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Introdução
De acordo com a Clausula 2ª do Protocolo de Cooperação estabelecido entre o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e a EAPN Portugal /Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal em 2000, este
documento tem como principal objectivo a apresentação do trabalho desenvolvido durante o ano 2010.
O ano 2010, foi significativamente marcado pela declaração de Ano Europeu de Combate à Pobreza e à
Exclusão Social e pela aprovação de 18 projectos da EAPN Portugal no âmbito do Programa Nacional do Ano
Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social (AECPES), muitos dos quais ligados ás temáticas
subjacentes a este protocolo, tais como: empregabilidade de públicos desfavorecidos, a qualificação das
ONGs;

a

igualdade

de

género,

a

problemática

desemprego/emprego,

empreendedorismo

e

a

Responsabilidade Social das Empresas.
Sendo as acções desenvolvidas basicamente centradas no eixo da informação/sensibilização para as
politicas sociais relativas ao emprego, o programa de trabalho foi cumprido, quase integralmente, dando
particular ênfase ás Jornadas organizadas em Outubro em torno da questão da inclusão social e do emprego

Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento, que decorreram no Hotel Tuela no Porto, dando continuidade a
uma série de eventos celebrados no decorrer deste protocolo de carácter transnacional, permitindo a troca e
o intercâmbio de experiencias ao nível europeu.
Foram ainda desenvolvidas acções de informação mais geral e destinadas a “ organizações de terreno” que
trabalham as questões da empregabilidade de públicos desfavorecidos: a reformulação da página da Internet,
com a anexação de relatórios de eventos, a transformação do boletim Flash Rede, em formato electrónico e o
alargamento da Base de Dados de envio deste mesmo boletim, a criação do facebook e de um blog
institucional, aumentando assim a visibilidade das acções e apostando na exposição mediática – através das
redes sociais das acções previstas e na divulgação de medidas e políticas sociais relativas ao emprego,
particularmente, as que visam os públicos mais desfavorecidos. Foi, ainda, destacado o trabalho
desenvolvido em torno das traduções de documentos relevantes ao nível da União Europeia relativos ao
mesmo assunto e divulgados pelos mesmos meios.
Relativamente à Economia Social e ao Terceiro Sector, promoveram-se dois eventos no domínio do papel
deste sector no que respeita á crise social e económica, bem como ao papel do sector na criação de emprego
para os públicos precários e a sua ligação ao papel da solidariedade social, partindo da reflexão do que foi a
sua evolução e o seu património histórico no nosso país, tendo em conta as suas potencialidades e
fragilidades, passadas e actuais, repensando o seu futuro, particularmente, ao nível de como este sector
poderá ajudar as pessoas mais afastadas do mercado de trabalho na sua integração, ao permitir-lhes um
ambiente de trabalho mais favorável e ao mesmo tempo propor-lhes programas de integração profissional
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mais flexíveis. Particularmente importante foi o papel de dinamização desempenhado pelas Redes Sociais
locais, na promoção deste debate sobre economia inclusiva, capaz de gerar emprego.
Uma nota final sobre o AECPES já referido inicialmente e aos projectos desenvolvidos pela EAPN Portugal
ao longo do ano e distribuídos um pouco por todo o território nacional. Muitos foram os temas tratados, os
parceiros envolvidos e os oradores convidados nos diversos eventos, ainda que, duma forma geral, e não
procurando ser exaustivo na apresentação de todos os projectos, destacamos algumas das acções e eventos
que se enquadram no âmbito deste protocolo: realização de fóruns temáticos sobre a temática do
emprego/desemprego; publicação de manuais de boas práticas ao nível das empresas e das instituições;
edição de filmes temáticos sobre problemáticas transversais; organização de seminários temáticos e outras
acções com relevância ao nível da empregabilidade de públicos mais desfavorecidos perante o mercado de
trabalho e outras acções que certamente terão contribuído para a discussão em torno das problemáticas
definidas pelo protocolo.
Este relatório está dividido em cinco partes: I) as acções em desenvolvimento durante o ano 2010; II)
articulação com as estruturas centrais do IEFP; III) os recursos disponíveis para a prossecução das acções
planificadas, IV) conclusões V) cronograma da execução.
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Acções em desenvolvimento
Acção 1
Janeiro a Dezembro
Promoção de acções de informação/sensibilização para a inserção de públicos desfavorecidos, nos seus
diversos segmentos, e destinadas a profissionais e dirigentes de organizações de acção social e á sociedade
civil em geral, assim como aos próprios beneficiários das diversas medidas.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
A informação constitui um eixo fundamental da actuação da EAPN Portugal junto das instituições de acção
social, particularmente na divulgação e sensibilização das temáticas da empregabilidade dos públicos mais
desfavorecidos e nas políticas activas de emprego. Nesta área a EAPN Portugal tem desenvolvido e
aperfeiçoado, nos últimos anos, alguns instrumentos importantes neste processo de troca de fluxos de
informação e de recursos, assim todos os instrumentos de informação disponibilizados pela organização,
continuarão a ter um papel central na activação deste Protocolo. Em final de 2009 e princípio de 2010 alguns
meios de comunicação e informação foram profundamente revistos e modernizados. A EAPN Portugal
passou a utilizar o Facebook e a comunicação electrónica como instrumentos permanentes de gestão e
comunicação, incluindo aspectos de planeamento e relato das actividades. Estes meios, além de
assegurarem a disponibilização pública de informação, constituem um poderoso instrumento de interligação e
comunicação entre a EAPN Portugal e os seus parceiros, nomeadamente, entidades associadas, instituições
científicas, investigadores, órgãos de comunicação social, entre outros

Actividades
Um
Publicação de uma nova revista de política social intitulada Focus Social, que terá uma periodicidade
trimestral. As temáticas abordadas contemplam as habitualmente ligadas ás grandes orientações deste
Protocolo: Politicas sociais activas, inserção profissional; economia social como promotora de emprego e
inserção; posições tomadas pelos órgãos da União Europeia e pela European Anti-Poverty Network (EAPN) e
outros projectos desenvolvidos pela EAPN Portugal e por seus associados no que respeita a empregabilidade
de públicos desfavorecidos e de uma forma mais transversal aos problemas de emprego e desemprego à
escala nacional e europeia.
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No que respeita à REDITEIA, passará a ser uma publicação anual que versará temáticas mais científicas,
sendo para isso convidados especialistas académicos nacionais e estrangeiros para a publicação de artigos
especializados.

Dois
O Boletim informativo Flash Rede foi substituído pelo Blog (http://flashrede.blogspot.com), este boletim
electrónico é actualizado diariamente. Este novo formato que substitui o papel, permite uma actualização
permanente e uma maior abrangência temática e de públicos. Esta publicação aborda igualmente temáticas
inerentes à especificidade deste Protocolo, com especial incidência em eventos, projectos e actividades de
formação, Inclusão Activa, Economia Social, Projectos, candidaturas a projectos e outras temáticas
relevantes, bem como às actividades dos núcleos distritais e regionais, aos projectos nacionais e às
actividades mais ligadas aos projectos transnacionais e actividades de carácter europeu, neste último caso
com especial incidência para as publicações e tomas de posição política da EAPN, bem como documentos
emitidos pelos diversos órgãos europeus: Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Comité Económico e
Social.

Três
Boletins dos Núcleos Regionais – Nrede (Núcleo Regional do Norte); Vozes do Centro (Núcleo Regional do
Centro); Diálogos (Núcleo Regional do Sul), constituíam um conjunto de revistas temáticas com enfoque em
questões regionais (6 números – 2 por cada região). No entanto, com a criação da Revista Focus Social
decidiu a Direcção não dar continuidade aos Boletins Regionais.
O Observatório de Imprensa – colocado na página da EAPN Portugal – destaca-se pela quantidade e
actualidade de informação relativa ás mais diversas temáticas, no que respeita a este Protocolo, para além
dos eventos que produz mais específicos, coloca on-line todas as notícias dos diversos órgãos de informação
nacionais, relativas ás temáticas subjacentes a este Protocolo.

Parceiros
Associados da EAPN Portugal
Especialistas em diversas áreas de intervenção social
Entidades públicas e privadas, com responsabilidades na área das políticas sociais activas
Equipa técnica da EAPN Portugal (Sede e núcleos)
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Acção 2
Janeiro a Dezembro
Desenvolvimento, manutenção e actualização de sistemas de informação.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
A página da Internet da EAPN Portugal, foi objecto de reformulação em 2009 e possui um link directo à
página do Protocolo. Este instrumento apresenta uma actividade de consulta intensa, na ordem das 5000
visitas mensais. Nesta página está igualmente publicado o anuário das Empresas de Inserção, publicado em
2005 e os relatórios dos últimos eventos realizados.

Actividades
Quatro
Actualização e manutenção da página da Internet da EAPN Portugal com relatórios de actividades formativas,
relatórios de actividades, relatórios de execução, eventos, estudos, publicações, relatórios europeus, tomadas
de posição da EAPN e tradução de documentos.
A página encontra-se em permanente actualização, conforme o decurso dos eventos e a publicação de
documentos.

Cinco
Intranet, destinada à utilização interna e as linhas editoriais para publicação de outras matérias de divulgação.

Parceiros
Associados da EAPN Portugal
Equipa técnica da EAPN Portugal (Sede e núcleos)
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Acção 3
Janeiro a Dezembro
Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes
nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
Esta tarefa resulta da necessidade de traduzir e adaptar à realidade nacional, documentos/publicações que
possam constituir uma mais-valia em termos do aprofundamento dos temas e das áreas em que incide este
protocolo. Estes documentos poderão ter várias origens e fontes e serão sempre objecto de análise prévia da
equipa da técnica da EAPN Portugal.

Actividades
Seis
Tradução de dois livros no âmbito das politicas sociais activas de emprego:
- The Activation Dilemma, Amílcar Moreira (em processo de tradução do inglês)
O autor é investigador no The Irish Longitudinal Study of Ageing (TILDA), do Trinity College de Dublin, e
concentra o seu trabalho no estabelecimento de um nexo entre o trabalho o a protecção social e explora a
conexão entre a as teoria e a análise destas temáticas.
Partindo do princípio que o conceito de activação da protecção social na Europa foi e continua a ser uma
questão central no desenvolvimento das politicas de emprego e de protecção social na Europa. Este livro
explora basicamente a eficácia das políticas e dos esquemas do rendimento mínimo, e promove uma análise
profunda destas temáticas em toda a Europa Comunitária.
Amílcar Moreira esteve presente e apresentou uma comunicação no seminário: Inclusão Social e Emprego” ,
realizado na Fundação António Cupertino de Miranda, no Porto, em Novembro de 2009.
Guía metodológica de la Participación Social de las personas en situación de pobreza y exclusión social;
Pepa Rebollar Franco e Clara Guilló Girard (Folia Consultores) (Tradução do espanhol).
Este Guia é essencialmente um produto colectivo de um projecto que foi constituído no âmbito da EAPN
Espanha, com o financiamento do Ministério dos Assuntos Sociais e do Trabalho espanhol, o grupo de
trabalho que o elaborou representava as entidades e redes autonómicas deste grupo de trabalho sobre
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Participação de pessoas em situação de pobreza e exclusão social . Esta publicação é uma tradução livre e
uma adaptação á realidade das organizações de combate à pobreza em Portugal.

Parceiros
Equipa técnica da REAPN (Gabinete de Informação)
Redes nacionais da European Anti- Poverty Network
Outras entidades internacionais

Acção 4
Novembro
Acções que identifiquem e divulguem casos de sucesso na inserção de pessoas desfavorecidas e acções de
sensibilização do tecido empresarial no sentido da adopção de novas formas de organização do trabalho,
novas atitudes sociais e novas práticas de gestão.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
O trabalho desenvolvido ao longo de 9 anos em torno da divulgação de casos de sucesso na inserção de
pessoas desfavorecidas perante o mercado de trabalho tem ocupado um lugar central nos objectivos e
actividades deste Protocolo de cooperação. Esta preocupação central, tem expressão em várias actividades
que a EAPN Portugal protagonizou, não apenas na sua divulgação pura e simples, mas também na sua
expressão mais reflexiva em torno de debates e reflexões produzidas relativas ás políticas sociais activas de
emprego no nosso país e a nível europeu.
A oportunidade do AECPES 2010 proporcionou-nos uma plataforma privilegiada para empreender um
conjunto de acções que suscitassem a discussão sobre o percurso realizado ao longo de uma década nestas
matérias. Trata-se sobretudo de produzir conhecimento e novas propostas para os anos vindouros e analisar
os anos anteriores. Neste sentido e tendo em conta a transversalidade das questões em torno do emprego,
numa época de crise económica e social, pretendemos organizar um ciclo de debates e reflexões sobre:


A Economia Social enquanto instrumento de inclusão social: Esta área da Economia caracteriza-se
pelo relativo sucesso dos seus projectos e pelo bom funcionamento das iniciativas. O grande
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objectivo é ajudar as pessoas mais afastadas do mercado de trabalho na sua integração, ao permitirlhes um ambiente de trabalho mais favorável e ao mesmo tempo ao propôs-lhes programas de
integração profissional mais profissionalizados e flexíveis. São muitos os exemplos quer a nível
nacional, quer a nível internacional das organizações de economia social que partilham esta visão e
missão de uma “ economia social inclusiva” , também como geradora de emprego.

Actividades
Sete
Esta actividade foi organizada, segundo um formato de Mesa Redonda, seguida de debate, durante os meses
de Novembro e Dezembro e abrangeu os distritos de Faro, Viseu e Évora.
Os debates sobre o papel da Economia Social, perante a crise económica e a sua função integradora, foi
realizada com a colaboração das redes sociais locais, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (ao
nível regional), o Instituto da Segurança Social, uma instituição de desenvolvimento local com trabalho
desenvolvido na área geográfica em questão, um representante académico e o Instituto António Sérgio para a
Economia Social.
O evento previsto para Évora foi anulado, pela reduzida participação de público (apenas 2 inscrições) e pela
indisponibilidade de alguns oradores. A este respeito e a título de comentário, refira-se que a data prevista
(15 de Dezembro) coincidiu com a realização de outros eventos no distrito, no âmbito do AECPES e da
realização de inúmeras actividades relacionadas com o Natal nas instituições locais.

Principais conclusões dos debates das Mesas Redondas: “ O impacto social da crise: o papel da Economia

Social” , realizados em Faro e em Viseu, em 19 e 25 de Novembro de 2010.

Elizabeth Santos, técnica do Gabinete de Investigação e Projectos da REAPN, moderou as mesas e conduziu
o debate, através da aplicação de um Guião previamente estabelecido, de forma a orientar quer a intervenção
dos oradores convidados, quer o debate com o público. Foi usada a mesma metodologia nos dois eventos,
em que os oradores eram convidados a intervir segundo as perguntas que lhes eram dirigidas.
A título introdutório foi apresentado algum do trabalho desenvolvido pela REAPN, ao nível da inclusão social
e do emprego e em particular algumas das principais conclusões do projecto: Bridges for inclusion” ,
desenvolvido ao nível transnacional, com parceiros da Espanha, França, Bélgica, Roménia e Bulgária e que
em termos gerais, pretendia analisar as principais ligações entre as politicas de emprego e de inclusão social
nos últimos anos em cada um destes países. O projecto contou ainda com a colaboração da EAPN Europa e
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da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e de alguns especialistas académicos em cada um destes
países. Foram ainda apresentados alguns dados referentes à evolução do emprego/desemprego em
Portugal, a relação com a pobreza e a exclusão social e os trabalhadores pobres, e as politicas activas de
emprego e de inclusão social nos últimos anos. Foram ainda apresentados alguns dados relacionados com a
crise económica e social, particularmente ao nível dos efeitos que ela tem em alguns grupos mais
específicos, tais como os jovens e as mulheres, e o impacto social: situações de depressão, desagregação
familiar e aumento da atribuição de subsídios por parte do Estado.
Da parte das ONG’ s presentes em ambos os eventos (Artenave de Moimenta da Beira e ODIANA da zona
do Baixo Guadiana), expressaram-se algumas preocupações em relação aos públicos mais vulneráveis
(portadores de deficiência, desempregados de longa duração, etc) em relação a estes conseguirem um
emprego. Além da dimensão profissional, há também a dimensão social, que muitas vezes não é tida em
conta é imprescindível para a qualidade de vida. Como possíveis soluções para isto referiram-se aos cursos
públicos, às valências das instituições e às empresas de inserção, vendo-as como ferramentas para a
integração de públicos vulneráveis. Foi ainda referido o papel das instituições no âmbito do Desenvolvimento
Local na área da Formação, cujo crescimento poderá também vir a ajudar à mudança social.
Relativamente aos representantes do IEFP (Região Centro e Algarve), coube-lhes responder à questão sobre
o trabalho que tem vindo a ser feito pelo IEFP para promover a inserção de pessoas mais vulneráveis perante
o mercado de trabalho. Sendo a situação económica do país difícil do ponto de vista económico - isto traduzse em desemprego sem o país estar apetrechado para enfrentar a crise. Em 2000 o volume de desemprego
era baixo - cerca de 40000 pessoas na Região Centro. A economia internacional sofreu alterações, tendo-se
passado para 60000 em 2004 sem nunca se ter conseguido baixar desde aí. Em 2008 chegou-se aos 75000.
Falta desenvolvimento tecnológico para que as empresas consigam produtos com capacidade de competir
pela inovação. Isto poderia também partir da capacidade das próprias pessoas para desenvolver essas
inovações, o que não é possível com poucos indivíduos qualificados para tal. O investimento estrangeiro que
veio com a entrada na União Europeia em 1986 foi mudando aos poucos para outros países. Portugal não
tem grandes multinacionais, menos ainda na Região Centro e no Algarve. Não havendo soluções imediatas,
sabemos quais os nossos pontos fracos. O surgimento do programa das Novas Oportunidades foi o
reconhecimento da falta de qualificação da população portuguesa. Nestas Regiões houve um aumento no
domínio das qualificações, com um crescimento significativo do número de pessoas com mais do que o 12º
ano. Nos últimos 10 anos, o IEFP tem facilitado a relação entre quem procura emprego e o empregador,
procurando encontrar nos inscritos quem tem melhores condições para o que a empresa procura. Quando
não as há, as pessoas caem no desemprego de longa duração. O IEFP tem dado apoio ao mercado social de
emprego, através dos Programas Ocupacionais (agora Contratos Emprego - Inserção), escolas oficinas,
estágios profissionais, apoio a desempregados que queiram por iniciativa própria criar o seu próprio emprego,
entre outros.
Os representantes da Segurança Social (Faro e Viseu), foram questionados sobre como se gere a pressão
sobre o fim do RSI. Foi referido que o RSI fará 12 anos em 2011. É uma medida de carácter universal, a que
todos poderão ter acesso desde que fiquem desprovidos de rendimentos adequados, tendo um carácter não
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vitalício. É das medidas mais escrutinadas pela opinião pública, denunciando-se pessoas que se entenda que
não deveriam ter direito a ele. Os cidadãos estão muito atentos a isso, tal como os serviços de fiscalização.
É, mais do que um rendimento, um comprometimento de que assim que a situação se altere se deve
comunicar a quem de direito sob pena de se ter que devolver o que se recebeu indevidamente. Cada vez
mais têm que haver provas de rendimento. Temos que perceber que o mercado de trabalho não é como
antes, haverá cada vez mais flexibilização laboral, o que levará a um desemprego mais fácil.
O número de activos não consegue gerir a riqueza, o que leva a que tenhamos que nos endividar. Há que
aproveitar todos os momentos em que estamos a trabalhar para conseguir poupar para o futuro, dado que se
prevê reduções significativas nas reformas até 2045 se nada se alterar entretanto. Se não tivéssemos um
Estado social e regulador tudo seria mais difícil.
Estamos numa encruzilhada a estados procuram equilibrar as finanças públicas, mas o desafio é procurar
nos meios que temos uma optimização de recursos para o futuro.
O RSI é uma pequena gota de água para que as pessoas possam ter a oportunidade de voltar a encontrar o
seu caminho.
Alberto Melo da Universidade do Algarve e Teresa de Sousa (Investigadora da FCT) Teresa Sousa, falaram
da importância da economia social focada no emprego. Foi ainda destacado o conceito de conceito de
economia social, compondo este um conjunto de organizações que não têm como objectivo o lucro e que se
podem dedicar a uma multiplicidade de actividades. Não há no entanto uma definição consensual.
Há 3 grandes tipos de instituições de economia social em Portugal: as cooperativas, as associações e as
mutualidades. Estas são potenciais integradoras de pessoas no mercado de trabalho.
Aludindo à questão sobre se a economia social de alguma forma se regista a permanência nas instituições ou
se a presença nestas instituições são apenas meios de passagem para outras áreas mais tarde, respondeu
que na maioria dos casos, as pessoas que para lá foram contratadas acabaram por aí permanecer. A maioria
dos trabalhadores são jovens, tendo vindo “ refrescar”

a economia social, embora muitos tenham uma

situação precária no emprego.
Apesar disso a economia social tem um papel muito importante na criação de emprego, embora ainda haja
um longo caminho a percorrer na formalização das suas práticas. Tem que ser mais um paliativo para os
problemas da sociedade, mas assumir o seu papel, uma vez que muitas não sobreviveriam sem o Estado,
uma vez que não têm financiamentos alternativos.

Anexo 1 - Programas/ Folha de presenças/Fichas de inscrição.

Parceiros
Redes Sociais.
Câmaras Municipais
Escolas Profissionais
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Instituto da Segurança Social.
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Acção 5
Outubro
Promoção, organização de acções de sensibilização e informação para profissionais de intervenção social,
que permita aprofundar conhecimentos e competências profissionais e relacionais, tendo em vista uma
melhor adaptação às mutações organizacionais e o reforço da sua empregabilidade.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
Esta acção visa uma abordagem mais genérica ás políticas públicas de inserção através do emprego e
enquadra-se no eixo de informação/sensibilização da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, com a
colaboração de entidades académicas na áreas das ciências sociais e mais especificamente na área das
políticas públicas de emprego. O seu objectivo principal é a produção de informação qualificada e reflexão ao
trabalho desenvolvido pelos profissionais de intervenção social, particularmente aqueles que trabalham nas
áreas da empregabilidade de públicos mais desfavorecidos no mercado de trabalho.
Apesar da transversalidade desta acção, ela é sobretudo enquadrada na vertente informação, pela
necessidade de realização de um trabalho de reflexão e discussão, para além da produção de instrumentos
que visem o aprofundamento das problemáticas associadas à pobreza e à exclusão social.
Desde a assinatura deste Protocolo de Cooperação em 2001, que o processo de aquisição e produção de
conhecimentos tem vindo a amadurecer e a acumular uma quantidade e uma qualidade de informações que
necessita de um instrumento de operacionalização capaz de articular todo o trabalho desenvolvido pelas
estruturas nacionais, regionais e locais da EAPN Portugal, do IEFP e das demais entidades envolvidas no
Mercado Social de Emprego. Neste evento, pensamos reunir todo esse manancial de conhecimento e
proporcionar aos agentes envolvidos a possibilidade de desenvolver em forma de fórum de discussão e ao
mesmo tempo de actividade académica informal, de forma a valorizar a sua formação e a acumulação de
conhecimentos, para além da troca de experiências com outras realidades institucionais.
Consideramos que a discussão mais ampla sobre os conceitos relativos ás políticas públicas de emprego e a
reflexão sobre todo o sistema que as suporta, quer ao nível do nosso país, quer ao nível da União Europeia,
servirá em grande parte para o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais no dia a dia e
ajudaria a garantir a qualidade dos serviços e prestações das instituições que trabalham na área da
empregabilidade de públicos desfavorecidos.
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Actividades
Oito
Realização

de

um

Desenvolvimento”

evento

designado:

“ Jornadas

de

Trabalho:

Inclusão

Social,

Emprego

e

nos dias 12,13,14 e 15 de Outubro de 2010. Este evento substitui a inicialmente

designada “ Summer School” , por inviabilização das datas propostas para o mês de Setembro. Esta
iniciativa pretendeu promover a discussão entre os profissionais do sector e as organizações locais e
regionais e nacionais que trabalham na área. Trata-se de um amplo fórum de discussão e aquisição de
conhecimentos destinado igualmente ás organizações, associando o mundo académico, as instituições e as
ONGs e teve como tema central a questão da Inclusão Activa.
“ JORNADAS DE TRABALHO: INCLUSÃO SOCIAL, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO”
As “ Jornadas de Trabalho: Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento”

constituíram uma iniciativa da

Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal (REAPN) e da Associação Metropolitana de Serviços (A.M.S.),
destinada a promover a reflexão sobre os novos desafios propostos pela Estratégia Europeia de Inclusão
Activa ao nível nacional e europeu, por parte de todos aqueles que, ao nível profissional, desenvolvem a sua
actividade nas áreas do emprego, da educação e formação, do empreendedorismo e do desenvolvimento
social e económico.
Tendo por base a temática do trabalho, emprego e desemprego das camadas populacionais mais
desfavorecidas face ao mercado de trabalho, é possível antever, no cerne da finalidade supra enunciada, a
pertinência da abordagem de outras questões transversais, desde logo:


As tendências evolutivas do mercado de trabalho, com especial destaque para as questões da
empregabilidade, da formação ao longo da vida e a flexisegurança, entre outras;



As estratégias de desenvolvimento socioeconómico e a sua implicação nas comunidades locais;



O papel das organizações de Economia Social no contexto socioeconómico e o correspondente
enquadramento do mesmo na citada estratégia de Inclusão Activa;



O papel da responsabilidade social das empresas e da cidadania empresarial.

Quer a Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal (REAPN) quer a Associação Metropolitana de Serviços (AMS)
têm desenvolvido um amplo debate sobre estas temáticas e uma especial reflexão sobre a empregabilidade
dos públicos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho.
Ao promover as “ Jornadas de Trabalho: Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento”

as duas

organizações ofereceram um conjunto de conferências, mesas redondas e workshops que pretendem
conjugar uma lógica de (in)formação, com uma lógica de discussão e a reflexão (aberta à sociedade civil e ao
público em geral). As organizações esperam ainda que esta iniciativa contribua igualmente para que o Ano
Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social que actualmente decorre (AECPES 2010) tenha um
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impacto positivo para todos aqueles que trabalham estas problemáticas, nas ONG’ s e nos organismos
públicos, ao incentivar o desenvolvimento de novos conhecimentos e dinâmicas de formação nas áreas das
políticas sociais.

OBJECTIVOS
As “ Jornadas de Trabalho: Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento ”

prosseguem um conjunto de

objectivos, a saber:
1) Analisar as mudanças e as transformações sociais que se produziram nos últimos anos num contexto da
crise económica e social, com particular destaque para:


As tendências evolutivas do mercado de trabalho;



As políticas públicas de emprego e inclusão social;



Os novos desafios de cidadania e exercício de direitos sociais.

2) Reflectir sobre o papel da Economia Social e do Terceiro Sector no combate ao desemprego, com especial
atenção:


Ao contributo das organizações da Economia Social para a definição das estratégias de
desenvolvimento socioeconómico;



Aos programas, projectos e instrumentos para a inclusão sócio-laboral dos grupos sociais
desfavorecidos;



Ao papel e perfis dos profissionais que trabalham na área da empregabilidade dos públicos
desfavorecidos.

3) Pensar a intervenção social com os grupos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho articulada
com o desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais , tendo presente:


A relação entre o desenvolvimento socioeconómico e a inclusão social;



O papel dos diferentes agentes no desenvolvimento e sustentabilidade das comunidades;



O contributo das iniciativas económicas de proximidade.

ALGUND FUNDAMENTOS

A temática da Inclusão Activa afigura-se como uma questão de grande importância no actual panorama das
políticas sociais na Europa, na medida em que se encontra directamente relacionada com as políticas de
emprego e com os sistemas de protecção social e, consequentemente, com as políticas adoptadas pelos
Estados-membros no que respeita ao Rendimento Mínimo (ou Rendimento Social de Inserção, em Portugal).

15

Esta importância fundamenta-se, em grande parte, na existência de um persistente número de pessoas em
risco de pobreza na União Europeia (cerca de 79 milhões de europeus, o que constitui cerca de 16% de toda
a população da EU-27) destacando-se, dentro deste número, 8% de todos os trabalhadores na U.E., os quais
são considerados pobres.
Do ponto de vista mais estrutural, a Estratégia Europeia da Inclusão Activa constitui um poderoso instrumento
no combate à pobreza e à exclusão social, direccionando-se sobretudo para a integração das pessoas com
maior desfavorecimento face ao mercado de trabalho.
A Estratégia Europeia de Inclusão Activa, tal como foi definida pela Comissão Europeia, assenta em três
pilares:


O Rendimento adequado, o qual visa garantir esquemas de rendimento de apoio monetário,
essenciais para combater os problemas das pessoas em situação de desfavorecimento social e,
desta forma, promover a plena integração de todos os cidadãos na U.E.



O Acesso a serviços sociais de qualidade, nos diversos níveis de educação, formação ao longo da
vida, saúde, transportes, energia, habitação e outros;



O Acesso a mercados de trabalho inclusivos, o que implica que o trabalho seja estável e de
qualidade, na medida em que o trabalho pode não se revelar como a melhor solução para todas as
pessoas em situação de pobreza.

Importa ter em conta que à estratégia de Inclusão Activa se encontra subjacente o reconhecimento de que
“ todos são membros da família humana” , ou seja, todos os seres humanos são intrinsecamente
respeitáveis, independentemente da idade, género, origem social ou étnica, confissão religiosa ou orientação
sexual.
Do conjunto de princípios genéricos em que se baseia a Estratégia Europeia de Inclusão Activa sobressaem
a ausência de toda a discriminação, o respeito pelas necessidades e preferências do indivíduo e uma visão
holística sobre os fenómenos da pobreza, que contribui para que a abordagem da inclusão activa seja
encarada como fazendo parte de um pacote integrado, onde os seus três pilares sejam interpretados de
maneira global. Ainda ao nível dos princípios, destaca-se igualmente o da Participação de todas as partes,
implicando directamente as pessoas e entidades envolvidas em todas as fases da implementação das
medidas (da concepção à avaliação). A participação, entendida neste sentido, não é apenas um elemento
acoplado mas uma parte essencial da eficácia das políticas.
No actual contexto de crise económica e financeira, falar de Inclusão Activa constitui um desafio ainda maior,
quando se trata de integrar no mercado de trabalho grupos de pessoas tradicionalmente com maiores
dificuldades que, pelas suas características, foram privadas de competências sociais e profissionais que lhes
permitam o acesso a esse mercado e que, por outro lado, necessitam de uma componente de inclusão social.
Na medida em que se parte do pressuposto que o emprego é a melhor salvaguarda contra a pobreza, é
necessário que o emprego garanta direitos e salários justos, que sejam compatíveis com níveis de vida
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dignos, sendo neste sentido que a Estratégia Europeia de Inclusão Activa, ao promover o reconhecimento do
“ valor humano” , pretende afastar o risco de instrumentalização dos pobres, bem patente nas estratégias
de activação focadas no “ valor económico” .

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal (REAPN)
Associação Metropolitana de Serviços (A.M.S.)

APOIO E COLABORAÇÃO
Instituto de emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituto da Segurança Social (ISS)
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES)

DESTINATÁRIOS
As “ Jornadas de Trabalho: Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento” são dirigidas a:


Profissionais que actuam nos sectores dos serviços sociais públicos e privados: assistentes sociais,
psicólogos, sociólogos, educadores sociais e outros profissionais com formação nas áreas das
Ciências Sociais.



Dirigentes de Organizações Não Governamentais do Sector Social.



Estudantes das áreas das Ciências Sociais e da Intervenção Social.



Técnicos e profissionais interessados no tema.

ASSESSORIA CIENTÍFICA


Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Hélder Ferreira (Coordenador Técnico da A.M.S.)
Júlio Paiva (Gabinete de Desenvolvimento da REAPN)
Sandra Araújo (Coordenadora Técnica da REAPN)
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LOCAL DE REALIZAÇÃO
Hotel Tuela, Porto
Rua Arquitecto Marques da Silva, 200
4150 - 483 PORTO
Tel.: (+351) 226 004 747
Fax.: (+351) 226 003 709

DATA DE REALIZAÇÃO
12 a 15 de Outubro de 2010

Anexo 2 - Avaliação/Programas/ Folha de presenças/Fichas de inscrição.

Acção 6
Janeiro a Dezembro
Acompanhamento das políticas, directivas, e recomendações nos organismos internacionais da União
Europeia e outras organizações internacionais, designadamente através da representação da REAPN na
European Anti-Poverty Network (EAPN), com especial incidência nas Task Forces do Emprego, Fundos
Estruturais e Inclusão Social.

Eixo de intervenção
Cooperação transnacional

Enquadramento
A EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza representa em Portugal a European Anti Poverty Network
(EAPN), desde a sua fundação, em 1990. A EAPN é uma associação sem fins lucrativos, sediada em
Bruxelas, estando representada em cada um dos Estado - Membro da U.E. por Redes Nacionais.
A missão da REAPN é defender os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham as condições
necessárias ao exercício da cidadania e a uma vida digna, promovendo a luta contra a pobreza e a exclusão
social, o trabalho em rede e o envolvimento de toda a sociedade civil.
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Ao nível da cooperação a EAPN Portugal tem desenvolvido inúmeros projectos transnacionais com outras
organizações e com outras redes nacionais da EAPN, neste sentido, e capitalizando a parceria privilegiada
que tem estabelecido com a EAPN Espanha, quer ao nível central, quer com as redes das diversas regiões
autónomas, consideramos que será uma mais-valia para este protocolo a troca de experiências e de
informações com o país vizinho.

Actividades
Nove
Tradução, adaptação e publicação, de materiais de campanha, tomadas de posição e pareceres da EAPN e
das Task Forces do Emprego, Inclusão Social e Fundos Estruturais.
No 1º semestre de 2010 foram traduzidos e adaptados os seguintes documentos:
- Janeiro 2010 – “ Consulta sobre o Futuro da Estratégia Europeia 2010-2020”
- Janeiro 2010 - “ Mensagens da EAPN para 2010”
- Fevereiro 2010 – “ Eurobarómetro: Clima Social na Europa: Resumo das principais conclusões”
- Março 2010 – “

Estratégia Europa 2020: Uma estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e

inclusivo”
- Março 2010 – “ Fim à Pobreza – 2010: Construir uma Europa para todos”

Parceiros
Equipa técnica da REAPN (Sede e núcleos)
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Instituto da Segurança Social
EAPN Espanha
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Articulação com as estruturas centrais do IEFP
O Acordo de Cooperação celebrado prevê na sua Cláusula 7ª a existência de uma Comissão Paritária
constituída por dois representantes do IEFP, um dos quais preside às reuniões e um representante da
REAPN” .
Dando seguimento a esta orientação, os representantes da EAPN Portugal nesta Comissão serão:
-

Dra. Sandra Araújo – Coordenação Técnica da EAPN Portugal

-

Dr. Júlio Paiva – Técnico de Responsável pelo Projecto

Considera-se pertinente que se realizem reuniões periódicas da Comissão Paritária com vista a acompanhar
as acções desenvolvidas e efectuar uma avaliação contínua que permita reajustamentos e alterações ao
plano de acção delineado, caso se revelem necessárias.
Não se realizou nenhuma reunião desta Comissão, no entanto foram estabelecidos contactos com a equipa
do IEFP responsável pelo acompanhamento deste Protocolo.
De acordo com o Plano de Acção é apresentado o relatório intermédio de execução no final do primeiro
semestre. Foi apresentado o relatório final de execução no final do corrente ano.
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Recursos utilizados
Para a prossecução dos objectivos e promoção das actividades delineadas no presente Plano, a REAPN
contou com os seguintes recursos:
Humanos
a) Apoio da coordenação técnica da REAPN para acompanhamento da execução do Plano;
b) Apoio dos Interlocutores Regionais da REAPN para a implementação regional das acções;
c) Apoio dos Núcleos Regionais, nomeadamente através dos seus representantes regionais (coordenação);
d) Contratação de um técnico licenciado a meio tempo para a execução das tarefas directamente
relacionadas com as acções do projecto;
e) Contratação dos facilitadores / formadores que colaborarão nas acções a implementar;
f)

Membros da REAPN que integrarão a Comissão paritária entre a mesma e o IEFP.

g) Utilização pontual e de comum acordo de alguns dos recursos técnicos do IEFP, nomeadamente ao nível
das acções de Sensibilização e na organização da Conferência Internacional sobre Economia Social e no
trabalho de investigação sobre Empresas de Inserção.
Técnicos
a) Utilização dos meios logísticos da REAPN (Sede nacional e Núcleos Regionais) para a promoção das
acções em causa;
b) Mobilização das Organizações membros da REAPN para a prossecução das acções;
c) Contratação dos restantes meios necessários para a boa prossecução das acções, nomeadamente:
sensibilização, formação, seminários, recolha de informação, divulgação e disseminação das acções, etc.
(meios logísticos que serão afectos exclusivamente a esta acção).
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Conclusões
Desde 2008, que a EAPN Portugal / Rede Europeia Anti - Pobreza, tem vindo a privilegiar no âmbito deste
Protocolo de Cooperação, acções que visam a informação/sensibilização que visam a empregabilidade de
públicos mais desfavorecidos perante o marcado de trabalho. Ainda que estas acções já se implementem
desde 2001 (ano da assinatura), foi a partir de 2008, com a extinção da Comissão para o Mercado Social de
Emprego, que a reformulação deste acordo permitiu dar ênfase e destaque a algumas áreas mais inovadoras:
o papel da Economia Social e do Terceiro Sector; particularmente no que respeita ao seu papel integrador
deste tipo de públicos, através da aplicação de medidas de politica social destinadas ao emprego destes
grupos mais desfavorecidos; o Desenvolvimento Local e Regional, como dinamizador dos papeis dos actores
da sociedade civil para a sustentabilidade; a Inclusão Activa como estratégia em favor das pessoas á margem
do mercado de trabalho, definindo um conjunto de princípios comuns tendentes a consolidar as competências
das pessoas marginalizadas e a possibilitar a sua integração nos mercados de emprego e o aumento dos
seus rendimentos; e ainda a difusão de outros instrumentos úteis do ponto de vista da empregabilidade, tais
como o Microcrédito.
Esta viragem, no sentido da maior amplitude e abrangência nas temáticas deste Protocolo, permitiu a
realização de eventos com maior visibilidade a nível nacional, tais como a realização de algumas
conferências e seminários com objectivos de divulgação de novas metodologias: Conferência Internacional
em 2007, que discutiu o papel das Empresas Sociais a nível Europeu, a Estratégia Europeia de Inclusão
Activa em 2009 e a realização das Jornadas de Trabalho este ano, sobre Inclusão Social e Emprego, que
decorreram no Porto, durante o mês de Outubro. Foram ainda criados novas funcionalidades em termos de
difusão da informação, através da Internet (facebook, blog) na página da EAPN Portugal. A amplificação da
informação, permitiu que ela atingisse mais públicos, mais instituições e mais destinatários no que respeita ao
tipo de trabalho que se desenvolve em torno deste Protocolo, sendo esta uma aposta que continuaremos a
investir no futuro próximo, mantendo a atenção para o papel a desempenhar pelas instituições que trabalham
no terreno com estas medidas, apostando em contribuir para o conhecimento de novas metodologias e novas
formas de intervenção.
Em 2010, tivemos uma especial atenção sobre duas questões fundamentais em termos de organização de
eventos: o papel da Economia Social e a Inclusão Social através do emprego. No que respeita ao primeiro
tema, a organização de duas Mesas Redondas sobre a temática e o papel da Economia Social em contexto
de crise, procurou discutir quais os desafios para o sector na actual realidade socioeconómica, qual o futuro
que se espera das organizações que trabalham neste sector e principalmente a abordagem de possíveis
caminhos a trilhar, numa área onde se exige um esforço de resposta perante as profundas transformações
actuais, tendo igualmente em conta o seu passado e a sua história no nosso país, analisando as suas
potencialidades e fragilidades e o seu futuro como “ economia social inclusiva” , ou seja capaz de dar
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respostas á integração profissional de públicos com mais dificuldade de integração no mercado de trabalho,
estas Mesas Redondas tentaram mobilizar técnicos e dirigentes de instituições de Economia Social e as
redes sociais concelhias, para um debate com representantes institucionais com responsabilidades na área,
discutindo soluções e delineando cominhos para a inclusão.
Relativamente ás Jornadas de Trabalho: Inclusão Social, Emprego e Desenvolvimento” elas constituíram
uma iniciativa da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal (REAPN) e da Associação Metropolitana de Serviços
(A.M.S.), destinada a promover a reflexão sobre os novos desafios propostos pela Estratégia Europeia de
Inclusão Activa ao nível nacional e europeu, por parte de todos aqueles que, ao nível profissional,
desenvolvem a sua actividade nas áreas do emprego, da educação e formação, do empreendedorismo e do
desenvolvimento social e económico. Tendo em conta o historial de amplo debate sobre estas temáticas as
duas organizações, tentaram organizar um evento que conjugasse: “

… uma lógica de (in)formação, com

uma lógica de discussão e a reflexão (aberta à sociedade civil e ao público em geral )” . Trabalhando para
que esta iniciativa: “ contribua igualmente para que o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão

Social que actualmente decorre (AECPES 2010) tenha um impacto positivo para todos aqueles que
trabalham estas problemáticas, nas ONG’ s e nos organismos públicos, ao incentivar o desenvolvimento de
novos conhecimentos e dinâmicas de formação nas áreas das políticas sociais ” .
Apesar de alguns constrangimentos a nível logístico e organizativo, consideramos a realização deste evento
muito positivo. Desde logo porque se apostou num formato, relativamente diferente do habitual, que – no
nosso entender - incentivava ao debate, á reflexão e ao diálogo entre participantes e oradores. No entanto,
destacamos a qualidade dos oradores nacionais e estrangeiros; e a possibilidade que estas Jornadas
proporcionaram como espaço de reflexão, sobre temáticas muito actuais e pertinentes sobre o ponto de vista
das políticas sociais: o “ espaço”

da Economia Social, o papel das instituições do sector; o emprego e a

inclusão social – observado sobre uma perspectiva de uma intervenção mais territorializada; o emprego
como instrumento de inclusão e os desafios da sustentabilidade e outras temáticas adjacentes, constituíram
sem dúvida um espaço de reflexão importante para o debate.
Sendo 2010, o Ano Europeu de Combate à Pobreza e á Exclusão Social, julgamos que também a
contribuição do trabalho desenvolvido por este Protocolo foi significativa a este nível, articulando muitas das
temáticas aqui tratadas com os projectos que a EAPN Portugal desenvolveu em todo o país. Preparamos um
trabalho para o novo ano que se avizinha, com a certeza de que contribuiremos para o desenvolvimento de
mais e melhor informação e sensibilização para a cooperação entre as duas instituições e sobretudo para os
objectivos delineados a partir de 2001 e reformulados em 2008, com a assinatura deste acordo.
Porto, Janeiro de 2011
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Cronograma
ACÇÕES A DESENVOLVER

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

Acção 1 – Promoção de acções de
informação/sensibilização para a inserção de públicos
desfavorecidos.
Acção 2 - Desenvolvimento, manutenção e actualização
de sistemas de informação.
Acção 3 – Intercâmbio e tratamento de informação
Acção 4 – Acções que identifiquem casos de sucesso
na inserção de públicos desfavorecidos
Acção 5 - Promoção, organização e monitorização
de acções de sensibilização para profissionais de
intervenção social.
Acção 6 – Acompanhamento de políticas, directivas e
recomendações dos organismos internacionais da U.E. e
outras organizações internacionais

EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua de Costa Cabral, 2368 4200-218 Porto
Telefone: 225 420 800 Fax: 225 403 250 E-mail: geral@reapn.org Internet: www.reapn.org

OUT

NOV

DEZ

ANEXO 1
Mesas Redondas:
“ O impacto social da crise: o papel da Economia Social”
Faro, 19 de Novembro de 2010
Viseu, 25 de Novembro de 2010

Programas
Folha de presença
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FARO
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Presenças - Faro
Nome

Morada

Instituição

Cargo/Função

Contactos

Arão Guerreiro

Arao.guerreiro@gmail.com

Ana Albuquerque

Ana-albuquerque@sapo.pt

Bruno António

Bruno.antónio@ecos.pt

Celisia Baptista
David Alves
Conceição Branco

Observatório

Jornalista

Conceicaobranco@sapo.pt

do Algarve
Dora Barradas
Duarte Mendes

Dora.barradas@cm-s.bras.pt@
Tavira

CMTAVIRA

Técnico
superior

Dearkson Viegas

Tavira

CMTAVIRA

Técnico
Superior

José Joaquim Pinto

QUARTEIRA

Pedreira

DGSP – Est.

Téc. Superior

965887593

Prisional Faro

– Área

pedreira1974@gmail.com

Financeira
Jovita Madeira

Deputada

Ermelinda Almeida

Eoa.novo@gmail.com

Elisabete Correia

Fundação da

ecorreia@fjuventude.pt

Juventude
Fernando Costa

Fibcosta84@gmail.com

Filipa Viegas

Filipadvotmail.com

Flávia Novais

Flávia_sofia@hotmail.com

Gonçalo Jorge P. C.

Faro

------

Estudante

Catarino Afonso

916327205
goncaloafonso_gk@sapo.pt

Guida Maria Dias

Centro

guidamsdbento@gmail.com

Serafim Bento

Paroquial de

telem 919476563

S. Luis
Ana Lúcia Conceição

Albufeira

Nunes

Grupo Apoio

Educadora

962354653

Idosos

Social

Lúcia.nunes@hotmail.com

Centro Apoio

Educadora

282461680

Idosos

Infância

Ferragudo
Susana Isabel a.

Lagoa

Silva Fachadas

Ferragudo
Maria Anjos Ribas

Ferragudo

Centro Apoio

Ajudante

936534316
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Idosos

Acção Directa

ribasmaria2010@hotmail.com

Ferragudo
Maria Laureta Bastos

DREALG

Manuel Dias

CIVIS

Presidente

Centro Apoio

Ajudante

962984008

Idosos

Acção Directa

dinabarao£hotmail.com

Professor

967903433

Dina do Carmo

Portimão

Nobre Alves Barão

Ferragudo
Domingos Pereira
Hélder Raimundo

Loulé

Universidade
Algarve

Cláudio Elísio Miguel

Faro

Matias

hraimundo@ualg.pt

S.C.M. Faro –

Animador do

289805995

Gab. Inserção

Gabinete

gip.faro@gmail.com

Ass. Nac.

Técnica

962026767

Direito Crédito

Microcrédito

Telep.soares@microcredito.com.pt

Ass. João

Membro

914887105

Deus – Silves

Direcção

-------

Economista

Profissional
Lura Soares
Inácio Correia Silva
Célia Sá Reis

Albufeira
Pêra
Faro

961202303
celia1244@gmail.com

Alexandra Rodrigues

Faro

Gonçalves

Câmara

Vereadora

Municipal Faro

2890870832
Telepac_s.goncalves@cm-faro.pt

José Carlos Sousa

S.B.

Casa Povo

Presidente

282333130

Araújo

Messines

S.B. Messines

Direcção

casa.povo.messines@mail.telepac.pt

Joana Germano
João Xavier

jota.xis@hotmail.com

Patrícia Silva Leal

S.B.

Casa Povo

Técnica área

282333130

Francisco

Messines

S.B. Messines

social e

casa.povo.messines@mail.telepac.pt

administrativa
Patrícia Faustino
Hugo Miguel

pfaustino90@gmail.com
Faro

Hospital Faro

Guerreiro Nunes

Vogal

289891157

Conselho

hnunes@hfaro.min-saude.pt

Administração
Cristina Viegas
Marlene Guerreiro
José Filipe Guerreiro

Faro

Protecção à

Directora

289865891

Rapariga

Técnica

proteccaoarapariga@gmail.com

São Brás

C.M. São Brás

Vereadora

289840000

Alportel

Alportel

Rua José

C.M. São Brás

marlene.guerreiro@cm-sbras.pt
Assistente

289840002
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Serrano

São Brás

Alportel

Social

José.serrano@cm-sbras.pt

CM Lagoa –

Socióloga

282380429

Alportel
Sandra Patrícia

Lagoa

Santos Rodrigues

Serv. Acção

Generoso

Social

Ana Marta Andrade

Lagoa

Charneco

Sandra.generoso@cm-lagoa.pt

C.M. Lagoa –

Assistente

282380429

Serv. Acção

Social

marta.charneco@cm-lagoa.pt

Protecção à

Presidente da

289865891

Rapariga

Instituição

proteccaoarapariga@gmail.com

Universidade

Bolseira

916769576

Algarve

Investigação

togoncalvesr@ualg.pt

Universidade

Bolseira

912126540

Algarve

Investigação

cdoutor@ualg.pt

GNR –

Major Adm.

289887600

Comando Faro

Militar

parzeres.cmc@gnr.pt

IEFP –

Sociólogo

963472071

Social
Maria Filomena

Faro

Teixeira Rosa
Teresa Isabel

Faro

Campos Gonçalves
Catarina Sofia Silva

Alfubeira

Doutor
Carlos Manuel

Faro

Carrilho Prazeres
António José

Loulé

Travassos
Maria Dulce Cardoso

CE Loulé
Montenegro

António.travassos@iefp.pt

IDT Del.

Técnica Sup.

289006850

Algarve

Reinserção

_ardo.cardoso@idt.min-saude.pt

Nuno Coelho
Rute Ricardo
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VISEU
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Presenças – Viseu

HAB.

SITUAÇÃO

NOME

CONCELHO LITERÁRIAS

PROFISSIONAL

Carmen Durão

Viseu

Desempregada

Assist. Social

Maria Filomena
Barbosa

Cinfães

Psicóloga

Cinfães

filomena.barbosa@cm-cinfaes.pt

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Solange Sofia
Fernandes

carmensilva0@hotmail.com

Câmara Municipal

Guilherme Augusto
Fil

CONTACTOS

Torredeita

mikro_mega@hotmail.com

Escola Profissional
Ilhavo

Estudante

Torredeita

solange_cocacola@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Marisa Carvalho

Nelas

Ricardo Costa

Carregal do

Domingues

Sal

Estudante

marisacarvalho16@hotmail.com

Escola Profissional
Estudante

Ângela Sofia
Marques

Santos
Torredeita

rcdomingues@live.com.pt

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

angelamarques_19@hotmail.com

Escola Profissional
Danilson Rodrigues Viseu

Estudante

Torredeita

elinhocv@live.com.pt

Escola Profissional
Ana Filipa Santos

Viseu

Estudante

Armando Filipe
Cruz

Torredeita

anachikitita@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Santos

armando_filipe7@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Vera Filipa Duarte

Viseu

Estudante

Santos

verinha15@live.com.pt

Fundação Joaquim dos
Márcia Amador

Viseu

Estudante

Santos

marcia-rakel@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Ana Raquel Duarte

Viseu

Estudante

Susana Marina
Ferreira

anusca.rakel@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Ana Margarida
Ferreira

Santos
Santos

meninadele_93@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Márcia Daniela

Santos

margaridanokkas@hotmail.com

Fundação Joaquim dos

Lourenço

Tondela

Estudante

Santos

marciaandanibal@hotmail.com

Susana Santos

Nelas

Estudante

Fundação Joaquim dos

santos_susana15@hotmail.com
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Santos
Diana Ferreira
Cardoso

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

diianaah_kardoso@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Tânia Sofia Martins

Viseu

Estudante

João Pedro
Caramelo

Santos

taniasofia-17@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

não tem

Fundação Joaquim dos
Inês Monteiro

Viseu

Estudante

Santos

não tem

Fundação Joaquim dos
Ana Carolina Melo

Viseu

Estudante

Soraia Isabel

não tem

Fundação Joaquim dos

Rocha

Estudante

Sara Alexandra
Cerdeira

Santos
Santos

soraia12410@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Sátão

Estudante

Santos

sarinha_r_c92@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Sara Carvalho

Viseu

Estudante

Santos

sh-lilianna@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Anabela Abrantes

Mangualde

Estudante

Santos

anabela19942008@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Joana Almeida

Viseu

Estudante

Santos

joana.mafalda@live.com.pt

Fundação Joaquim dos
Andreia Rodrigues

Viseu

Estudante

Vanessa Ananias
Macitela

Santos

andreia_filipasr@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Santos

anderciamacitela2009@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Cátia Amaral

Viseu

Estudante

Santos

catitas1995@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Ana

Viseu

Estudante

Isabel Maria
Ferreira

Viseu

Estudante

Santos

isabelm.ferreira@hotmail.com

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Indira Maria
Gonçalves

não tem

Fundação Joaquim dos

Carina Estrela
Soares

Santos

Santos

não tem

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

dida_cv88@hotmail.com

Escola Profissional
Carla Patricia Silva

Viseu

Estudante

Torredeita

carlasilva-88@hotmail.com
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João Benedito
Tavares

Fundação Joaquim dos
Viseu

Estudante

Álvaro da Silva
Portugal

jb07@live.com.pt

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Arlete Cristina
Prazeres

Santos
Torredeita

portusilva88@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

não tem

Fundação Joaquim dos
Sara Pinto Marques Viseu

Estudante

Marta Sofia Cunha
e Silva

sarapinto13@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Liliana Patricia
Oliveira

Santos
Torredeita

não tem

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

não tem

Escola Profissional
João José Silva

Viseu

Estudante

Pedro Emanuel
Pascoal

Tondela

Estudante

Torredeita

pedromanuelpascoal@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Ana Catarina
Amaral

joao7809@hotmail.com

Escola Profissional

Jessica Rodrigues
Martins

Torredeita

Torredeita

jessica-r-martins@live.com.pt

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

catarina_amaral_@hotmail.com

S. Pedro do
Nádia Cristina Silva Sul

Estudante

ncristina@live.com.pt

Estudante

micaelaantunes@hotmail.com

Micaela Andreia
Pereira

Viseu

Fundação Joaquim dos
Luis Miguel Teixeira Viseu

Estudante

Santos

luiz-m@hotmail.com

Saura Simões
Marques

Tondela

Estudante

Liliana Rodrigues

Fundação Joaquim dos

Correia

Viseu

Daniela Sofia

Sever do

Martins

Vouga

Estudante
Estudante

Tondela

Estudante

Santos

daniela_-m@hotmail.com

Santos

santos_10437@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Tânia Marina
Ramos

liliana-correia@hotmail.com

Fundação Joaquim dos

Patricia da Silva
Abreu

Santos
Fundação Joaquim dos

Célia Santos
Pereira

saura_25@hotmail.com

Torredeita

patricia.abreu92@hotmail.com

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

taniaramos20@hotmail.com
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Sara Maria Almeida
Ramos

Escola Profissional
Viseu

Estudante

Torredeita

sarrita26@hotmail.com

Escola Profissional
Sandra Coimbra

Tondela

Estudante

Simão Pedro
Ferreira

soc_gata_69@hotmail.com

Escola Profissional
Tondela

Estudante

Inês Abreu
Sampaio e Melo

Torredeita
Torredeita

simon_cm90@hotmail.com

Escola Profissional
Sernancelhe Estudante

Torredeita

ines_melo417@hotmail.com

Escola Profissional
Catarina Santos

Viseu

Estudante

Torredeita

catarina_i_santos@live.com.pt

Escola Profissional
Paulo Pereira

Viseu

Advogado

Cecilia da Cunha
Minhoto

paulopereira_6008c@adv.oa.pt

Gabinete de acção
Viseu

Estudante

Anita Micaela
Gomes

Torredeita
social-Viseu

cecilia_minhoto@hotmail.com

Gabinete de acção
Viseu

Estudante

social-Viseu

miki_jesus@hotmail.com

Gabinete de acção
Ana Daniela Leitão

Viseu

Marta Sofia
Tenreiro

Penedono

Estudante

social-Viseu

Educadora

Centro Social N. Sra.da

Social

Lapa

anadanielaleitao@hotmail.com
martocas-87@hotmail.com

Câmara Municipal de
Gilberta Carvalho

Vila Real

Assist. Social

Sofia Alexandra
Simões

Vila Real

gilcertacarvalho@cm-vilareal.pt

S. C. Misericórdia de
Viseu

Assist. Social

Viseu

sofia1simoes@gmail.com
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ANEXO 2

RELATÓRIO
JORNADAS DE TRABALHO
“ INCLUSÃO SOCIAL, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO”
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AVALIAÇÃO

Perfil dos formandos

Registaram-se 29 inscrições, tendo faltado um elemento no Quadro 1 – apresenta-se a lista de participantes,
cargos funções desempenhadas, a instituições e o tipo de módulos frequentados.
Quadro 1

NOME

INSTITUIÇÃO E

PROFISSÃO/

LOCAL

CARGO

E-MAIL

Coordenador
Acácio Jesus
Seabra Conde

do Núcleo
Aveiro

Distrital de
Aveiro da

MÓDULOS
FREQUENTADOS
M1/M2

acacio_conde
@netcabo.pt

REAPN
Alexandra

Instituto de Emprego e

Técnica

Palmela de

Formação Profissional -

Superior -

Botelho

Lisboa

Assessora

Ana Paula
Afonso Silva
Reia

Câmara Municipal
Grândola - Grândola

Técnica
Superior de
Serviço Social

Associação de Jovens
Andrea Filipa

Ecos Urbanos Urbanos

Silva Oliveira

– São João da

Psicóloga

Centro Distrital de

Magalhães de

Segurança Social de

Castro

Aveiro / Serviço Local

Gonçalves

de Ovar - Ovar

Carmo Lopes
Deolinda Maria
Machado

Fundação Desenv.
Social Porto

Desenvolvimento -

ana.reia@cm-

M1/M2

grandola.pt
M1

@ecosurbanos.
org

Técnica
Superior de
Serviço Social
Educadora
Infância

Associação Portuguesa
de Solidariedade e

M1/M2

ho@iefp.pt

andrea.oliveira

Madeira
Barbara Cortes

alexandra.botel

Socióloga

Barbara.C.Gon

M1/M2

calves@segsocial.pt
carmolopes@b

Módulo livre

onjoia.org
geral.apsd@m

M1/M2

ail.telepac.pt
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Carnaxide
Elvira Maria
Pereira Lopes
Filomena Maria
Conde Ribeiro

Associação
Metropolitana de
Serviços - Porto
Técnica
Município de Valpaços

Aguiar
Gonçalves
Hélder Manuel
Alves Ferreira
Joana Raquel
Moreira Dias

Superior de
Serviço Social
Assistente

Gecira di Fiori
Gonçalo Filipe

Socióloga

Social
Associação Paços
2000
Associação

Psicólogo
Sociólogo /
Coordenador

Serviços - Porto

da AMS

Centro Social Paroquial
Socióloga

Vitória - porto
Pobreza/Portugal -

Sociólogo

Porto
Liliana Fernanda

Centro Social Paroquial

Costa Pinto

de São Nicolau - Porto

Socióloga

Centro Distrital de
Maria Elizabeth

Segurança Social de

Assistente

Pinho Valente

Aveiro / Serviço Local

Social

da Murtosa - Murtosa
Maria Cristina
Barreira Serpa
Vasconcelos

filomena@valp
acos.pt
gedfiori@terra.

e Mascarenhas

M1/M2

com.br
M1/M2

ario@mail.ptpri

Centro Distrital de
Segurança Social de

Assistente

Aveiro / Serviço Local

Social

de Ovar - Ovar

heder.ferreira@

M1/M2

ams.pt
joana.dias@cs

M1/M2

pnsv.org
julio.paiva@rea

M1/M2

pn.org
sociologia@ce

M2

ntronicolau.org
m.elizabeth.val

M1/M2

ente@segsocial.pt
M.Cristina.Vasc

M1/M2

oncelos@segsocial.pt

Maria da
Conceição Tello

M1/M2

me.pt

Rede Europeia AntiJúlio Paiva

M1/M2

ms.pt

centro.comunit

Metropolitana de

de Nossa Senhora da

elvira.lopes@a

M1/M2
Porto

Formadora

conchatello@h
otmail.com

Correia
Maria José
Vicente

Rede Europeia AntiPobreza/Portugal Porto

Socióloga

mj.vicente@rea

Módulo livre

pn.org
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Associação Portuguesa
Odete Mota

de Solidariedade e

Feliz

Desenvolvimento -

M1/M2
Psicóloga

geral.apsd@m
ail.telepac.pt

Carnaxide
Paula da
Conceição
Chainho Manuel
Patrícia Alfano
Moscozo

Câmara Municipal
Grândola - Grândola
Individual

M1/M2

Técnica Superior de
Serviço Social
---

---

Faculdade de
Pedro Afonso
Lebre da Rocha

Psicologia e Ciência de
Educação da
Universidade do Porto -

Módulo
livre
Desistiu

Estudante de

rayak84@hotm

Doutoramento

ail.com

Porto
Rede Europeia AntiSandra Araújo

Pobreza/Portugal Porto

Sara Cristina

Associação de Jovens

Rodrigues

Ecos Urbanos – São

Pereira

João da Madeira

Coordenadora da
REAPN

sandra.araujo
@reapn.org

Técnica Superior de

sara.pereira@e

Educação

cosurbanos.org

Sindicato dos
Vítor Manuel
Aguiar Gomes

Trabalhadores da
Saúde e da
Solidariedade Social -

M1/M2

M1

M1/M2
Assistente Social –
Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral

vmagomes@g
mail.com

Aveiro
Susana Rute
Teles Duarte
Amaral

Escola Jornalismo
Porto

Maria Manuela

Fundação Desenv.

Moreira Martins

Social Porto

Socióloga

Assistente Social

amaral.susana
@gmail.com

Módulo
livre

manuelamartin

Módulo

sonjoia.org

livre

Relativamente à avaliação, foi dividida em duas parte: a primeira parte relativa aos dados dos participantes e
uma segunda parte relativa à avaliação das Jornadas de Trabalho. Recolheram-se 22 questionários (75,8%)
do total de participantes.
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1º Parte dados dos participantes.
No total de inscrições, registaram-se 24 mulheres e 5 homens. No que respeita à idade dos participantes,
registou-se uma maioria (31 %) na faixa etária dos 55-64 anos, com 9 formandos, seguindo-se o grupo dos
45-54 (6 participantes, 20,6%), sendo o grupo de mais de 64 anos, representado por 4 elementos (13 %).
Em relação ás habilitações académicas, todos os participantes possuem pelo menos a Licenciatura como
grau académico, sendo que 4 elementos assinalaram Mestrado (13%). Relativamente às áreas académicas
predominam as áreas das Ciências Sociais e Humanas: Sociologia, Psicologia, Serviço Social e a área das
Ciências da Educação.
Os cargos/funções ocupadas nas respectivas instituições, apresentam-nos alguma incidência nas profissões
relacionadas com o Serviço Social e a Sociologia e na Situação face ao emprego, a maioria trabalha por
contra e outrem (16 elementos – 55% dos participantes), de notar também a presença de 2 aposentados, 2
trabalhadores por conta própria e ainda 3 estudantes de Mestrado/Doutoramento. As áreas de actividade da
entidade empregadora, apresentam um número significativo de participantes ao nível das instituições de
Intervenção Social (ONG’ s, IPSS’ s, misericórdias, etc), com cerca de 38% (11 participantes). Refira-se
ainda cerca de 14% (4 participantes cada) para autarquias, administração pública e números residuais para
actividades ligadas ao estudo e á formação.

Resultados da avaliação das Jornadas de Trabalho.
Nesta 2ª parte do questionário, (questão nº 3) foi usada uma grelha com 15 variáveis, pontuadas com uma
escala ascendente de 1 a 5. De seguida apresenta-se a percentagem as respostas dadas nos 22
questionários entregues.

Questões

1

2

3

4

5

----

9

45,4

32

13,6

----

4,5

----

32

63,5

----

9

9

50

32

3.1 – Divulgação das Jornadas e seus
objectivos
3.2 –

Pertinência da temática das

Jornadas
3.3

Adequação

do

programa

Jornadas ao público - alvo

das
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3.4 – Adequação da calendarização das
Jornadas
3.5 –

----

9

32

40,8

18,2

----

9

32

68

----

----

18,2

36,4

36,4

9

----

9

22,8

45,4

22,8

----

13,6

36,4

36,4

13,6

----

----

22,8

50

27,2

----

4,5

13,6

54,5

27,2

----

4,5

45,4

40,8

9

----

22,7

31,8

40,8

4,5

----

4,5

36,4

27,2

31,8

4,5

13,6

40,9

18,2

22,7

4,5

4,5

9

22,7

59,1

Adequação da duração das

Jornadas
3.6 – Cumprimento de horários

3.7 –

Adequação das instalações e

recursos audiovisuais
3.8 –

Documentação entregue aos

participantes
3.9

–

Apoio

prestado

pelo

Secretariado/Organização
3.10 –

Qualidade das intervenções

efectuadas pelos oradores
3.11 –

Grau de cumprimento dos

objectivos das Jornadas
3.12

–

Nível

de

satisfação

de

expectativas do participante
3.13

–

Contributo

das

questões

abordadas para a actividade profissional
do participante
3.14 – Aplicabilidade das questões no
contexto da actividade profissional
3.15

–

Interesse

em

aprofundar

conhecimentos no âmbito das questões

42

abordadas

Considerando os resultados de uma forma global verificamos que a grande maioria obtêm as maiores
percentagem nos itens 3 e 4, sendo que nas variáveis: Pertinência da temática das Jornadas; e no Interesse

em aprofundar conhecimentos no âmbito das questões abordadas , as pontuações concentram-se no item 5.
Assim e duma forma geral as variáveis menos cotadas (onde a maior percentagem se situa no item 3) são
relacionados com o cumprimento de horários, e a entrega de documentação aos participantes. Neste último
caso, foi apenas entregue a documentação mais básica relativa ao funcionamento do evento: programa e
dossier do participante, tendo a organização posteriormente providenciado o conjunto das comunicações dos
oradores via e-mail, conforme combinado com os participantes. No que respeita ao Grau de cumprimento dos

objectivos das Jornadas, os itens 3 e 4 encontram-se distribuídos de uma forma relativamente equitativa, com
uma pequena diferença de cerca de 4% de vantagem para o item 3, o mesmo se passa (embora de uma
forma mis distribuída por toda a escala) na questão nº 13, ou seja no Contributo das questões abordadas

para a actividade profissional do participante e na questão 14 Aplicabilidade das questões no contexto da
actividade profissional, onde as respostas se distribuíram por toda a escala de valores, com incidência no
ponto 3.
A questão nº 4, pedia para os participantes referirem aspectos positivos e negativos nas Jornadas de
Trabalho. Registam-se de seguida as principais respostas.
Do ponto de vista considerado mais negativo:


A alteração do programa, que condicionou a aplicação de algumas metodologias.



Falta de dois oradores inicialmente programados.



O preço do evento.



Pouca adesão do público às Jornadas.



Falta de workshops.

Do ponto de vista positivo:


Qualidade das intervenções.



Espaço de reflexão.



Pertinência dos temas.



Actualidade dos temas.



Participação ao nível do debate.
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Questão nº 5 – Outros temas sugeridos para iniciativas futuras:


Intervenção comunitária



Economia Social e Terceiro Sector.



Educação, Pobreza e exclusão Social.



Desenvolvimento Local.

Considerações finais
Apesar de alguns constrangimentos a nível logístico e organizativo, consideramos a realização deste evento
muito positivo. Desde logo porque se apostou num formato, relativamente diferente do habitual, que – no
nosso entender - incentivava ao debate, á reflexão e ao diálogo entre participantes e oradores. Com efeito, a
ideia inicial seria a realização de uma Summer Schoool, a realizar durante a primeira quinzena do mês de
Setembro, que por razões de disponibilidade de alguns oradores inicialmente programados teve de ser
adiada para o mês de Outubro, surgindo assim o primeiro constrangimento de programação, que nos obrigou
a reformular uma parte do programa. Pensamos no entanto, que do ponto de vista dos oradores,
conseguimos assegura uma qualidade indiscutível, de acordo com a avaliação dos participantes. Ao não
conseguirmos realizar todos os workshops programados, tivemos em conta sobretudo a consideração que
nos era imposta pelo relativamente baixo numero de inscrições registadas, que não nos permitia a
distribuição por três workshops simultâneos, optando pela organização apenas de um deles em cada um dos
dias.
Destacamos desde logo, ao nível mais positivo, a qualidade dos oradores nacionais e estrangeiros; a
possibilidade que estas Jornadas proporcionaram como espaço de reflexão, sobre temáticas muito actuais e
pertinentes sobre o ponto de vista das políticas sociais: o “ espaço”

da Economia Social, o papel das

instituições do sector; o emprego e a inclusão social – observado sobre uma perspectiva de uma intervenção
mais territorializada; o emprego como instrumento de inclusão e os desafios da sustentabilidade e outras
temáticas adjacentes, constituíram sem dúvida um espaço de reflexão importante para o debate.
Do pinto de vista mais negativo, destacamos algumas observações patentes nas avaliações dos
participantes, que a organização terá em conta em eventos análogos no futuro. Em primeiro lugar a questão
da falta dos oradores convidados. Sem dúvida que esta constitui uma lacuna importante no contexto das
Jornadas, facto que a organização levou em conta e reorganizou todo o programa de forma a não defraudar
os participantes nas suas expectativas, embora tais falhas se devam a motivos alheios à organização, não
deixam de constituir constrangimentos do ponto de vista de quem participa. Deixamos ainda como notas mais
negativas –

e de acordo com a avaliação –

o preço das Jornadas, que poderá ser considerado

relativamente excessivo tendo em conta a actual situação económica financeira do país e o tempo das
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Jornadas, este sobre o ponto de vista de se terem realizado em três dias seguidos, o que em muitos casos
impossibilita a dispensa por parte de muitas entidades das pessoas para a frequência de um evento desta
natureza.
Por ultimo, deixamos desde já uma nota de agradecimento para todos os colaboradores destas Jornadas,
com especial relevo para a Associação Metropolitana do Porto, e para o Centro de Estudos Sociais da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nas pessoas do Dr. Hélder Ferreira e do Prof. Pedro
Hespanha, sem os quais estas Jornadas não teriam sido possíveis. Independentemente de algumas lacunas,
julgamos que este foi sem dúvida um evento que terá seguimento, com as devidas correcções que
experiência nos vai dando. Agradecimentos ainda ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e a todos
os oradores e participantes presentes.

45

46

47

48

49

50

