diminuir os problemas 

sociais, permitindo desenvolver as suas criticidades perante a sua realidade. Este projeto 

tem a colaborar 11 voluntárias (anexo figura 27 e 29), a sua própria visão de projeto, 

passa por características assistencialistas, - é um ímpeto de boa vontade, as pessoas 

fazem alguma coisa que alivie esta angústia e a sua questão pessoal fica resolvida. O 

empoderamento de nível grupal nos “Afectos” manifesta-se porque desencadeia respeito 

recíproco e apoio mútuo entre os membros do grupo, perseguição de objetivos 

idealizados, um know-how prático e orgulho partilhado por todos acerca de "seu 

projeto". Além disso, promove estruturas decisórias participativas, ação social coletiva, 

articulação em rede com outras pessoas e organizações. O empoderamento grupal 

promove o sentimento de pertencimento, práticas solidárias e de reciprocidade (tabela 

8). 

 

3.2.3 Projeto de “Proximidade ao Idoso Isolado” 

 

O Projeto de “Proximidade ao Idoso Isolado” surgiu pela necessidade de apoio à 

população idosa que se encontra a viver, em isolamento social, sem retaguarda familiar 

e em localidades distantes da sede do concelho de Valpaços. 

O PII visa atenuar o sentimento de abandono, solidão, exclusão social. Como o 

nome diz, é um projeto de proximidade, porque os técnicos trabalham individualmente 

com os idosos. 

Este projeto intervém em seis localidades, designadamente, Tazém, Valizelos, 

Vales, Vale do Campo, Zebras e Ermidas e Carrazedo de Montenegro. 

Com a ajuda dos Presidentes de Freguesia do concelho, realizou-se no mês de 

setembro de 2014, um levantamento do número de idosos por localidade, cujo critério 

foi a idade e residência, ou seja, pessoas com 65 ou mais anos de idade, que se 

encontram a residir sós e com um elevado grau de dependência motora. Contou-se ainda 

com a colaboração dos párocos para a divulgação do mesmo (anexo E, desdobrável). 

 Posteriormente, a equipa abordou individualmente, ou seja, porta a porta, cada 

potencial utente do projeto. Optou-se também pela sua divulgação através de cartazes e 

panfletos, os quais foram distribuídos pelas várias localidades (anexos E desdobrável). 
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O projeto PII engloba no ano 2015, um total de 10 utentes com idades 

compreendidas entre os 71 e 91 anos. Já no ano 2016 aumentou o número de inscritos, 

para 17 idosos. Relativamente ao sexo, o mais predominante é o feminino. Trata-se de 

um grupo com elevado grau de dependência, em que a maioria dos utentes se encontra 

acamada. 

Todas as atividades realizadas junto dos idosos são trabalhadas e planeadas em 

reunião, com toda a equipa. Temos a preocupação de saber junto dos idosos as 

expetativas face às atividades do projeto (anexo E, figura 28). 

A equipa técnica é constituída por uma equipa multidisciplinar (assistente social, 

educador social e psicólogo) e por voluntários (quatro, um deles com formação em 

enfermagem), contudo, na intervenção diária com o idoso, apenas desenvolve o 

trabalho, um técnico e um voluntário. Este projeto conta ainda com a parceria do Centro 

de Saúde e GNR. De se mencionar que, a equipa técnica desloca-se em viatura do 

serviço e visita o idoso na sua habitação duas vezes por semana, e que, todo o trabalho é 

realizado neste espaço (figura 28).  

O trabalho individual assenta nestas diferentes atividades: 

•  Diálogo, leitura de correspondência, e ajuda na toma de medicação); 

• Acompanhamento e apoio aos serviços (Centro de Saúde, hospital, 

farmácia, lar, cemitério, correios, supermercado); 

• Encaminhamento psicológico; 

• Marcação de consultas;  

• Consultas de nutrição; 

• Ginástica; 

• Rastreio de enfermagem;  

 

O projeto e a equipa apresentam os seguintes desafios:  

• Incapacidade de omnipresença por parte dos técnicos; 

• Idosos em situações de isolamento e sem retaguarda familiar; 

• O Município não possuir viaturas suficientes; 

• Dificuldade em alargar o projeto a outras zonas do concelho; 

• Dificuldade inicial dos idosos aderirem ao projeto; 

• Maior envolvência dos presidentes da Junta, embora sejam recetivos a 

resolver as questões logísticas do projeto, o envolvimento pode ser potenciado; 
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• Necessidade de alterar alguns espaços devido ao elevado número de 

inscrições. 

• Idosos com graves problemas psicossociais; 

• Os técnicos depararem-se com condições habitacionais graves; 

Em relação aos idosos, os resultados demonstram: 

• Evolução na comunicação dos idosos com a equipa; 

• Maior satisfação, sentido de humor e alegria;                             

• Aumento do sentimento de segurança; 

• Mais dinamismo com a prática de atividades; 

• Novas interações sociais;  

• Diminuição do sentimento de solidão; 

• Fortalecimento e reforço das relações de amizade com técnico e 

voluntário; 

O Projeto de Proximidade ao Idoso (PII), é um processo de empoderamento pois 

tem caráter preventivo na solução dos problemas sociais; trabalha na conscientização 

dos beneficiados levando-os ao não-comodismo; atua de forma dinâmica na solução dos 

problemas locais. A classificação destas formas de atuação na intervenção direta passa 

pela atuação do trabalho social ao nível da clarificação dos problemas e apoio ao 

indivíduo e família, pela informação e educação destes, pelo aconselhamento e 

confrontação, por um trabalho de acompanhamento e controlo e pela criação de novas 

oportunidades utilizando e potencializando o trabalho em rede com as estruturas locais; 

perspetiva a promoção da autonomia dos sujeitos; Aumento do sentimento de 

segurança. O empoderamento pessoal possibilita a emancipação dos indivíduos, com 

aumento da autonomia e liberdade (tabela: 8). 

 

 3.2.4 Projeto “Libelinha” 

O Município de Valpaços tem já um longo historial de projetos de intervenção 

social e comunitária, que abrange vários públicos: crianças, jovens casais, famílias 

monoparentais, idosos, etc. 

A razão que levou o Gabinete de Ação Social a achar pertinente e urgente 

prestar apoio às famílias monoparentais, prende-se com o facto de estas, serem muitas 

vezes consideradas de risco e serem mais vulneráveis a problemáticas económicas e 

sociais. Posto isto, considerou-se que seria importante trabalhar com estas famílias de 
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forma a dotá-las de competências para enfrentarem as atuais dificuldades e perceber 

quais os maiores constrangimentos com que se deparam.  

Assim em 2011, surgiu o Projeto “Libelinha”, que na nossa perspetiva está 

associado à dualidade fragilidade e força. 

Numa primeira fase, realizou-se um levantamento do número de famílias 

monoparentais do concelho, cujos filhos tivessem idade igual ou inferior a 18 anos. Este 

levantamento foi feito através das situações surgidas no atendimento do GAS, bem 

como, junto dos parceiros da Rede Social do Concelho, como sendo, a Segurança Social 

Local, Centro de Saúde, etc.  

Após a análise elaborou-se um estudo, tendo-se concluído que, são famílias 

compostas maioritariamente por mães que cuidam dos seus filhos menores. Muitas delas 

em situação de desemprego ou precariedade no trabalho, famílias maioritariamente 

beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, havendo uma percentagem a viver no 

limiar da pobreza e sem retaguarda familiar. De se referir ainda que, um número 

significativo de mães está em conflito com o progenitor. Os dados obtidos foram ainda 

registados nos programas ACESS e SPSS. 

Numa segunda fase, procurou-se não só divulgar o Projeto “Libelinha” junto dos 

vários parceiros, através de reuniões para apresentação e divulgação do mesmo 

(Presidentes de Freguesia, GNR, Párocos, Cruz Vermelha Portuguesa- Núcleo de 

Valpaços, Centro de Saúde…). Na freguesia de Valpaços, optou-se também pela sua 

divulgação através de cartazes e panfletos, os quais foram distribuídos pelas várias 

instituições, designadamente, Câmara Municipal, Segurança Social, Centro de Saúde, 

entre outras (anexo F). 

O número de famílias monoparentais no concelho varia entre 160 e 180, pois 

trata-se de um grupo bastante vulnerável, uma vez que, o seu estado civil é alterado com 

frequência.  

Este projeto integra o desenvolvimento de ações de formação, nomeadamente no 

domínio das competências parentais, ou seja, as famílias beneficiarão com a aquisição 

de competências, para lidar com a complexidade de certas situações. 

 Os grupos de trabalho são constituídos, entre 7 ou 8 elementos. Cada sessão tem 

a durabilidade de quatro meses, com a periocidade de uma vez por semana, duas horas 

por sessão. Relativamente, ao espaço físico, este foi cedido pelo Município e situa-se na 

sede de concelho, bem como, foi facultado todo o material necessário (anexo F e tabe 
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Tabela 7 - Calendarização das Sessões do Projeto “Libelinha” 

 

A equipa técnica é constituída por 1 assistente social, 1psicólogo e 1 sociólogo, 

afetos ao Município de Valpaços. 

 

Nº Ações 

 

Tema Palestrantes 

1 
 

Apresentação do Projecto Libelinha, destinatários e equipa 

Assistente social 

Psicóloga 

Socióloga 

2 

 

Pilates 

 

Fisioterapeuta 

3 

 

Emprego 

 

Técnico do Centro de 

Emprego 

4 Programa de Proteção para famílias monoparentais. 

Assistente social 

Psicóloga 

Socióloga 

5 As problemáticas sentidas em relação aos filhos 
Psicóloga 

Socióloga 

6 Autoestima das participantes e dos filhos 
Psicóloga 

Socióloga 

7 Dinâmicas de Grupo 
Psicóloga 

Socióloga 

8 Saúde e bem-estar Enfermeira 

9 Competências parentais 
Psicóloga 

Socióloga 

10 Gestão Doméstica 
Psicóloga 

Socióloga 

11 Depressão 
Psicóloga 

Socióloga 

12 
Debates 

(saídas noturnas e consumo de álcool e drogas) 

Psicóloga 

Socióloga 

13 Casamento/Divórcio/Sexualidade 
Assistente social 

Psicólogo 

14 Planeamento Familiar Enfermeiras 

15 Cinema 
Psicóloga 

Socióloga 

16 Primeiros Socorros Enfermeira 

17 Avaliação Equipa 
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           Resumidamente, as intervenções com estes grupos incidem, sobre programas 

educacionais parentais e reflexão sobre a parentalidade; dinâmicas de grupo; discussão  

de casos; Workshops; apresentação de vídeos, apresentação de situações reais; 

promoção da autoestima das participantes e dos filhos; gestão doméstica; depressão; 

casamento/divórcio/sexualidade, entre outros (tabela 7).  

 

O projeto apresenta alguns desafios:  

• Dificuldade em sensibilizar as famílias monoparentais para aderirem ao 

projeto; 

• Lidar com grupos vulneráveis e em situação de risco; 

• Incompatibilidade do horário por parte dos formandos; 

• Dificuldade em suportar os custos dos transportes para se deslocarem à 

sede de concelho;  

• A maioria das famílias que frequentou a formação reside fora da sede do 

concelho; 

• O projeto não é financiado pelo Estado, logo, as famílias não beneficiam 

de uma bolsa de formação; 

Em relação às famílias monoparentais, os resultados demonstram: 

• Grupos de mães que partilham os problemas com outras mães; 

• Facilidade em partilhar os problemas, uma vez que eram comuns; 

• Autoestima das participantes; 

• Evolução comportamental das participantes; 

• Exposição da vida das participantes em grupo, mais espontâneas;  

• Estabelecimento de laços de amizade entre as intervenientes; 

• Informação e meios que as tornou fortes e autónomas social e 

psicologicamente;  

• Relacionamento mais estreito entre mães e filhos; 

•   Relacionamento entre filhos de famílias monoparentais das 

participantes; 

O projeto “Libelinha foi avaliado pelas participantes em 3 momentos 

importantes: inicial, intermédio e final. A avaliação foi sendo executada ao longo de 

todas as sessões, mas estes 3 momentos foram os mais marcantes para a adequação das 

sessões às necessidades das participantes (tabela 7 calendarização).  
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Após o preenchimento do primeiro questionário constatamos que todas 

consideram que o projeto ia ao encontro das suas maiores dificuldades e que 

acreditavam que seria importante para a sua família. A meio das sessões foi pedida uma 

avaliação intermédia do projeto, onde as participantes escreveram anonimamente os 

pontos fortes e fracos das sessões. Foi possível constatar que os pontos fortes eram 

vários e que apenas apontaram um ponto fraco a duração da sessão semanal. As 

participantes sugeriram que as sessões fossem mais longas. Todas referiram que o 

projeto foi importante para o seu quotidiano e que influenciou pela positiva as suas 

vidas. Realçaram a importância do convívio com outras famílias monoparentais, e de 

poderem partilhar ideias e dificuldades que possuía. (anexo figura 30, pág. 110). 

A Assistente Social do Município, propôs um conjunto de medidas de apoio a 

estes agregados familiares, face aos seus problemas socio económicos. As respostas 

sociais para com este grupo alvo são: 

• Apoio às crianças com comprovada carência económica, para livros 

escolares, refeições e passes escolares; 

• Isenção de pagamento para quem frequente o Infantário; 

• Ajudas técnicas, ex. cadeira de rodas, óculos, fraldas, etc. 

• Ajuda na medicação em caso de doença crónica ou deficiência; 

• Ajuda na reconstrução habitacional; 

• Apoio para renda de casa, em situações de extrema carência do agregado 

familiar; 

• Apoio na terapia da fala, ou consultas de especialidade; 

• Apoio para tratamento dentário a crianças/jovens. 

 

  O “Libelinha” tem características de empoderamento, mas também de 

assistencialismo; Assim: Ao nível das respostas sociais por parte do Município de 

Valpaços, tem características assistencialistas, uma vez que atende pedidos pontuais e se 

dá por meio de ações sociais;  

A Ação assistencial traduz-se numa ajuda direta, seja ela pecuniária ou em 

termos de bens ou serviços essenciais a indivíduos em risco social; aumenta a 

autoestima; Criação de grupos de trabalho, onde colocam e partilham os problemas em 

comum. 

As populações alvo, ou seja, família monoparentais, que frequentam a formação, 

aproximam-se da busca por ações que promovam autodesenvolvimento, crescimento e 
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valorização de seus valores e cultura. Investe num trabalho de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais através de metodologias de educação não-formal, de 

ações de formação, educação, informação e/ou sensibilização e no apoio à construção de 

projetos de vida; e isto é empoderamento (tabela 8). 

Após a reflexão encetada neste subcapítulo, impera sintetizar toda a informação, 

através da tabela 8, em que se questiona a investigação subjacente a este relatório. 

Assim, os projetos em curso no concelho de Valpaços, têm caráter de empoderamento. 
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3.3 Analise dos Projetos a partir das Perceções dos Técnicos da Ação Sociais  

 

Consciente de que a análise dos projetos e a interpretação e resposta à questão de 

investigação se fez a partir de dentro, refletindo e avaliando os resultados de uma 

intervenção que me envolve, e dos riscos que uma tão evidente aproximação ao objeto 

representa, decidi realizar um grupo de discussão com os meus pares (grupo de 7 técnicos 

superiores e multidisciplinares e um técnico de animação sociocultural), (anexo B) 

explorando as respetivas perceções sobre as principais caraterísticas da intervenção 

comunitária em Valpaços. A discussão de temas em grupo reforça a motivação da equipe e 

promove a troca de conhecimento. O responsável pela moderação competiu à Assistente 

Social. Esta não deve fazer julgamento, mas fomentar a discussão de sugestões relevantes e 

encorajar os membros do grupo. 

Neste ponto, que diz respeito às perceções do trabalho realizado pelos técnicos de 

apoio social, considerou-se fundamental analisar categorias relacionadas com a questão 

central, será a perceção do trabalho de intervenção comunitária sobretudo assistencial? Ou 

os técnicos percecionam a intervenção comunitária, como desenvolvimento, 

empoderamento e elevação da autoestima?  

No que diz respeito aos projetos de intervenção comunitária, integram-nos como 

uma parte do seu trabalho, mencionando que “os projetos de intervenção comunitária, têm 

um âmbito mais alargado e tentamos trabalhar ao nível de uma questão mais específica”. 

Nesta investigação os significados construídos pelos profissionais sobre o seu 

trabalho (como técnicos de apoio social, em contexto de projetos) e a relação deste com a 

intervenção social e comunitária são fundamentais, “na investigação qualitativa, fazemos 

poucas assunções acerca da forma como as coisas funcionam e somos muito cuidadosos 

acerca da atribuição de causas. Procuramos estar abertos à realidade dos outros” (Krueger, 

1998, p.3), daí a importância discursiva dos participantes. Indo ao encontro da conceção de 

Neves et al., (2010), quando destaca que, não obstante a diversidade de estudos de pesquisa 

qualitativa, existem um conjunto de características que lhes são comuns e essenciais: a) o 

ambiente natural como fonte direta na obtenção dos dados e o papel fundamental do 

investigador; b) o caráter descritivo das informações obtidas; c) a preocupação do 

investigador centrar-se no significado que as pessoas atribuem às coisas e à sua vida; d) o 

enfoque de análise de teor indutivo, resultante dos dados analisados, capaz de contribuir 

para uma melhor compreensão dos fenómenos. Assim, após o processo de recolha da 

informação, seguir-se-á a análise e interpretação qualitativas dos dados, que têm como 

Fonte: Elaboração própria 
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grande objetivo a descrição e descodificação de um sistema complexo de significados 

(Neves et al., 2010).  

Tendo em conta as inúmeras possibilidades de uma abordagem qualitativa, realizei 

um grupo focal com profissionais (técnicos de apoio social) para discussão que trabalham 

em contexto de projetos. O grupo é constituído por 9 profissionais, sendo destes: 2 

Assistente Social, 1 Psicólogo, 2 Sociólogos, 1 de educação física, 2 técnicos de animação 

sociocultural e 1 de ciências da educação (ver anexo A). Destes, quatro são destacados para 

o Projeto “Afectos”, dois para o Projeto de “Proximidade ao Idoso Isolado”, dois para o 

“Libelinha” e todos no “Férias em Grande” durante os dois meses de verão (anexo B). 

O estudo realizado é de natureza exploratória e de cariz qualitativo, cuja finalidade 

é perceber, a partir do discurso de profissionais da área social, a reflexão que os próprios 

fazem acerca do seu trabalho e da relação do mesmo com a intervenção social e 

comunitária em contexto autárquico e comunitário. 

 Tendo em conta que o objetivo geral incide na perceção das práticas de intervenção 

social e comunitária”, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 

• Analisar as vantagens e/ou desvantagens da intervenção; 

• Verificar a relação intra /interinstitucional; 

• Reconhecer aspetos positivos e/ou negativos face aos projetos 

desenvolvidos; 

• Conhecer o papel do técnico na intervenção. 

Relativamente à apreciação que os técnicos fazem sobre o trabalho com equipas 

multidisciplinares apenas referem vantagens, tais como: 

• Opiniões diversificadas; 

• Conclusões mais seguras e substanciadas; 

• Maior nível de interação grupal; 

• Intervenção mais eficaz e eficiente. 

“O facto de ser uma situação grupal, permite-nos alcançar evidências acerca das 

semelhanças e diferenças de opiniões, de forma a retirar conclusões mais seguras e 

substanciadas” (elemento 1); 

“Trabalhar em equipa permite-nos uma interação mais eficaz e eficiente” (elemento 

2); 
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“O participante não se sente isolado, mas em interação com os seus pares, podendo 

assim servir como elemento desbloqueador e potenciador da sua participação” (elemento 

3); 

No que diz respeito à relação intra e interinstitucional, os participantes destacam 

sobretudo: 

• Boa articulação; 

• Bom relacionamento. 

 “Como equipa nós trabalhamos muito bem a nível social, e articulamo-nos 

muitíssimo bem com outras instituições” (elemento 4); 

“A articulação com os nossos parceiros é fantástica, nós trabalhamos muito bem e 

chamamos sempre entidades parceiras de referência para os nossos projetos, acho que isso 

é uma mais-valia, porque se não houver trabalho em conjunto não há trabalho social neste 

momento” (elemento 5); 

Quanto aos aspetos positivos dos projetos e das atividades desenvolvidas, 

descrevem-nas como: 

• Gratificantes; 

• Prazerosos; 

• Satisfação face ao trabalho. 

“Gostei muito de participar no âmbito do “Projeto de Proximidade ao Idoso 

Isolado” em que nós íamos a casa daqueles (idosos) que estão mais vulneráveis, que vivem 

sozinhos, e é muito gratificante estarmos ali para apoiar e servirmos de retaguarda”. 

(elemento 6); 

“Neste momento o projeto “Libelinha” é um projeto que me está a dar prazer para 

dotar as famílias de competências parentais”, (elemento 7); 

“Desenvolvi atividades com crianças e jovens “Projeto Férias em Grande” e 

“Ludoteca”, conhecia-os, sabia até que ponto é que podia puxar por eles, o que é que 

poderíamos fazer e o que é que poderíamos ensinar para eles aprenderem e levarem para 

casa uma mais-valia também” (elemento 8); 

  “Aquilo que eu mais gosto de fazer são os projetos ligados a Idosos, é uma área 

que eu gosto muito de trabalhar” (elemento 4); 

“O projeto “Afectos”, que é ligado à terceira idade e são pessoas especiais e 

carinhosos” (elemento 5);  

“É gratificante trabalhar com esta faixa etária” (elemento 1); 
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 “Tudo que se faça com os idosos para eles é uma festa” (elemento 6); 

 “Adoram os bailaricos” (elemento 7); 

 “Aquilo que nós pretendemos acima de tudo é dar informação na área da     

formação e educação parental” (elemento 6). 

 

Por outro lado, apresentam os seguintes aspetos negativos: 

 

• Espaços físicos inadequados; 

• Horário dos transportes; 

• Perda dos participantes por falecimento; 

• Incompatibilidade horária; 

• Falta de recursos financeiros. 

 

 “Nem sempre as atividades realizadas vão ao encontro de todos os participantes” 

(elemento 3); 

“É muito frustrante, nomeadamente em situações de perda de idosos por 

falecimento, com quem estamos ligados há anos” (elemento 8);  

 “Aquilo que eu menos gosto quando se está a desenvolver uma atividade, é 

aproximar-se a hora de terminar e os motoristas, não darem tempo de espera” (elemento 6); 

“O que mais me custa é não haver espaços adequados às atividades” (elemento 9); 

“No Projeto Libelinha, temos muitas mães inscritas na formação, mas como o 

horário é durante o dia, desistem” (elemento 4); 

 “Se a formação fosse remunerada, ou seja, dessem apoio através de uma bolsa, as 

famílias monoparentais, aderiam mais “(elemento 7); 

 

No que diz respeito ao papel dos técnicos na intervenção assumem-se como: 

• Promotores de desenvolvimento; 

• Agentes de mudança social; 

• Multifacetados. 

“O nosso trabalho é multifacetado, trabalhamos em vários projetos que abrangem 

diferentes faixas etárias” (elemento 2); 

“Deparamo-nos no dia-a-dia com diferentes problemáticas” (elemento 1); 

“Podemos ser considerados como promotores e agentes de mudança” (elemento7).  
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Após a análise dos depoimentos dos técnicos pode-se afirmar que foi notório o 

envolvimento que todos implicam no seu trabalho no dia-a-dia. Não só quando falam das 

experiências mais positivas e menos positivas, mas também na especificação do seu 

trabalho, das várias funções inerentes a este e do papel que representam na intervenção. Os 

técnicos apresentam um trabalho multifacetado e rico. Esta riqueza deriva das múltiplas 

funções exercidas por cada um, das experiências que retiram da sua prática e da forma 

como se colocam na própria intervenção. De tudo isto os profissionais que diariamente 

trabalham nos projetos, são unanimes em falar de intervenção social com características de 

empoderamento. 

Esta perceção e “avaliação que os próprios agentes dessas práticas têm sobre a sua 

participação e o trabalho, juntamente com o tipo de compreensão sobre o que seja um 

trabalho transformador, apresentam-se como aspetos importantes para reunirmos dados 

relativos à dinâmica e práticas comunitárias” (Freitas, 2005, p. 54) 

A questão que orientou este relatório - As práticas de Serviço Social são de 

Assistencialismo ou Empoderamento? Esteve subjacente à análise comparativa dos 

projetos implementados no concelho de Valpaços. Pois bem, após ter refletido e avaliado, 

concluo, que todo o trabalho realizado in loco e a nível comunitário, trata se de estruturas 

enraizadas na comunidade e fazem parte da população diariamente e há muitos anos ex.: 

Projeto “Afectos”, “Libelinha”, “Proximidade ao Idoso Isolado”, “Ludoteca”, Projeto 

“Férias em Grande”, Projeto “Minha Alegre Casinha” etc. 
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Considerações Finais  

 

O Serviço Social na Câmara Municipal de Valpaços, remonta ao ano de 1997, 

altura em que a autora deste relatório e Assistente Social, ingressou no Município. Até 

então, não existia nos serviços municipais um gabinete de Ação Social, nem o recurso do 

Assistente Social. As (poucas) iniciativas de âmbito social encontravam-se pois dispersas 

por outros serviços da autarquia, sem que houvesse um técnico qualificado para o efeito. 

Assim, a Assistente Social acompanhou desde o início o processo de implementação e 

decurso do Serviço Social na Câmara Municipal de Valpaços, assumindo a 

responsabilidade do Gabinete de Serviço Social, onde passado uns anos foi criada uma 

equipa de recursos humanos, multidisciplinar. Esta situação reflete, desde já, o interesse 

pelo anterior executivo municipal, em investir na área social, o que desde as últimas 

eleições autárquicas ficou mais atenuado, face à integração de um novo elenco executivo e 

ser o próprio Presidente da Câmara, o responsável máximo pela Divisão da Ação Social, 

que eu própria dirijo. 

No âmbito das práticas profissionais, percebem-se as características pluralistas das 

mesmas na medida em que, envolve um conjunto de técnicos superiores, de diversas áreas 

profissionais, que partilham um conjunto de competências “hibridizadas” e de estratégias 

profissionais que extrapolam a Ação Social Comunitária, como método próprio do Serviço 

Social. No entanto, esta ligação com o método tradicional não deve ser percebida como 

uma “estagnação” no desenvolvimento da Intervenção Comunitária, porque as ações 

maioritariamente são dinâmicas, empreendedoras   

É importante ter presente que o Serviço Social trabalha no âmago de relações 

sociais e que, portanto, todo o percurso feito no concelho de Valpaços, no âmbito da 

Prática Social Comunitária está suportado nessa base, tendo envolvido o conjunto de 

relações consensuais e conflituosas, que se foram desvendando.  

 Nesta relação entre o poder local e o poder técnico, importa realçar como são 

planeadas e executadas as práticas sociais na Câmara Municipal de Valpaços. Verifica-se 

na situação concreta da Assistente Social, que esta participa em todo o processo inerente à 

implementação das medidas. A Assistente Social é quem planeia e apresenta o projeto ao 

Executivo Municipal. Este processo remete para a elaboração de regulamentos municipais, 

criação de fichas e formulários necessários, receção e recolha de candidaturas, análise 

socioeconómica da situação concreta, notificação dos interessados, gestão da medida, 
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avaliação da mesma, entre outros procedimentos administrativos. Todos estes passos, 

aquando da elaboração de medidas sociais, se encontram, portanto, sob a responsabilidade 

da Assistente Social. De registar também que as propostas da Assistente Social junto do 

Executivo, têm na maior parte, merecido a aceitação pelo poder político, como também 

não têm sido fonte de contestação por parte dos partidos políticos da oposição.  

No que diz respeito aos técnicos e à intervenção por eles levada a cabo é notório o 

trabalho multifacetado que é realizado por estes profissionais e uma pluridisciplinaridade 

que lhes é exigida face aos problemas que lhes são colocados e à população a quem se 

dirige o seu trabalho. Estes profissionais denotam algum distanciamento ao nível das 

teorias da intervenção social e comunitária, mas no seu dia-a-dia colocam-nas em prática. 

O que me leva a inferir que estas teorias já estão de tal forma integradas que os técnicos 

indutivamente as colocam em ação. Esta dedução, parece-me lógica, até porque um dos 

princípios que rege a intervenção social e comunitária é a constante dialética e diálogo 

permanente entre as teorias e as práticas.  

Um outro ponto que considero fundamental é que trabalho social sempre esteve 

ligado, com maior ou menor fervor, à mudança social e à mudança das estruturas sociais, 

mas especificamente, o que fazem os trabalhadores sociais na sua prática quotidiana no 

sentido desse tipo de mudança social? Será que temos pensado realmente nas implicações 

da adoção do empoderamento na prática do trabalho social? Como refere Ann Hartman 

(1993, p.365), pode ser que o empoderamento esteja mais nos discursos do trabalho social 

do que na sua prática real. Porque os obstáculos à sua concretização são imensos e aos 

mais variados níveis. Muitas das pessoas com quem vamos trabalhando não são e nem 

sentem ser verdadeiros cidadãos; ainda não ganharam consciência, nem vontade para um 

envolvimento mais sério e criativo na comunidade onde se inserem. Muitas das pessoas 

estão no nível zero da cidadania; não sabem o que é; nunca ouviram falar; não estão 

mobilizadas para esse fim; não sabem os seus direitos; aceitam tudo tal como é; não 

questionam; não são capazes de se envolver, etc. 

Por tudo isto e muito mais, em qualquer trabalho de desenvolvimento local que 

aspire chegar ao aprofundamento de cidadania como forma de revitalização das 

comunidades e meio de resistência à vaga de dominação global, tem em primeiro lugar que 

“construir cidadãos”.  

Nós temos eleitores (que votam pouco), um país dividido entre o interior e o litoral, 

a pobreza e a exclusão e crescem, uma série de atentados à liberdade das pessoas, assim 
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como uma insatisfação social que não se faz sentir. Isto só nos poderá levar a concluir que 

a grande maioria das pessoas não é cidadão de corpo inteiro.  

Este é o ponto de partida para qualquer intervenção que vise a mudança social. A 

construção de novos cidadãos, mais conscientes, mais responsáveis e intervenientes nas 

sociedades onde vive. 

Apesar de termos legislações que avançaram no sentido do direito social, muitas 

ações desenvolvidas segundo a ótica dos interesses de dirigentes Executivos, têm-se 

caracterizado como assistencialistas, ou seja, ações que não emancipam os beneficiários, 

pelo contrário, reforçam sua condição de subalternização perante os serviços prestados. 

Estas ações constituíram-se com base na troca de favores, principalmente no que se refere 

às políticas partidárias, em que parte da população torna-se recetora de “benefícios” não no 

sentido do patamar do direito e sim na perspetiva da troca votos e favores.  

Em suma, da experiência de muitos anos no terreno, concluo que é interesse do 

poder político, que o cidadão e munícipe “estejam fechados numa caixa” e que tudo que 

venha a beneficiar (que é um direito) depende da boa vontade e caridade do Presidente da 

Câmara Municipal.  

A Assistência pode ser dada por qualquer pessoa, não exige garantias; O 

Assistencialismo consiste na prática de organizar e prestar assistência a membros ou 

camadas mais carentes de uma sociedade, em vez de atuar para a eliminação das causas de 

sua carência, ou ainda como prática populista, que circunstancialmente proporciona certos 

benefícios aos desfavorecidos, com vistas ao seu aliciamento eleitoral (Waihrich,2007). 

 Já o Assistente Social, é um profissional que está comprometido com a 

manutenção da estabilidade social, e que está preparado para garantir os direitos e deveres 

da população, e auxiliar, para a garantia de implantação de políticas públicas. Garantir os 

Direitos, é um Dever do Assistente Social. 

Em Valpaços, realizamos um trabalho de defesa de direitos e de empoderamento na 

linha de Iório (2002), com ações que trabalham dimensões individuais e coletivas, 

promovendo assim, maior autonomia dos indivíduos, por um lado, e rompendo isolamentos 

por outro, colocando-os em contato com outras pessoas que se encontram na mesma 

situação, que articuladas e unidas podem mudar as relações de força e poder em seu favor. 

As exclusões normalmente são grupais e têm longa história, na qual diversos fatores se 

interagem mantendo a exclusão. Segundo a autora, as causas que dão origem exclusão 

devem ser combatidas.  
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O presente relatório deixou transparecer a necessidade de os Municípios, 

começarem a atuar numa perspetiva de empowerment, perspetiva onde o Serviço Social 

Comunitário, assume uma posição fulcral no abandono do assistencialismo a favor do 

empowerment. 

A diversidade de políticas sociais municipais, divergem de autarquia para autarquia. 

Desta diversidade revela -se a preocupação e adequação destas políticas às necessidades 

das pessoas. Mas segundo o meu ponto de vista, a particularidade da ação social municipal, 

face a outros organismos públicos é feita, entre outros fatores, através da capacidade de 

criatividade dos assistentes sociais em reinventarem, a cada dia, estratégias de intervenção 

capazes de promover o empowerment dos seus munícipes.  

Em suma foi um momento marcante no meu percurso profissional como também 

pessoal e a sua conclusão, despertou em mim um misto de emoções, onde se inclui a 

satisfação por concluir o mestrado que sempre ambicionei. Senti também uma sensação de 

agradecimento por me ter sido permitido este processo de crescimento e desenvolvimento. 

Foi um desafio repleto de descobertas, aprendizagens e alegrias, mas também de 

adversidades, dúvidas e incertezas. Todas elas me fizeram evoluir, ultrapassando os 

obstáculos e potencializando os meus pontos fortes. Sem dúvida que ganhei experiência e 

progredi no meu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal. 

No entanto, faço um balanço positivo da minha atuação enquanto Assistente Social, 

superei as dificuldades e consegui elaborar um estudo pertinente, que me ajudou a crescer 

a minha consciência critica. Este foi sem dúvida um projeto importante para o meu 

desenvolvimento profissional. 

Apesar da conjuntura atual as minhas perspetivas para o futuro são boas, acredito 

que com trabalho e dedicação o futuro será positivo, mesmo não sendo a curto prazo. 
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Anexo A: Guião | Grupo Focal de Discussão 

 

Perceção da Intervenção dos técnicos no Concelho de Valpaços 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo Questões 

1 Analisar o processo de intervenção • Vantagens e/ou desvantagens 

da intervenção 

 

2 

 

Verificar a relação intra/interinstitucional 

Apreciação dos técnicos sobre o 

trabalho com: 

• Equipas multidisciplinares; 

• Parceiros institucionais. 

3 Reconhecer os aspetos relevantes face 

aos projetos desenvolvidos 
• Aspetos positivos 

• Aspetos negativos 

4 Conhecer o papel do técnico na 

intervenção 

• Papel do técnico na 

intervenção 
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Anexo B: Síntese do Perfil dos Técnicos no Grupo de Discussão 

 

 

Codificação 

    Técnicos 

 

N.º de 

Técnicos 

 

Filiação 

Institucional 

Formação 

Disciplinas 

Filiação no 

campo das 

práticas 

1 1 

 

Câmara 

Municipal de 

Valpaços 

Assistente 

Social 

Chefe de Divisão 

da Ação Social 

Todos os projetos 

2 e 3 2 

 

 

Câmara 

Municipal de 

Valpaços 

Sociólogos “Afectos” E 

“Libelinha”  

4 1 

 

 

 

Prestação de 

serviços para a 

Câmara 

Municipal 

    Psicóloga “Afectos” E 

“Libelinha”  

5 1 Prestação de 

serviços 

para a Câmara 

Municipal 

Assistente 

Social 

“Proximidade do 

Idoso Isolado” 

6 1 Prestação de 

serviços 

para a Câmara 

Municipal 

Ciências da 

Educação 

“Proximidade do 

Idoso Isolado” e 

“Afectos”  

7 2 Prestação de 

serviços para a 

Câmara 

Municipal 

Animadora 

Sociocultura 

“Afectos”  

 

8 1 Câmara 

Municipal de 

Valpaços 

Educação 

Física 

“Afectos”  
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Figura 2: Toxicodependência 

Anexo C: Workshops e Outras Atividades 

 

Figura 1: Maus tratos e riscos negligência na infância e adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 3: Insiste Persiste e Não Desiste 

  

          Figura 4: “12 Ferramentas de gestão de liderança para  

                          ter sucesso nos negócios” 
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Figura 7: Igualdade de Género 

Figura 6: Gestão de Hábitos Alimentares 

 

 

Figura 5: Abuso na Terceira Idade 

 

 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Kit de apoio á maternidade 
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Figura 11: Palestra; " Como Encarar a Morte" 

Figura 12: Semana de Luta Contra a Pobreza e 

Exclusão Social 

Figura13: “Rompendo Silêncio” Palestra sobre 

Violência Doméstica 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 9: Violência doméstica no 

feminino 
 

Figura10: 1º Encontro no concelho de 

Profissionais de Educação 
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Figura 15: Exposição Fotográfica “Apanhados na rede” 

 

 

 

 

 

     

 

            

Figura 16: Cordão Humano no âmbito da semana da Luta Contra a Pobreza 

 

Figura 14: Exposição Fotográfica 

"Rostos Feminino 
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                                                                    Figura 17: Exposição "Ser feliz é.…" 

 

 

 

                                   

 

Figura 18: Formação "Agir para reagir"  

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Feira Social I e II 

 

Figura 20: Marcha pelo Coração / Mês de Maio 
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Figura 22: “Novas Exigências para Novas Competências do Cuidar” - 

Lançamento de um Livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Feira dos Anos 50 
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Figura 24: Apoio à integração familiar de 

Imigrantes 

 

Figura 23: Caminhada do dia da Mulher 
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Anexo D: Projeto Afetos 
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“Afectos 

 

Figura 26: Projeto “Afectos” 
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Figura 27: Equipa de Voluntariado do Projeto “Afectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Atividades do 

Projeto “Afectos” 
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Anexo E: “Proximidade ao Idoso Isolado”  

 

Desdobrável 
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Figura 28: Projeto "Proximidade ao Idoso Isolado (PII) 

 

 

Figura 29: Projeto "Proximidade ao Idoso Isolado (PII), voluntário 
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Anexo F: Projeto Libelinha 

  

Figura 30: Projeto “Libelinha” 
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Desdobrável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Anexo G: “Minha Alegre Casinha” 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 31: 

Habitação degradada 
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Anexo H: “Férias em Grande” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Projeto "Férias em Grande” 
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Anexo I: O Projeto “Valpaços SorriDente” 

 

A Câmara Municipal de Valpaços com vista a prosseguir a estratégia de combate às 

desigualdades sociais, tem vindo a apoiar a população mais carenciada do concelho 

proporcionando-lhe um apoio a nível de tratamento dentário. 

1. Podem beneficiar do apoio previsto no Projeto “Valpaços SorriDente” todos os cidadãos 

residentes no concelho de Valpaços, desde que preencham os seguintes requisitos de 

verificação cumulativa: 

a). Residam no concelho de Valpaços há mais de 3 anos; 

b). Que tenham mais de 25 anos de idade; 

c). Comprovem situação de carência socioeconómica; 

d). Forneçam todos os meios legais de prova que sejam solicitados com vista ao 

apuramento da situação económica e social de todos os elementos que integram o agregado 

familiar; 

e) Não usufruam de outro tipo de apoio para o mesmo fim; 

2. Para efeitos do disposto na aliena c) do número anterior, considera-se que se encontram 

com carência socio-económica os indivíduos ou agregados familiares com rendimento per 

capita inferior ao IAS. 

3. Para efeitos de beneficiar do projeto “Valpaços SorriDente”, considera-se fazer parte do 

agregado familiar, para além do requerente, as pessoas que com ele vivam em economia 

comum e habitação; 

4. Para aplicação do determinado na alínea d) do nº 2.1, a prova dos rendimentos declarados 

será feita mediante a apresentação de documentos comprovativos dos rendimentos auferidos; 

5.Sempre que haja dúvida fundada sobre a veracidade das declarações de rendimento, deverão 

ser feitas as diligências complementares que se considerem mais adequadas ao apuramento 

das situações. 

 

Apoios dos beneficiários 

Os beneficiários dos apoios atribuídos no âmbito do “Valpaços SorriDente” têm 

direito a receber uma única vez a comparticipação monetária para o tratamento dentário, por 

parte da Câmara Municipal, até ao valor de 400,00€. 
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Desdobrável 
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Anexo J: Programa "Kit de Apoio à Maternidade" 

 

O programa "Kit de Apoio à Maternidade" tem como objetivo presentear as futuras 

mães, bem como ajudar as famílias com produtos de primeira necessidade, para o primeiro 

mês do bebé. Este Kit destina-se a todas as grávidas do concelho de Valpaços e são entregues 

no 8º mês de gestação, sendo que, no ano de 2016, foram distribuídos 79 kits de maternidade 

e inclui diversos produtos, tais como, sabonete de glicerina, escovas de cabelo; tesouras, 

toalhitas; baby grow; toalha de banho, entre outros. A concretização dos kits foi possível 

através de patrocínios e da comparticipação do Município.  

 

Desdobrável 
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Anexo K: Apoio ao arrendamento para famílias carenciadas do Município de 

Valpaços  

 

Desdobrável:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


