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“O que pretendemos (…) não é enunciar nenhuma fatalidade ou descobrir 

qualquer causa, fim ou direcção primordial, mas antes compreender 

regularidades, movimentos, tendências, probabilidades e, portanto, identificar 

quer constrangimentos quer recursos. A investigação não é um saber iluminado. 

É um convite à lucidez, e a lucidez é a capacidade de arriscar projectos 

informando-se e informando-os das condições objectivas que defrontam.” 

 

Augusto Santos Silva, 1996. Sem mais dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadernos temáticos | Abertura e Enquadramento 5 
 

     
                                                                                              

: CADERNOS TEMÁTICOS. 

ABERTURA E ENQUADRAMENTO 

 

 

Versão 1.0 – maio de 2014 

  



Cadernos temáticos | Abertura e Enquadramento 6 
 

     
                                                                                              

: 1. As conquistas e os desafios contemporâneos de uma rede 

em crescimento 

 

 

Cerca de dez anos após a elaboração do primeiro Diagnóstico Social (DS) do concelho de 

Santo Tirso, no âmbito do processo de implementação da Rede Social (RS) concelhia, o 

Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso (CLAS-ST) decidiu proceder à sua 

atualização, enquadrada na estratégia local de desenvolvimento social. Desta feita, porém, 

os conteúdos serão apresentados sob a forma de cadernos independentes de diagnóstico, 

os quais, apesar de estarem relacionados entre si, permitem, por força dessa mesma 

independência, uma gestão mais dinâmica de cada uma das áreas temáticas apresentadas. 

Dito de outra forma, com este formato cada caderno pode ser atualizado de modo 

autónomo, sempre que a mudança social o justifique e sem que, para isso, tenham de ser 

atualizados os restantes cadernos temáticos. Outra vantagem remete-nos para a 

possibilidade de se construírem sub-cadernos dentro de cada tema, nomeadamente 

quando se elaboram estudos e levantamentos concelhios específicos. Este novo arranque 

pressupõe uma organização em versões numeradas e datadas cronologicamente. A 

presente versão – 1.0 – do caderno de abertura e enquadramento foi finalizada em abril 

de 2014 e aprovada pelo CLAS-ST em maio do mesmo ano1. 

 

Ao longo dos últimos anos foram vários os campos onde se verificaram alterações, no que 

respeita ao concelho de Santo Tirso. Desde a pertença a uma nova Nomenclatura de 

Unidade Territorial (NUT) para efeitos de apoios comunitários e de intervenção 

territorial, até à conclusão do Programa Municipal de Realojamento (PMR), passando, 

entre muitos outros temas, pela implementação de novas respostas e equipamentos 

sociais em diferentes domínios – reveladora de um forte dinamismo da economia social –, 

                                                 
1 Tendo em conta a estratégia de atualização do diagnóstico social por cadernos temáticos, optamos por 
numerá-los de acordo com a seguinte lógica: cada versão será elaborada em função dos resultados do 
recenseamento geral da população elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística e seguirá uma numeração 
sequencial, iniciada neste momento. Do mesmo modo, estando subjacente a cada caderno uma lógica dinâmica 
de atualização permanente, sempre que um caderno for objeto de uma atualização ser-lhe-á igualmente 
atribuída uma numeração sequencial, separada por um ponto da numeração correspondente à versão de cada 
caderno. Assim, e a título de exemplo, o presente caderno tem a versão 1.0, em que o 1 corresponde à versão 
elaborada após os censos de 2011 e o 0 à respetiva atualização, o que, neste caso, significa que estamos perante 
a primeira versão, ainda sem qualquer atualização. No momento em que for efetuada uma atualização do 
documento, ele passará a ter a versão 1.1., que será 1.2 no momento da sua segunda atualização. Quando o 
caderno for alvo de uma nova elaboração, motivada por novos resultados do recenseamento geral da população, 
passará a configurar o número 2.0, seguindo-se a mesma lógica de numeração sequencial das respetivas 
atualizações. 
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teremos oportunidade de evidenciar uma nova realidade, com novos pontos fortes e 

oportunidades de melhoria emergentes, numa base de trabalho atualizada e orientada 

para as esferas de intervenção social e de planeamento estratégico do concelho.  

 

Oito anos depois do início da sua implementação, é já possível dizer-se que a RS está 

sedimentada e consolidada no concelho de Santo Tirso, fruto de um amadurecimento do 

respetivo trabalho de parceria. O quadro regulador desta plataforma de articulação dos 

diferentes parceiros públicos e privados foi, entretanto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

115/2006, de 14 de junho, mas os objetivos que nos levam à atualização do DS são os 

mesmos: conceber um modo de investigação-ação que promova uma ação social local 

integrada, concentrada e sustentada, ativando e/ou fortalecendo as diversas estruturas 

da sociedade civil no combate à pobreza e exclusão social. À data da redação deste 

diagnóstico, é também já evidente a crescente centralidade e importância que a RS tem 

vindo a assumir em todos os planos nacionais, designadamente pelo conhecimento que 

desencadeia da realidade (social). 

 

Estamos, pois, em condições de afirmar que, atualmente, o concelho de Santo Tirso está 

mais forte em diferentes níveis dos pressupostos sobre os quais assenta a filosofia da RS. 

Destacamos: 

 

i) A forma integrada de intervir em diferentes dimensões da vida dos 

indivíduos; 

ii) As estratégias concertadas de combate à exclusão social assentes no 

envolvimento de vários parceiros; 

iii) O acionamento de estratégias ativas de subsidiariedade; 

iv) O desenvolvimento de comportamento de parceria, cooperação e partilha de 

responsabilidades entre todos os parceiros do CLAS-ST.  

 

Estamos igualmente certos de que, hoje, o concelho de Santo Tirso possui um tecido 

institucional mais informado e sensibilizado para a importância das metodologias 

inerentes a um quadro de trabalho em rede, indo ao encontro da multidimensionalidade e 

complexidade de que se reveste o fenómeno de exclusão social. 

 

Se nos reportarmos aos objetivos estratégicos prefigurados no DS de 2004 e tendo em 

conta o que acabamos de referir, parece-nos ser este o momento certo para afirmar a sua 
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concretização, em cada um dos quatro níveis então propostos (CLAS, 2004: 13-14). Com 

efeito, com a implementação da RS e com recurso aos seus instrumentos de diagnóstico e 

planeamento, verifica-se, atualmente, um maior e mais detalhado conhecimento da 

realidade social concelhia, cujos contornos estão menos difusos do que antes da 

promoção de todo este processo.  

  

Em segundo lugar, com as atuais ferramentas que os parceiros têm à sua disposição, quer 

ao nível da orientação estratégica, quer ao nível do sistema de informação, estão criadas 

as condições para que os processos de planificação e de tomada de decisão sejam 

devidamente sustentados e subsidiários, garantindo-se, ao mesmo tempo, a sua abertura, 

flexibilidade e dinamismo, vitais para uma realidade social em constante mutação. 

 

Em terceiro lugar, estão instaurados mecanismos democráticos de divulgação e 

circulação de informação, destacando-se o papel das sessões plenárias do CLAS-ST, das 

Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e Inter-freguesia (CSIF) e de todo o sistema de 

informação local montado no âmbito desta parceria.  

 

Por último, a mobilização do CLAS-ST (particularmente dos técnicos de intervenção 

social), em prol da permanente atualização de informações relevantes para o processo de 

diagnóstico e de planeamento sociais, parece-nos já uma evidência, validando todo o 

percurso e objetivos definidos pela RS. 

 

Mas apesar do balanço francamente positivo, permanecem abertas algumas vias para o 

crescimento da RS, que podem ser apresentadas sob a forma de pistas para o futuro: 

 

o Melhorar o sistema de informação local, nomeadamente através de uma 

hiperligação de acesso restrito aos parceiros do CLAS-ST (alojada no sítio da 

internet da Câmara Municipal e que disponibilize informação de interesse, como, 

por exemplo, as atas das sessões plenárias, as atas das reuniões do Núcleo 

Executivo (NE), uma base de dados com informação de utilidade comum, entre 

outras informações que o NE e/ou o CLAS-ST possam considerar pertinentes) e 

da criação de uma página da RS no facebook. 

 

o Incitar os parceiros a uma maior divulgação das atividades realizadas nos 

diferentes meios disponíveis, mas com particular incidência na newsletter da 
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Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto (PTSCGP), na newsletter 

‘Rede em prática’, dos serviços centrais da RS, e na página do facebook, a criar. 

 

o Incentivar o fortalecimento da imagem da RS, garantindo o envolvimento de 

todos na estrutura de parceria, e associar todas, ou, pelo menos, a maior parte 

das atividades à RS, designadamente através da inscrição do logótipo da RS nos 

materiais de divulgação. 

 
o Reforçar a participação dos parceiros na construção dos Planos de 

Desenvolvimento Social (PDS) e dos Planos de Ação (PA), alargando-a a outros 

agentes sociais (de outros setores – economia, emprego, cultura, por exemplo) 

com potencial interesse nas medidas a adotar, quer sejam decisores, quer sejam 

dirigentes, quer sejam técnicos, para que a cultura de serviço social não constitua 

quase uma representação exclusiva ao longo daquele processo. 

 
o Criar grupos de trabalho temáticos com funcionamento permanente, semi-

autónomos (sob a supervisão do NE e com facilitação do técnico da RS), com vista 

à definição de linhas estratégicas de desenvolvimento das respetivas áreas. Tal 

poder-se-ia revelar um contributo precioso para o trabalho de planeamento mais 

alargado e para a elaboração de planos interativos, em detrimento de planos 

justapostos. 

 
o Promover uma maior e efetiva articulação entre a RS e as várias estruturas de 

parceria do concelho, com particular incidência nos parceiros que representam 

um contributo decisivo para o processo de diagnóstico e de planeamento, por 

forma a garantirmos uma coerência estratégica entre as referidas estruturas 

locais que ponha fim à sua fragmentação. 

 
o Estimular a boa prática de avaliação das atividades da RS, nomeadamente do PA 

e do PDS, e divulgar intensivamente os seus resultados pelo CLAS-ST. 

 
o Criar dispositivos de monitorização permanente de indicadores da RS que 

possibilitem a avaliação das suas atividades, por um lado, e a obtenção imediata 

de informação atualizada sobre a ação social concelhia. 

 
o Impulsionar um maior dinamismo nas CSF e CSIF, caminhando em direção à sua 

autonomia e proatividade. 
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o Promover a avaliação da Rede Social através da administração periódica de um 

questionário de satisfação a todos os parceiros. 

 

Quanto à criação de cadernos de diagnóstico, pretendemos dar conta das informações 

estatísticas mais relevantes e disponíveis no momento da sua redação, bem como lançar 

pistas metodológicas para a operacionalização da estratégia pensada para os anos 

subsequentes. Não se pretende garantir a exaustividade do DS de 2004; antes, serão 

sinalizadas as principais modificações do pano de fundo do desenvolvimento social do 

concelho, algumas das quais de cariz qualitativo. Será ainda criado um caderno 

direcionado para as questões ambientais, não contemplado no documento anterior. 

 

Neste caderno, damos ainda ênfase à metodologia utilizada. Descrevemos as principais 

opções técnicas que conduziram à obtenção dos resultados enunciados em cada um dos 

cadernos, mas que constituem, mais do que isso, o fio condutor da investigação 

protagonizada ao longo do tempo, em todo o processo de diagnóstico e de planeamento. 

 

Antes de avançarmos, não queremos deixar de assinalar a composição do CLAS-ST, que 

quase duplicou em relação ao número de entidades observado em 2004, espelhando uma 

clara convergência de todos os parceiros para o que pensamos ser uma inequívoca e 

crescente importância da RS no panorama concelhio. Atualmente, são 82 as entidades que 

o compõem. 
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: Tabela 1. Composição do Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso (abril 2014) 

 

Câmara Municipal de Santo Tirso Centro Distrital de Segurança Social Centro de Emprego do Baixo Ave 

Centro de Saúde de Santo Tirso Centro de Saúde de Negrelos Centro Infantil de Santo Tirso Cruz Vermelha Portuguesa 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares Centro Hospitalar do Médio Ave Instituto de Reinserção Social 

J. F. Agrela J. F. Água Longa J. F. Monte Córdova J. F. Rebordões J. F. Reguenga J. F. Roriz J. F. S. Tomé de Negrelos 

J. F. Vila das Aves J. F. Vilarinho ARVA – Associação de Reformados de Vila das Aves 

Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso ACOD – Associação Criar Oportunidades para a Deficiência 

Associação Cultural e Desportiva de Lamelas Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe 

Associação de Pais da EB/JI de Guimarei Associação de Pais da EB de Ribeira - Roriz Associação de Pais da EB do Areal 

Associação de Pais de Sequeirô APEN – Associação de Pais das Escolas de Negrelos 

Associação de Pais do Jardim de Infância de Areias Associação de Pais da EB de Igreja - Lama 

Associação de Pais da EB de Refojos Associação de Pais da EB da Reguenga Associação de Pais da EB de S. Tiago da Carreira 

Associação de Pais da EB de S. Martinho do Campo Associação de Pais da EB de Vila das Aves 

Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova 

AS – Associação de Solidariedade Social de S. Martinho do Campo Associação de Solidariedade Social de S. Tiago de Rebordões 

Associação do Infantário de S. Tomé de Negrelos Associação do Infantário de Vila das Aves 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves Associação Humanitária Negrelense Associação Social de Guimarei 

Casa de Acolhimento Sol Nascente Centro de Ação Social e Acolhimento à Terceira Idade de Roriz 

Centro de Ocupação de Tempos Livres Centro Social Paroquial St.ª Cristina Couto Centro Social de Burgães 

Centro Social de S. Rosendo Centro Social e Paroquial de Vilarinho Conferência S. Vicente Paulo de Água Longa 

Conferência S. Vicente Paulo de Rebordões Conferência S. Vicente de Paulo de Refojos Conferência S. Vicente Paulo de Vilarinho 

Conferência S. Vicente Paulo de S. Salvador do Campo Conferência Feminina S. Martinho do Campo 

Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 185 de Areias 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 503 S. Bartolomeu Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 842 S. M. do Campo 

Grupo Paroquial de Assistência de Santa Cristina do Couto Grupo Sócio-caritativo de S. Bartolomeu de Fontiscos 

Guarda Nacional Republicana de Santo Tirso Guarda Nacional Republicana de Vila das Aves Lar Familiar da Tranquilidade 

Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago da Carreira 

Paróquia de Vilarinho Patronato e Casa dos Pobres de S. Miguel das Aves Polícia de Segurança Pública 

Polícia Municipal de Santo Tirso Rancho Folclórico St.ª Eulália de Lamelas S. Tiago – Associação de Solidariedade Social de Areias 

Grupo Paroquial de Assistência de Guimarei União das freguesias de Areias, Lama, Palmeira e Sequeirô 

União das freguesias de Carreira e Refojos União das freguesias de Lamelas e Guimarei 

União das freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães  

União das freguesias de Campo (S. Martinho e S. Salvador) e S. Mamede de Negrelos União Desportiva e Social de Roriz 
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: 2. Prefiguração do desenho metodológico 

 

 

Os processos participativos de diagnóstico e de planeamento conduzem à aprendizagem e 

à intervenção social, traduzindo-se na delineação de novas práticas. São, de resto, várias 

as vantagens do envolvimento dos stakeholders na conceção do diagnóstico e do 

planeamento, de entre as quais realçamos: 

 

i) O aumento do conhecimento das necessidades; 

ii) O comprometimento dos parceiros; 

iii) A assunção de responsabilidades coletivas; 

iv) O debate sobre as mutações desejáveis nas condições existentes e a 

consequente mudança na perceção dos atores e respetiva prontidão para a 

ação.  

 

“Eclético” e “participativo” são, por isso, dois dos adjetivos que estão na determinação do 

itinerário metodológico percorrido até aos resultados apresentados nos vários cadernos 

que enformam a atualização do DS. Tentamos conjugar as dimensões quantitativa e 

qualitativa, em paralelo a metodologias de auscultação intensiva e extensiva. Uma 

conjugação que visa não apenas a mera recolha e análise dos dados, mas também a 

promoção e exploração de uma reflexividade crítica sobre a realidade social. 

 

Sendo a RS um objeto de estudo de elevada complexidade de multidimensionalidade, 

também o desenho metodológico a prefigurar deve ser flexível e ajustado à dinâmica do 

ciclo do projeto. Com esta premissa, o modelo adotado assenta no princípio da 

investigação-ação e da avaliação-ação. Sendo o processo da RS um processo dinâmico e 

em constante atualização, importa compreender a perceção e a visão dos agentes sociais, 

bem como conhecer os diferentes projetos, iniciativas, ideias e documentos de referência, 

para que, em concertação, possa ser definido o caminho a seguir. Conscientes de que na 

investigação-ação não basta defini-lo; é necessário percorrê-lo. Em concomitância, deverá 

ser promovida uma lógica de avaliação-ação, para que, por um lado, possamos medir os 

resultados e o impacto das ações preconizadas e, por outro, consigamos sobre essa 

avaliação redefinir uma nova estratégia de ação, que vá de encontro aos objetivos 

propostos. 
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Este é também um desenho metodológico ancorado numa abordagem holística e numa 

abordagem multimétodo. Holística, porque ao assumir-se como o ‘chapéu social’ das 

estruturas locais, ao assumir-se como a parceria das parcerias, a RS deve espelhar nos 

seus documentos de diagnóstico e de planeamento uma abordagem íntegra, globalizante, 

que toque o mais possível, de um modo cruzado, nas mais diversas esferas da sociedade, 

porque todas elas, de uma ou de outra forma, acabam por poder contribuir para o 

combate à pobreza e à exclusão social. Multimétodo, porque, como dissemos atrás, ela 

conjuga o método quantitativo com o qualitativo, o intensivo com o extensivo, e explora, 

para a sua operacionalização, um vasto leque de técnicas de investigação cientificamente 

capazes de dar conta da realidade empírica. 

 

Com efeito, são várias as técnicas de recolha de dados que sustentam a atualização do DS, 

mas também a elaboração do PDS e do PA, resumidas no esquema que apresentamos de 

seguida. Tal não obsta, porém, a que cada caderno tenha na sua base a administração de 

um conjunto delimitado de técnicas, que serão apresentadas em sede própria, e que não 

integre todas as que ilustramos na figura, as quais constituem o quadro de referência 

metodológico da presente atualização. Do mesmo modo, podem coexistir outras técnicas 

não representadas esquematicamente e que pela sua especificidade contextual apenas 

serão descritas nos cadernos onde a sua utilização seja efetiva. 

 

: Figura 1 Desenho metodológico dos instrumentos de diagnóstico e planeamento da Rede Social 
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: 2.1. Análise documental 

 

A análise documental foi uma técnica basilar do processo de implementação da RS no 

concelho de Santo Tirso e, desta vez, na atualização do DS, não constitui exceção. De facto, 

um olhar interpretativo e atento sobre vários instrumentos de diagnóstico e 

planeamento, assim como sobre os referenciais estratégicos nacionais e comunitários que 

sustentam a intervenção social, representa uma tarefa nuclear para um ponto de partida 

transversal a todas as áreas abrangidas. No patamar concelhio, por exemplo, destaca-se a 

análise dos anteriores documentos da RS (DS, PDS, PA), mas também do sistema de 

informação já criado. São ainda importantes outras ferramentas de trabalho, como o 

Plano Diretor Municipal (PDM), o Projeto Educativo Municipal (PEM), a Carta Educativa 

(CE), o Plano Local de Saúde (PLS), entre outras. A análise documental garante a 

convergência do desenvolvimento social local para objetivos comuns às diferentes 

estruturas de parceria e a coerência entre os diferentes documentos produzidos. 

 

 

: 2.2. Focus-group 

 

Uma das técnicas que tem sido recorrente no processo de planeamento e diagnóstico da 

RS remete-nos para o focus-group. Trata-se de uma forma de apelar à participação ativa 

dos parceiros do CLAS-ST, reunindo-os por temas (ou objetivos), ou genericamente, de 

acordo com as necessidades de diagnóstico e/ou de planeamento. As vantagens da 

aplicação desta técnica são várias, desde a amplitude da representação dos resultados 

obtidos, à concertação das ações definidas ou das necessidades apuradas. Ao mesmo 

tempo, o focus-group proporciona uma forte interação entre os seus participantes, que 

extravasa os trabalhos propriamente ditos, e que resulta num conhecimento mútuo mais 

aprofundado, quer do trabalho de cada técnico, dirigente ou decisor, quer das respostas 

existentes nas várias entidades e que, não raras vezes, são desconhecidas pelos parceiros 

menos interventivos no panorama concelhio. Esta é, portanto, uma técnica que, em 

paralelo aos seus objetivos, permite tonificar os elos de ligação do tecido institucional 

local. Acresce que, por serem os seus participantes as pessoas que estão mais próximas 

das populações e que melhor conhecem os seus problemas, o focus-group acaba também 

por dar voz a essas mesmas populações, operando-se, consequentemente, numa lógica 

bottom-up. 
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: 2.3. Inquérito por questionário 

 

O inquérito por questionário possibilita a obtenção de conhecimentos extensivos e de 

cariz, sobretudo, quantitativo. Pode ser aplicado sob os mais diversificados assuntos e 

afigura-se extremamente útil quando pretendemos conhecer a realidade de uma qualquer 

problemática ou até quando pretendemos atualizar o sistema de informação da RS. 

Aplicado a uma amostra e a uma população de um determinado universo de estudo, o 

tratamento estatístico dos seus resultados traduz, normalmente, uma interpretação 

fidedigna do objeto a investigar, passível de ser aprofundada com outras técnicas de 

natureza qualitativa.  

 

 

: 2.4. Entrevistas semidiretivas 

 

Ao contrário do inquérito por questionário, as entrevistas assumem uma maior 

profundidade na recolha de informação. A opção da semidiretividade deixa alguma 

liberdade ao entrevistado, para que se possa pronunciar dentro de um guião orientador 

previamente definido pelo investigador. No âmbito da RS, esta é uma técnica direcionada 

para alguns atores sociais com informação privilegiada, que, ao serem entrevistados, 

transportam para o DS uma visão ora abrangente, ora particular acerca das áreas 

relativamente às quais detêm fortes conhecimentos. Referimo-nos, em concreto, a 

decisores políticos e a dirigentes institucionais, bem como a alguns técnicos que, pela 

posição de destaque que possam ocupar, são portadores de informações ricas em matéria 

de intervenção social. As entrevistas podem ainda assumir um caráter mais exploratório, 

ainda que também nesse caso possam ser direcionadas para os mesmos atores-chave. 

 

 

: 2.5. Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo representa uma técnica de suporte ao tratamento da informação 

obtida por outros métodos de recolha de dados, nomeadamente a entrevista ou as 

respostas abertas incluídas nos inquéritos por questionário. Independentemente do tipo 

de análise que possamos efetuar, ela ajuda-nos a sistematizar o discurso dos 
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interlocutores visados, sendo que os resultados apurados podem posteriormente ser 

cruzados com outras fontes de informação menos intensivas e mais generalizadoras. 

 

 

: 2.6. Steering-group 

 

O steering-group, ou reunião coletiva de trabalho, pode assumir diferentes contornos, em 

função dos objetivos definidos na investigação. Por um lado, podemos recorrer a esta 

técnica para explorar uma determinada temática, na sua fase de diagnóstico ou 

planeamento. Por outro, podemos utilizá-la para acionar a avaliação-ação, através de um 

método participativo e de envolvimento de todos os intervenientes. Focadas numa 

questão ou num tema, estas reuniões coletivas de trabalho podem resultar na sinalização 

de dimensões e/ou pistas de análise e de ação, passíveis de serem trabalhadas e 

aprofundadas com recurso a outras técnicas administradas em fases posteriores. 

 

 

: 2.7. Observação participante 

 

A observação participante conduz-nos até diferentes momentos de interação entre os 

parceiros do CLAS-ST. Considerando que o técnico responsável pela coordenação 

executiva, animação e supervisão técnica da RS em Santo Tirso incorpora todos os 

momentos de reunião, ele acaba por assumir o papel de investigador-observador, 

distanciando-se das posições assumidas pelos vários elementos presentes e capturando 

algumas evidências conclusivas a respeito dos recursos, do trabalho e das necessidades 

do concelho, em prol de um diagnóstico mais enriquecido e enriquecedor. 

 

 

É ainda importante referir que o desenho metodológico que ilustramos em linhas gerais é 

sempre aprovado e acompanhado pelo NE, cujas reuniões acabam também por ser parte 

integrante da metodologia utilizada. 
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