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REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA 

LOJA SOCIAL REDE SOLIDÁRIA 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

 

Ao abrigo do quadro legal de atribuições e competências dos Municípios, consagrados, 

designadamente, na alínea h) do nº 1 do artigo 13º da Lei nº 159/99, de 14 de 

Setembro e no nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº5-A /2002, de 11 de Janeiro, compete àqueles a competência 

no âmbito da intervenção social, possibilitando a participação destes em programas no 

domínio do combate à pobreza e à exclusão social. 

Face ao actual contexto sócio-económico cujas consequências atingem as famílias mais 

carenciadas, a criação de uma Loja Social no Concelho de Esposende poderá vir, de 

alguma forma, a atenuar as dificuldades e necessidades imediatas dessas famílias, 

através da distribuição de diversos bens. 

Com o projecto Loja Social “Rede Solidária”, a Rede Social do concelho de Esposende 

pretende criar uma rede de partilha e solidariedade de toda a comunidade, 

constituindo-se a Loja Social “Rede Solidária”  como um complemento à intervenção 

social no Município, rentabilizando os recursos disponibilizados, eliminando 

sobreposições na intervenção, e permitindo um melhor planeamento entre 

serviços/entidades.  

A implementação deste projecto visa, na sua génese, o combate à pobreza e à 

exclusão social, privilegiando o trabalho em rede com os parceiros locais. Desta forma 

pretende-se consolidar o motor do desenvolvimento económico e social para o qual 

convergem os factores determinantes da competitividade do concelho, e a capacidade 

de gerar um crescimento económico socialmente inclusivo, gerador de sinergias 

proactivas e capazes de fomentar a solidariedade entre pares. 

Em face ao exposto, entende-se submeter para aprovação a presente proposta de 

regulamento, elaborado nos termos do disposto na alínea c), do nº 4 do art 64º da Lei 

169/99, que dispõe sobre as competências dos municípios no âmbito social. 
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CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

(Lei habilitante) 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo das disposições legais contidas no 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e na alínea a) do nº 7 do artigo 

64º da referida Lei nº 169/99. 

 

Artigo 2.º 

(Âmbito) 

O presente regulamento regula o funcionamento da Loja Social “Rede Solidária”  do 

Concelho de Esposende. 

 

Artigo 3.º 

(Objectivos) 

A Loja Social “Rede Solidária”  tem como objectivos: 

a) Promover e contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias 

socialmente mais carenciadas, através da atribuição de bens; 

b) Apresentar-se como um complemento à intervenção social, dirigido a famílias 

carenciadas do concelho; 

c) Potenciar a responsabilidade cívica e comunitária das famílias carenciadas, 

procurando a sua integração em programas de serviço comunitário em entidades 

concelhias; 

d) Sensibilizar a comunidade para a responsabilidade social. 

 

 

Artigo 4.º 

(Competências) 

São competências da Loja Social “Rede Solidária” : 

a) Proceder à gestão dos bens oriundos de campanhas de angariação dos mesmos, 

e/ou de ofertas provenientes da comunidade; 
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b) Proceder à distribuição dos bens, de acordo com a necessidade das famílias 

identificadas tecnicamente como carenciadas; 

c) Promover a participação do voluntariado na operacionalização da Loja Social 

“redeSolidária”; 

d) Manter actualizado o registo dos apoios atribuídos em base de dados criada para o 

efeito;  

e) Providenciar o tratamento dos bens, caso se justifique, enviando os mesmos para as 

empresas/instituições do concelho com protocolos de colaboração estabelecidos com a  

Loja Social “Rede Solidária” ; 

f) Definir horários para abertura dos espaços tendo em conta a melhor articulação 

entre os mesmos. 

 

Artigo 5.º 

(Localização) 

1 - A Loja Social “Rede Solidária”  integrará um conjunto de espaços no concelho de 

Esposende, espaços esses a designar pelas entidades aderentes ao projecto.  

2 - Todos os espaços deverão estar devidamente identificados como Loja Social 

“redeSolidária”. 

 

 

CAPITULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º 

(Organização) 

1. A Coordenação da Loja Social “Rede Solidária”  é da competência do Presidente do 

Conselho Local de Acção Social. 

2. A operacionalização da Loja Social “Rede Solidária”  é garantida pela Equipa 

Operativa constituída para o efeito. Esta equipa integrará 2 representantes das 

instituições aderentes eleitos entre os pares, e pelos técnicos de intervenção social que 

representam as três entidades com intervenção social no concelho. 
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3 – A Equipa Operativa trabalhará em estreita articulação com os parceiros do 

Conselho Local de Acção Social, que prestarão todo o apoio indispensável na dinâmica 

e operacionalização da Loja Social “Rede Solidária”  . 

 

Artigo 7.º 

(Bens) 

1 - Constituem um complemento à intervenção social os bens da Loja Social “Rede 

Solidária”  que sejam cedidos a título gratuito, a preços simbólicos, ou através de 

permutas. 

2 - A Loja Social “redeSolidária” dispõe dos seguintes bens: 

a) Equipamento doméstico; 

b) Electrodomésticos; 

c) Mobiliário; 

d) Alimentos;  

e) Material didáctico e escolar; 

f) Têxteis e Vestuário;  

g) Calçado e Acessórios; 

h) Brinquedos; 

i) Outros. 

 

Artigo 8.º 

(Gestão de stocks) 

1. Todas as entradas e saídas de bens deverão ser devidamente registadas em base de 

dados criada para o efeito, de forma a manter uma gestão de stocks eficaz, que se 

coadune com uma assertiva informação prestada junto da comunidade. 

2. A Equipa Operativa deverá orientar a sua actividade, garantindo a regular 

supervisão e acompanhamento, devendo, igualmente, garantir o contacto e articulação 

com os vários serviços/entidades da comunidade. 

3. A Loja Social “Rede Solidária”   poderá assegurar a recolha e distribuição de bens 

materiais que sejam de grande porte. 

 

Artigo 9º 
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(Acesso aos bens) 

O acesso aos bens poderá ser desencadeado das seguintes formas: 

1. Por indicação dos técnicos com competência e responsabilidade na intervenção 

social, num processo de articulação com a Loja Social “Rede Solidária”;   

2. Por solicitação directa das famílias carenciadas, ou entidades que integram o 

Conselho Local de Acção Social, a qual poderá carecer de análise social para posterior 

identificação e acompanhamento; 

3. Por acesso directo das famílias carenciadas junto dos vários espaços que integram a 

Loja Social “Rede Solidária” . 

 

Artigo 10º 

(Responsabilização cívica e comunitária dos beneficiários) 

A Loja Social “Rede Solidária” deverá, no seguimento da sua intervenção, articular com 

diferentes entidades concelhias de carácter social e comunitário, no sentido de permitir 

a integração dos beneficiários em programas de voluntariado, sempre que ajustados 

ao seu perfil e à sua disponibilidade; 

 

Artigo 11º 

(Campanhas) 

1 – No âmbito da sua dinâmica, a Loja Social “Rede Solidária” pode e deve, a qualquer 

momento, promover campanhas de angariação de bens, em estreita articulação com 

todos os parceiros do Conselho Local de Acção social. 

2 – Pode ainda, em qualquer altura, receber bens cedidos directamente à Loja Social 

“redeSolidária”. 

3 – As entidades doadoras de bens à Loja Social “Rede Solidária”  passam a constar de 

uma base de dados com a finalidade de receberem informação sobre a dinâmica da 

Loja Social “Rede Solidária” ,bem como de todas as campanhas de angariação de bens. 

4 – Dos donativos em dinheiro, provenientes de particulares ou de empresas, será 

passado recibo por qualquer uma das instituições aderentes, para eventual 

consideração em sede de Mecenato Social. Estes donativos serão canalizados para uma 

conta bancária constituída para o efeito, e apta a ser utilizada para o funcionamento 

da Loja Social “Rede Solidária”  com vista à prossecução exclusiva do seu fim. 
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5. Os fundos obtidos pela venda de bens reverterão para a Loja Social “Rede Solidária”  

, visando a sua sustentabilidade. 

 

Artigo 12.º 

(Avaliação) 

A Loja Social “Rede Solidária”  deve proceder a uma avaliação trimestral, de modo a 

analisar o seu fluxo de funcionamento, com envio de relatório ao Presidente do CLAS 

para conhecimento e divulgação. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 13.º 

(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regulamento, serão analisadas pela Equipa Operativa e submetidas ao Presidente do 

Conselho Local de Acção Social para apreciação, no âmbito das suas competências. 

 

Artigo 14.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente documento entra em vigor no dia útil imediatamente subsequente à sua 

aprovação por parte da Câmara Municipal de Esposende, tendo que, previamente, 

recolher parecer favorável por parte do Conselho Local de Acção Social. 

 


