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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

 

REDE SOCIAL NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

A Rede Social, surge no contexto de uma necessidade de implementação de políticas 
sociais ativas, com base na responsabilização e mobilização de todos os operadores 
sociais em prol da erradicação da pobreza e exclusão social.  

As redes sociais foram criadas em Portugal através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro e da Declaração de Retificação n.º 10-O/98, 
tendo a isso sucedido o Despacho Normativo n.º 8/2002, de 12 de fevereiro e o 
Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, diploma este que constitui a norma 
habilitante para a implementação da Rede Social a nível municipal. 

Contudo, a aplicação do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho é circunscrita 
apenas ao território de Portugal Continental, conforme artigo 2.º daquele diploma. 
Significa isso que, não existe norma habilitante para a criação e implementação das 
Redes Sociais na Região Autónoma dos Açores. 

A rede social constitui uma parceria a nível local entre as entidades que operam 
naquele nível, baseada na igualdade entre os parceiros e no respeito pelo 
conhecimento, identidade, valores e potencialidades de cada um dos operadores, 
beneficiando a partilha, participação e colaboração de todos os elementos integrantes 
a nível do planeamento estratégico da intervenção social. 

Pretende-se que a Rede Social se assuma como um modelo de organização e trabalho 
em parceria que traga uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e 
celeridade na resolução dos problemas concretos das famílias e dos cidadãos. A rede 
social é estruturada ao nível local e organizada numa plataforma concelhia e 
supraconcelhia, permitindo o incremento na qualidade da organização e racionalização 
dos recursos e equipamentos sociais na operacionalização e eficácia das respostas 
sociais. 

O trabalho em rede é uma forma de intervenção social que permite dar resposta aos 
problemas sociais de forma eficaz e eficiente articulado recursos humanos e materiais, 
serviços e equipamentos de forma racionada e cooperada. 

Na Região Autónoma dos Açores existe um conjunto de entidades e estruturas sociais 
competentes que prestam resposta e atendem às necessidades sociais locais e 
regionais emergentes, pretende-se que funcionem de forma articulada e em rede, tal 
como preconiza o Código de Ação Social dos Açores. 

O presente diploma visa criar as bases para a implementação da Rede Social na Região 
Autónoma dos Açores, estabelecendo diretamente, os princípios, finalidades e 
objetivos, bem como constituição, funcionamento, e competência dos seus órgãos.  
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Nestes termos e ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, os 
Deputados do Grupo Parlamentar do PSD/Açores, apresentam à Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores, o seguinte projeto de Decreto Legislativo Regional: 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Rede Social 

 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente diploma cria a Rede Social na Região Autónoma dos Açores, estabelece o 
seu regime jurídico, consagra os seus princípios, finalidades e objetivos, bem como a 
sua constituição, funcionamento e a competência dos seus órgãos. 

 

Artigo 2º 

(Âmbito de Aplicação) 

A rede social aplica-se ao território da Região Autónoma dos Açores. 

 

Artigo 3º 

(Conceito e Objetivos) 

1 - A rede social é uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e 
privados que tem por objetivos: 

a) Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; 

b) Promover o desenvolvimento social integrado; 

c) Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, 
competências e recursos; 

d) Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos 
dos planos nacionais e regionais de âmbito social; 

e) Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto 
de respostas e equipamentos sociais ao nível local; 

f) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a 
população em geral. 

 
2 - A rede social assenta no trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica, e visa o 
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planeamento estratégico da intervenção social local, que articula a intervenção dos 
diferentes agentes locais para o desenvolvimento social.  

 

Artigo 4º 

(Princípios da Ação da Rede Social) 

As ações desenvolvidas no âmbito da rede social, bem como o funcionamento de 
todos os seus órgãos, orientam-se pelos princípios da subsidiariedade, integração, 
articulação, participação, inovação e igualdade de género. 

 

Artigo 5º 

(Princípio da Subsidiariedade) 

No quadro do funcionamento da rede social, as decisões são tomadas ao nível mais 
próximo das populações e só depois de explorados todos os recursos e competências 
locais se apela a outros níveis sucessivos de encaminhamento e resolução de 
problemas. 

 

Artigo 6º 

(Princípio da Integração) 

A intervenção social e o incremento de projetos locais de desenvolvimento integrado 
fazem-se através da congregação dos recursos da comunidade. 

 

Artigo 7º 

(Princípio da Articulação) 

Na implementação da rede social procede-se à articulação da ação dos diferentes 
agentes com atividade na área territorial respetiva, através do desenvolvimento do 
trabalho em parceria, da cooperação e da partilha de responsabilidades. 

 

Artigo 8º 

(Princípio da Participação) 

No quadro da rede social, a participação deve abranger os atores sociais e as 
populações, em particular as mais desfavorecidas, e estender-se a todas as ações 
desenvolvidas. 
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Artigo 9º 

(Princípio da Inovação) 

Na implementação da rede social privilegia-se a mudança de atitudes e de culturas 
institucionais e a aquisição de novos saberes, inovando os processos de trabalho, as 
suas práticas e os modelos de intervenção em face das novas problemáticas e 
alterações sociais. 

Artigo 10º 

(Princípio da Igualdade de Género) 

No quadro da rede social, o planeamento e a intervenção integram a dimensão de 
género quer nas medidas e ações quer na avaliação do impacte. 

 

Capítulo II 

Estrutura orgânica  

 

Secção I 

Órgãos da Rede Social  

 

Artigo 11º 

(Comissões Sociais de Freguesia e Conselhos Locais de Ação Social) 

As medidas necessárias à prossecução dos objetivos e das ações de intervenção, no 
âmbito da rede social são assumidas localmente pelos conselhos locais de ação social, 
adiante designados por CLAS e, pelas comissões sociais de freguesia, doravante 
designadas por CSF. 

 

Artigo 12º 

(Âmbito territorial das Comissões Sociais de Freguesia e Conselhos Locais de Ação 
Social) 

1 - O âmbito territorial das CSF, corresponde, em regra, ao das freguesias. 
2 - O âmbito territorial dos CLAS, corresponde, em regra, ao dos municípios. 
3 - Mediante proposta das juntas de freguesia envolvidas, pode o CLAS constituir 
comissões sociais interfreguesias, abrangendo mais do que uma freguesia no mesmo 
concelho. 
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Artigo 13º 

(Dinamização e desenvolvimento da Rede Social) 

1 - A dinamização, acompanhamento e avaliação da rede social no território da região 
compete à Secretaria Regional com tutela da Solidariedade Social.  
2 - Compete ainda à Secretaria Regional com tutela da Solidariedade Social:  
 

a) Garantir a articulação e a coordenação das medidas de política social e dos 
programas nacionais e regionais na área social, promovendo, nomeadamente, 
a articulação com os planos de desenvolvimento social; 

b) Assegurar a articulação dos programas sociais com os planos de 
desenvolvimento social; 

c) Assegurar a coordenação integrada da rede social e do rendimento social de 
inserção; 

d) Propor e delinear medidas de política social que promovam a inclusão social; 

e) Definir periodicamente circuitos e metodologias de trabalho a utilizar na 
construção dos planos de desenvolvimento social assegurando a sua 
articulação com os instrumentos de planeamento em vigor.  

 

Secção II 

Comissões Sociais de Freguesia 

 

Artigo 14º 

(Comissões Sociais de Freguesia) 

As CSF integram: 

 

a) O presidente da junta de freguesia; 

b) Os serviços públicos, nomeadamente os tutelados pelos membros do Governo 
Regional nas áreas do emprego, segurança social, educação, saúde, obras 
públicas e ambiente; 

c) Entidades sem fins lucrativos, tais como associações empresariais, associações 
sindicais, instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, 
organizações não governamentais, associações de desenvolvimento local, 
associações humanitárias, associações culturais e recreativas e outras 
instituições do setor cooperativo e social; 

d) Grupos comunitários organizados representativos de grupos da população; 
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e) Quaisquer pessoas dispostas a contribuir de modo relevante para o 
desenvolvimento social local, nomeadamente através dos seus conhecimentos 
técnicos, intervenção comunitária ou amplitude económica. 

 

Artigo 15º 

(Condições de Adesão às Comissões Sociais de Freguesia) 

1 - A adesão das entidades referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior depende 
de as mesmas exercerem a sua atividade na respetiva área geográfica ou de o seu 
âmbito de intervenção ser relevante para o desenvolvimento social local.  
2 - A adesão das entidades e das pessoas referidas nas alíneas c), d) e e) do artigo 
anterior carece de aprovação pela maioria dos membros que compõem as CSF, 
mediante critérios de adesão estipulados no respetivo regulamento interno.  
3 - Só podem ser membros das CSF as entidades que tenham, previamente, aderido ao 
CLAS. 

 

Artigo 16º 

(Constituições das Comissões Sociais de Freguesia) 

1 - A constituição das CSF e a adesão de novos membros são deliberadas em sessão 
plenária, ficando registadas em ata assinada por todos os parceiros presentes.  
2 - A adesão dos membros da CSF é concretizada em formulário próprio, tendo cada 
entidade aderente de indicar o respetivo representante. 

 

Artigo 17º 

(Presidência das Comissões Sociais de Freguesia) 

1 - A CSF é presidida pelo presidente da junta de freguesia, que dinamiza e convoca o 
respetivo plenário. 
2 - Caso se verifique a impossibilidade da assunção da presidência pelo presidente da 
junta de freguesia, esta é assumida por um dos membros da CSF, eleito, de dois em 
dois anos, pela maioria das entidades que a compõem, tendo a junta de freguesia de 
indicar um representante para a CSF. 
3 - A CSF elege, de entre os seus membros, um elemento que substitua o presidente 
nos seus impedimentos. 
 

Artigo 18º 

(Operacionalização das Comissões Sociais de Freguesia) 

1 - As CSF funcionam em plenário, composto pelos representantes de todos os seus 
membros.  
2 - Sempre que necessário para o bom exercício das suas competências, as CSF podem 
constituir um núcleo executivo e designar os grupos de trabalho tidos por adequados. 
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Artigo 19º 

(Competências das Comissões Sociais de Freguesia) 

Compete às CSF: 

a) Aprovar o seu regulamento interno; 

b) Sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na 
freguesia e definir propostas de atuação a partir dos seus recursos, mediante a 
participação de entidades representadas ou não na comissão; 

c)  Encaminhar para o respetivo CLAS os problemas que excedam a capacidade 
dos recursos da freguesia, propondo as soluções que tiverem por adequadas; 

d)  Promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na freguesia; 

e) Promover a articulação progressiva da intervenção social dos agentes da 
freguesia; 

f) Promover ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor 
consciência coletiva dos problemas sociais; 

g) Recolher a informação relativa aos problemas identificados no local e promover 
a participação da população e agentes da freguesia para que se procurem, 
conjuntamente, soluções para os problemas; 

h) Dinamizar a adesão de novos membros. 

 

Secção III 

Conselhos Locais de Ação Social 

 

Artigo 20º 

(Composição dos Conselhos Locais de Ação Social) 

1 - Os CLAS integram: 

 

a) O presidente da câmara municipal ou o responsável máximo da entidade que 
preside; 

b) As entidades ou organismos do sector público regional, nomeadamente os 
tutelados pelos membros do Governo Regional nas áreas do emprego, 
segurança social, educação, saúde, obras públicas e ambiente; 

c) As instituições que desenvolvam respostas sociais, mediante a celebração de 
acordos de cooperação com organismos públicos, ou, nas situações em que o 
número de instituições, por área de intervenção, é igual ou superior a 10, 
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podem as mesmas designar um representante, assegurando-se em todos os 
casos a participação no CLAS de cada sector de intervenção social; 

d) Os presidentes das juntas de freguesia do respetivo concelho. 
 

2 - Os CLAS podem ainda integrar: 

 

a) Entidades sem fins lucrativos, tais como associações sindicais, associações 
empresariais, instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, 
organizações não governamentais, associações humanitárias, associações de 
desenvolvimento local, associações culturais e recreativas e outras instituições 
do sector cooperativo e social; 

b) Entidades com fins lucrativos e pessoas dispostas a contribuir de modo 
relevante para o desenvolvimento social local, nomeadamente através dos seus 
conhecimentos técnicos, intervenção comunitária ou contributos financeiros.  
 

3 - Devem também participar nos trabalhos dos CLAS, sem direito a voto, 
representantes de outras estruturas de parceria que intervêm designadamente no 
âmbito social e da educação, representantes de projetos ou pessoas com 
conhecimentos especializados sobre temas ou realidades concelhias.  
4 - Nos casos em que os membros do CLAS considerem unanimemente que é 
necessário um sistema de representatividade para garantir a operacionalidade do seu 
funcionamento ou quando o número de entidades representadas ultrapassa as 30, 
devem defini-lo no seu regulamento interno. 

 

Artigo 21º 

(Condições de adesão aos Conselhos Locais de Ação Social) 

1 - A adesão das entidades referidas na alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do 
artigo anterior depende de as mesmas exercerem a sua atividade na respetiva área 
geográfica ou de o seu âmbito de intervenção ser relevante para o desenvolvimento 
social local. 

2 - A adesão das entidades e das pessoas referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo 
anterior carece da aprovação pela maioria dos membros que compõem os CLAS 
mediante critérios de adesão estipulados no respetivo regulamento interno. 

 

Artigo 22º 

(Constituição dos Conselhos Locais de Ação Social) 

1 - A constituição dos CLAS e a adesão de novos membros são deliberadas em sessão 
plenária, ficando registadas em ata assinada por todos os parceiros presentes.  
2 - A adesão dos membros dos CLAS é concretizada em formulário próprio, tendo cada 
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entidade aderente de indicar o respetivo representante.  
3 - Os representantes das entidades aderentes ao CLAS têm, obrigatoriamente, de 
estar mandatados com poder de decisão para o efeito. 

 

Artigo 23º 

(Presidência dos Conselhos Locais de Ação Social) 

1-O CLAS é presidido pelo presidente da câmara municipal.  
2 - Compete ao presidente do CLAS convocar as reuniões, presidir e dinamizar o 
plenário, bem como informar o plenário de todos os pareceres emitidos pelo núcleo 
executivo.  
3 - O presidente da câmara municipal pode delegar a presidência do CLAS num 
vereador da câmara municipal, sem faculdade de subdelegação.  
4 - Quando seja impossível a assunção da presidência do CLAS pelo presidente da 
câmara municipal, é eleito, por maioria, um outro membro pelo período de dois anos. 

 

Artigo 24º 

(Operacionalização dos Conselhos Locais de Ação Social) 

1 - Os CLAS funcionam em plenário, composto pelos representantes de todos os seus 
membros.  
2 - Sempre que necessário para o bom exercício das suas competências, os CLAS 
podem organizar-se em grupos de trabalho. 

 

Artigo 25º 

(Competências dos Conselhos Locais de Ação Social) 

Compete aos CLAS: 

 

a) Aprovar o seu regulamento interno; 

b) Constituir o núcleo executivo; 

c) Criar grupos de trabalho temáticos, sempre que considerados necessários para 
o tratamento de assuntos específicos; 

d) Fomentar a articulação entre os organismos públicos e entidades privadas, 
visando uma atuação concertada na prevenção e resolução dos problemas 
locais de exclusão social e pobreza; 

e) Promover e garantir a realização participada do diagnóstico social, do plano de 
desenvolvimento social e dos planos de ação anuais; 

f) Aprovar e difundir o diagnóstico social e o plano de desenvolvimento social, 
assim como os respetivos planos de ação anuais; 
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g) Promover a participação dos parceiros e facultar toda a informação necessária 
para a correta atualização dos sistemas de informação que possam existir; 

h)  Avocar e deliberar sobre qualquer parecer emitido pelo núcleo executivo; 

i) Tomar conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre o Governo 
Regional, as autarquias, as instituições de solidariedade social e outras 
entidades que atuem no concelho; 

j) Apreciar as questões e propostas que sejam apresentadas pelas CSF, ou por 
outras entidades, e procurar as soluções necessárias mediante a participação 
de entidades competentes representadas, ou não, no CLAS; 

k) Avaliar, periodicamente, a execução do plano de desenvolvimento social e dos 
planos de ação; 

l) Promover ações de informação e formação e outras iniciativas que visem uma 
melhor consciência coletiva dos problemas sociais; 

m) Submeter à decisão das entidades competentes as questões e propostas que 
não se enquadrem na sua área de intervenção. 

 

Artigo 26º 

(Funcionamento do Núcleo Executivo) 

1 - O núcleo executivo é composto por número ímpar de elementos, não inferior a três 
e não superior a sete.  
2 - Integram obrigatoriamente o núcleo executivo representantes da segurança social, 
da câmara municipal e de uma entidade sem fins lucrativos eleita entre os parceiros 
deste grupo.  
3 - Os elementos do núcleo executivo não abrangidos pelo n.º 1 são eleitos pelos CLAS 
de dois em dois anos. 

 

 

Artigo 27º 

(Funcionamento do Núcleo Executivo dos Conselhos Locais de Ação Social) 

1 - Compete ao núcleo executivo: 

 

a) Elaborar o regulamento interno do CLAS; 

b) Executar as deliberações do CLAS; 

c) Elaborar proposta do plano de atividades anual do CLAS e do respetivo relatório 
de execução; 

d) Assegurar a coordenação técnica das ações realizadas no âmbito do CLAS; 
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e) Elaborar o diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social e os respetivos 
planos de ação anuais; 

f)  Proceder à montagem de um sistema de informação que promova a circulação 
de informação entre os parceiros e a população em geral; 

g) Colaborar na implementação do sistema de informação nacional; 

h) Dinamizar os diferentes grupos de trabalho que o plenário do CLAS delibere 
constituir; 

i) Promover ações de formação para os parceiros, de acordo com as necessidades 
existentes; 

j) Acompanhar a execução dos planos de ação anuais; 

k) Elaborar os pareceres e relatórios solicitados pelo CLAS; 

l)  Estimular a colaboração ativa de outras entidades, públicas ou privadas, na 
prossecução dos fins do CLAS; 

m) Emitir pareceres sobre candidaturas a programas nacionais ou comunitários 
fundamentados no diagnóstico social e no plano de desenvolvimento social; 

n) Emitir pareceres sobre a criação de serviços e equipamentos sociais, tendo em 
vista a cobertura equitativa e adequada no concelho, assim como o impacte 
das respostas em matéria de igualdade de género, designadamente na 
conciliação da vida familiar e da vida profissional. 

 

2 - No exercício das suas competências, o núcleo executivo pode solicitar a 
colaboração de outras entidades que compõem o CLAS. 

 

Artigo 28º 

(Direitos e deveres dos membros dos CLAS) 

1 - Constituem, entre outros, direitos dos membros do CLAS: 

 

a) Estar representado em todas as reuniões plenárias do CLAS; 

b) Ser informado, pelos restantes membros do CLAS, de todos os projetos, 
medidas e programas de intervenção social da mesma área territorial; 

c) Aceder a toda a informação produzida no âmbito das atividades do CLAS. 

 
2 - Constituem, entre outros, deveres dos membros do CLAS: 

 

a) Informar os restantes parceiros do CLAS acerca de todos os projetos, medidas e 
programas de intervenção social da mesma área territorial; 
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b) Garantir a permanente atualização da base de dados local; 

c) Participar ativamente na realização e atualização do diagnóstico social, plano 
de desenvolvimento social e planos de ação; 

d) Colaborar, mediante disponibilização dos recursos existentes, na elaboração, 
implementação e concretização do plano de ação. 

 
3 - O não cumprimento dos deveres referidos no n.º 2 em prazo razoável determina a 
suspensão temporária ou definitiva, nos termos a definir no regulamento interno do 
CLAS. 

 

Artigo 29º 

(Articulação entre órgãos de parceria ao nível local) 

No plano local devem ser tomadas iniciativas que promovam a articulação coerente 
dos órgãos da rede social com outros órgãos de parceria com intervenções 
especializadas, tendo em vista a sua progressiva integração. 

 

Secção IV 

Organização da rede social ao nível regional 

 

Artigo 30º 

(Articulação da rede social ao nível regional) 

1 – Com o objetivo de garantir na região a articulação e o planeamento da rede Social, 
é criada a Plataforma Regional que integra: 

 

a) O Presidente do Instituto da Segurança Social dos Açores, ou quem este 
designar; 

b) Um representante de cada uma das entidades e serviços relevantes da 
Administração pública Regional; 

c)  Os presidentes dos CLAS respetivos;  

d) Os representantes das instituições particulares de solidariedade social, 
organizações não governamentais e associações empresariais e sindicais com 
delegações na Região Autónoma dos Açores. 

 

2 - A coordenação da plataforma é assegurada pelo Presidente do Instituto da 
Segurança Social dos Açores, ou quem este designar, competindo-lhe: 
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a) Convocar e presidir, no mínimo, a quatro reuniões anuais; 

b) Assegurar o apoio logístico e administrativo destas reuniões. 

  
3 - Compete à plataforma regional da rede social: 

a) Debater estratégias para a concretização dos planos regionais de âmbito social; 

b) Garantir a harmonização e articulação das iniciativas desenvolvidas pelas 
diferentes parcerias de âmbito concelhio, que atuam no plano social; 

c) Promover reuniões temáticas sectoriais para aprofundar o conhecimento e 
análise dos problemas sociais do território, tendo em conta a dimensão de 
género;  

d) Analisar e promover a resolução ou o encaminhamento para o nível nacional 
dos problemas que lhe forem apresentados pelos diferentes CLAS da 
plataforma, concretizando o princípio da subsidiariedade; 

e)  Promover a circulação de informação pertinente pelas entidades que 
compõem os CLAS da plataforma. 

 

Capítulo III 

Funcionamento da Rede Social 

 

Artigo 31º 

(Intervenção social ao nível local) 

A intervenção social faz-se através de: 

 

a) Contactos regulares entre responsáveis e técnicos dos projetos de intervenção 
social existentes na mesma área de forma a garantir a complementaridade das 
intervenções e a otimização dos recursos; 

b) Integração no diagnóstico, no plano de desenvolvimento social, nos planos de 
ação e no sistema de informação concelhio, de programas e projetos da 
responsabilidade da Secretaria Regional com a tutela da Solidariedade Social e 
do Instituto de Ação Social dos Açores relevante naquele território; 

c) Contratualização de um modelo de intervenção territorial integrado através de 
um protocolo entre entidades gestoras dos programas envolvidos e entidades 
promotoras dos projetos com intervenção na área considerada de forma a 
racionalizar os recursos na mesma área de intervenção. 
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Artigo 32º 

(Planeamento integrado e participado) 

O processo de planeamento integrado de intervenção no âmbito da rede social tem 
como objetivos a cobertura equitativa e adequada de serviços e equipamentos e a 
rentabilização dos recursos locais e tem como finalidade o desenvolvimento social 
local através: 

a) Do diagnóstico social (DS); 

b) Do plano de desenvolvimento social (PDS); 

c) Do plano de ação; 

d) Do sistema de informação (SI). 

 

Artigo 33º 

(Diagnóstico social) 

O DS é um instrumento dinâmico sujeito a atualização periódica, resultante da 
participação dos diferentes parceiros, que permite o conhecimento e a compreensão 
da realidade social através da identificação das necessidades, da deteção dos 
problemas prioritários e respetiva causalidade, bem como dos recursos, 
potencialidades e constrangimentos locais. 

 

Artigo 34º 

(Plano de desenvolvimento social) 

1 - O PDS é um plano estratégico que se estrutura a partir dos objetivos do PNAI e que 
determina eixos, estratégias e objetivos de intervenção, baseado nas prioridades 
definidas no DS. 
2 - O PDS integra as prioridades definidas aos níveis nacional e regional, 
nomeadamente as medidas e ações dos planos estratégicos sectoriais. 
3 - O PDS integra ainda a dimensão de género, através de eixos e medidas que 
promovam a igualdade entre homens e mulheres. 

 

Artigo 35º 

(Operacionalização do PDS) 

1 - O PDS operacionaliza-se através de planos de ação anuais, a concretizar pelos 
parceiros locais. 
 2 - Os planos de ação definem a entidade responsável pelo projeto ou a ação e o 
respetivo orçamento. 
 3 - A concretização dos planos de ação ou de algumas das ações ou projetos neles 
contidos pode ser realizada através de contratos de execução, formalizados entre os 
parceiros que os vão concretizar. 
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4 - Os contratos de execução, celebrados nos termos do disposto na alínea c) do artigo 
30.º, envolvem os recursos das instituições locais, dos diferentes sectores da 
Administração Pública Regional disponíveis na comunidade e, ainda, os programas e 
projetos sectoriais, nacionais e comunitários existentes. 

 

Artigo 36º 

(Sistema de informação) 

1 - O SI compreende duas dimensões, uma regional e uma local. 
2 - O SI de dimensão regional, bem como a sua supervisão técnica, é da 
responsabilidade do Instituto da Segurança Social dos Açores, e integra um conjunto 
de informações e indicadores estatísticos que permitam um conhecimento 
homogéneo do território regional. 
3 - O SI, quer ao nível regional quer ao nível local, integra indicadores e informação 
relativa ao impacte da dimensão de género na realidade concelhia. 
 

Artigo 37º 

(Pareceres do CLAS) 

Os planos de desenvolvimento social, designadamente os desenvolvidos e financiados 
por entidades públicas, autonomamente ou em parceria, são objeto de parecer prévio, 
de carácter não vinculativo por parte do CLAS. 

 

Artigo 38º 

(Projetos de parceria) 

Sempre que a maximização da eficácia e eficiência de projetos ou ações de 
desenvolvimento social de base local aconselhe a sua realização através de uma 
parceria de várias entidades, o CLAS pode assumir um papel de coordenação, 
monitorização e avaliação nestes processos. 

 

Artigo 39º 

(Entrada em vigor) 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.  

 

 

 

 

 




