REDE SOCIAL
COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DA VENTEIRA

A Medida Rede Social foi criada através da Resolução do Conselho de
Ministros 197/97 de 18 de Novembro e trata-se de uma medida de politica
Social activa, que impulsiona um trabalho de parceria, baseada na
responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada
individuo para o esforço da erradicação da pobreza e exclusão social.
O Município da Amadora aderiu ao programa Rede Social em junho de
2002.
Através da Rede Social foi criado um Conselho Local de Acção Social,
composto pelo Presidente da Câmara Municipal da Amadora, que preside,
e por representantes das entidades particulares sem fins lucrativos
interessadas e de organismos da administração publica central implantados
a nível concelhio e Comissões Sociais de freguesia, composto pelo
presidente da junta de Freguesia, que preside, e por representantes das
entidades particulares sem fins lucrativos interessados e de organismos da
administração publica central implantados a nível da freguesia.
A constituição do Conselho de Acção Social (CLAS) foi formalizada em
2003 e a implementação da Comissão Social de Freguesia da Venteira foi
em 2004 tendo sido definido como prioridade avançar na recolha de
informação para o diagnóstico local através das fichas de caracterização e
de toda a informação que as entidades achassem pertinentes para a sua
elaboração.
Com a reorganização administrativa do território, foi criada a nova CSF da
Venteira em 25 de Março de 2014. O processo teve início em 2013 com a
reorganização administrativa do território que agregou à antiga freguesia da
Venteira a zona norte da extinta freguesia da Reboleira. Para além do

aumento do território aumentou também o nº de entidades intervenientes na
nova freguesia.
Neste sentido, a Comissão Social de Freguesia, tem como principal
objetivo, combinar sinergias entre os diferentes agentes locais de modo a
diminuir as situações de pobreza e a promover a luta contra a exclusão
social. É fundamental a intervenção dos diferentes parceiros sociais.

