+ AÇÃO SOCIAL
Está na hora de inserir mais dinamismo e modernidade na prestação de serviços
sociais na Freguesia… A acção social para ser efectiva tem de ser dinâmica e
rapidamente acessível!
Atualmente a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela apresenta vários serviços
na área social, na sua maioria bastante válidos e que deverão ter continuidade. No
entanto existe um financiamento do prestador do serviço que é escolhido pela
Freguesia, ao invés do financiamento do Freguês. Com o financiamento do serviço
por via do freguês este poderá escolher o prestador, seja ele o contratado pela
Junta de Freguesia, seja qualquer outro que preste o serviço.
A Freguesia pelas suas características urbanísticas e de concentração de serviços
tem todo um potencial de optimização de apoios sociais. Estes não precisam de ser
prestados nas instalações da Junta ou de um qualquer prestador fixo. Com o
aumentar das opções de prestação, quem recebe o apoio pode escolher o
prestador mais próximo, ou o que se desloca a casa ou até o que providencia
transporte.
Assim, porque a liberdade de escolha é um direito fundamental, propomos um
reajuste de medidas para que os serviços existam, mas com comparticipação da
Junta de Freguesia dando assim a possibilidade ao freguês de escolher a entidade
onde gostaria de solicitar a prestação do serviço.
Também importante é a participação de todas estas entidades prestadoras de
serviços, que encaixam dentro destes apoios sociais, na definição de estratégia
local para a prevenção deste tipo de problemas! A Junta deverá assumir-se como
promotor da relação entre fregueses e entidades prestadoras, e por outro lado,
estas entidades podem contribuir com o seu conhecimento e ação quer na política
de prevenção, quer ao nível da identificação de situações de carência que possam
merecer a atenção da Junta da Freguesia.
Não há intervenção social que promova mudança social sem trabalho preventivo. E
é esse mesmo trabalho preventivo que, acreditamos, venha, também, a garantir a
médio prazo coesão social e territorial.
Ora, este tipo de intervenção que é proactiva e preventiva só poderá ocorrer
quando promovida por uma Junta aberta às entidades e instituições locais, que
estabeleça um agir social de proximidade e partilhado com todos.

Numa altura de grave crise económica e instabilidade social é
fundamental, mais do que nunca, dar visibilidade aos apoios sociais existentes, de
modo a que todos tenham conhecimento de como recorrer a estes serviços, e os
critérios para terem acesso aos mesmos.

