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O Diagnóstico Social do concelho de Torres Novas, pretende ser um complemento ao PréDiagnóstico Social aprovado em 29/01/2016, tendo por base os eixos de intervenção definidos
no Plano de Ação para o biénio 2016/2017. Pretende-se com este instrumento de
desenvolvimento social, sistematizar um conjunto de informação sobre a realidade social do
concelho, através do recenseamento dos problemas sociais mais prementes, da interpretação
das necessidades locais e, da definição de prioridades de intervenção, que deverão ser
traduzidas num novo Plano de Desenvolvimento Social.
O diagnóstico é também um instrumento de participação e conscientização dos agentes
intervenientes, bem como, um instrumento de interação e comunicação dos diferentes
parceiros sociais face à compreensão da realidade e à identificação de necessidades.
Os resultados apresentados neste trabalho têm como base a recolha de informação
quantitativa, baseada em fontes informativas de natureza documental e qualitativa, baseada na
auscultação de todos os parceiros sociais que integram o Conselho Local de Ação social de
Torres Novas (CLAS).
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Rede Social
Elaboração de Instrumentos de Planeamento Social do concelho, nomeadamento, PréDiagnóstico Social, Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação;
Emissão de pareceres sobre as candidaturas das instituições do concelho a programas
financiados;
Dinamização das parcerias através de Reuniões do Núcleo Executivo e do Conselho Local de
Acção Social (CLAS);
Participação ativa na constituição das Comissões Sociais de Freguesia do concelho,
Acompanhamento do funcionamento do Programa de Emergência Alimentar – Cantinas
Sociais;
Recenseamento dos munícipes para apoio social ao nível das parcerias, através do Documento
de Registo de Acompanhamento Social (DRAS);
Articulação com o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoaos Mais Carenciadas - FEAC;
Participação ativa na Plataformas SupraConcelhia do Médio Tejo e no Grupo Operativo do
Médio Tejo;
Contribuição para o Sistema de Informação Nacional da Rede Social, com a actualização de
dados informáticos;
Divulgação aos parceiros da Rede Social de atividades, ações e programas de índole social,
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Apoio na elaboração de candidaturas, aos parceiros sociais;
Dinamização e realização das ações das candidaturas aprovadas;

Banco Local de Voluntariado
Promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado;
Sensibilizar os munícipes para o voluntariado;
Divulgar projetos e oportunidades de voluntariado;
Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do voluntariado;
Promover e dinamizar contactos com potenciais parceiros e demais entidades, por forma a
participarem/patrocinarem ações de voluntariado;
Reunir informação sobre as entidades promotoras de voluntariado;
Acolher candidaturas de pessoas interessadas em fazer voluntariado e proceder ao
encaminhamento para entidades promotoras de voluntariado;
Apoiar na organização de ações de formação geral promovidas pelas entidades que trabalham
com voluntários;
Organizar e realizar ações de formação na área do voluntariado;
Proporcionar apoio técnico às entidades promotoras de voluntariado mediante a
disponibilização de informação com interesse para o exercício do voluntariado;

Projeto de Intervenção Precoce - Equipa Local de Intervenção Alcanena/Torres Novas
Participação em reuniões periódicas de análise dos casos acompanhados;
Participação na Avaliação e Planificação das atividades da ELI Alcanena/ Torres Novas;
Apoio no desbloqueio de situações que se enquadram no âmbito das competências do
Município;
Apoio logístico na organização de ações de formação direccionadas aos educadores e
professores;
Apoio na organização do Seminário anual da ELI Alcanena/Torres Novas;

Rendimento Social de Inserção - RSI
Participação ativa nos atendimentos aos beneficiários, em colaboração com a Equipa
Protocolodada do RSI, com vista à celebração dos Acordos de inserção;
Atendimento e Encaminhamento de utentes para a referida prestação social (RSI);
Apoio aos utentes no preenchimento do formulário de requerimento do RSI;
Realização de Visitas domiciliárias em articulação com a Equipa Protocolada do RSI;
Articulação de situações/necessidades detectadas, no âmbito do RSI;
Participação ativa na elaboração do Relatório de Atividades Anual do RSI e das estatísticas
mensais;
Apoio na realização de ações de formação dirigidas a beneficiários, técnicos e parceiros;
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Encaminhamento de beneficiários para as Atividades Socialmente Úteis (ASU) e sensibilização
das Entidades integradoras;

Outras Parcerias
Colaboração/Organização de Rastreios;
Articulação com o Estabelecimento Prisional de Torres Novas;
Articulação com o PIEF;
Parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa . criação da Delegação de Torres Novas (cedência
de espaço da CMTN);
Parceria com a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, para funcionamento da
Delegação do Médio Tejo, em colaboração com o Grupo de Apoio a Doentes com Esclerose
Múltipla e a Associação de Doentes de Alzheimer (cedência de espaço propriedade da CMTN);
Participação ativa no iNOVAS;
Divulgação/Informação sobre serviços/programas/eventos às instituições do concelho;
Divulgação/Informação à comunidade (serviços, programas, eventos);
Organização de seminários, formações, sessões de informação e esclarecimento;
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