PROGRAMA TAVIRA SOLIDÁRIA VAI SER APRESENTADO PUBLICAMENTE

O Município de Tavira constitui-se como um agente fundamental na implementação de
políticas sociais, desempenhando um papel fulcral na elaboração de estratégias de
desenvolvimento integrado e na criação de respostas sociais inovadoras e
sustentáveis, no apoio à população.
O atual contexto socioeconómico potenciou a emergência de novos processos de
exclusão social e a persistência de fortes desigualdades sociais, pessoais e espaciais,
subjacentes à problemática da pobreza estrutural, sendo premente um novo modelo
institucional estratégico de apoio social, ativo, inclusivo e comunitário.
A conjuntura referida, cujas consequências atingem as famílias mais vulneráveis, leva à
criação de estruturas que visam colmatar, suprir e atenuar necessidades imediatas de
indivíduos e famílias carenciadas e socialmente desfavorecidas através da atribuição
de bens e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, fomentando a
rede de parceria interinstitucional concelhia, apresentando-se como um recurso
complementar às intervenções de caráter social dirigidas à população com
necessidades básicas de subsistência.
Face ao exposto o Município criou um modelo de apoio social integrado designado de
PROGRAMA TAVIRA SOLIDÁRIA no qual é integrado seis medidas estruturais,
corporizadas nas seguintes valências e medidas: CIP – Centro de Intervenção
Psicológica, GIP – Gabinete de Inserção Profissional, Kit – Escolar, BEME - Banco de
Empréstimo de Livros Escolares, Refeições Sociais e Tavira Repara, que têm como
objetivos:
- Promover a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de maior
vulnerabilidade social, através da atribuição totalmente gratuita de bens alimentares;
-Responder a situações de emergência social e atuar em situações de ruturas
familiares graves (morte, doença, detenção prisional, separação e abandono);
- Potenciar o envolvimento da sociedade civil, empresas e de todos os cidadãos na
recolha e partilha dos bens abrangidos;
-Contribuir para o incremento do espírito de solidariedade civil e responsabilidade
social;
- Fomentar a rede de parceria interinstitucional concelhia;
- Incentivar e dinamizar o voluntariado local.

Para efetuar a apresentação pública do programa Tavira Solidária, o Município
promove a CONFERÊNCIA TAVIRA SOLIDÁRIA, durante a manhã da próxima sextafeira, dia 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, durante a qual será
igualmente efetuado o balanço das iniciativas em curso nos domínios da Ação Social e
da Saúde, contando com a presença nos painéis de debate de várias entidades da
Rede Social de Tavira, nos termos do programa em anexo.
Destacamos as participações de Inês Guerreiro (coordenadora da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados) e de João Ferrão (investigador do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e coordenador do estudo nacional –
Geografia da Crise), que apresentarão propostas para um concelho mais inclusivo,
participado e solidário.
Ainda neste contexto, o presidente da Câmara Municipal de Tavira desenvolve ao
longo dos meses de janeiro e fevereiro um ROTEIRO SOCIAL, visando uma
atualização do conhecimento e divulgação das atividades promovidas pelas instituições
particulares de solidariedade integradas na Rede Social do Concelho de Tavira, bem
como dos constrangimentos verificados no seu quotidiano e das potencialidades para
reforçarem o apoio às comunidades onde estão inseridas.
Tavira, 31 de janeiro de 2013
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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