
 

1  EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal, Associação Rua Costa Cabra, 2368 | 4200-218 Porto Telf.225 420 800 – Fax. 225 403 250 geral@eapn.pt – www.eapn.pt  EEEEAAAAPPPPNNNN    PPPPoooorrrrttttuuuuggggaaaallll    ||||pppprrrréééémmmmiiiioooo    ddddiiiirrrreeeeiiii ttttoooossss    hhhhuuuummmmaaaannnnoooossss    2222000011110000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

    

Relatório Relatório Relatório Relatório dededede    
Atividades Atividades Atividades Atividades 

2014201420142014    



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

2  

 



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

3  

 

 

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I. Ações desenvolvidasI. Ações desenvolvidasI. Ações desenvolvidasI. Ações desenvolvidas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. MetodologiaII. MetodologiaII. MetodologiaII. Metodologia ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Articulação com as estruturas centrais do IEFPIII. Articulação com as estruturas centrais do IEFPIII. Articulação com as estruturas centrais do IEFPIII. Articulação com as estruturas centrais do IEFP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. RecursosIV. RecursosIV. RecursosIV. Recursos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................V. ConclusõesV. ConclusõesV. ConclusõesV. Conclusões ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI. CronogramaVI. CronogramaVI. CronogramaVI. Cronograma ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VII. Execução Física 2014VII. Execução Física 2014VII. Execução Física 2014VII. Execução Física 2014 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014 ........................................................................................................................................................................................IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................X. X. X. X. AnexosAnexosAnexosAnexos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

4444    5555    7777    7777    10101010    13131313    21212121    25252525    31313131    33333333    34343434    35353535                                                                                  



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

4  

 

    
Introdução  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O presente relatório anual de 2014 sistematiza o primeiro ano de atividades após a revisão do acordo de cooperação entre a EAPN Portugal e o IEFP, IP, cuja assinatura teve lugar em Janeiro de 2014, permitindo-nos avançar para novas hipóteses de trabalho, abrangendo novas abordagens e novas metodologias e potenciando desenvolvimentos futuros nas nossas propostas.  Ainda que a crise seja uma realidade que os discursos apontam como em resolução, sabemos que são ainda muito presentes os seus efeitos na esfera do trabalho, no acesso ao emprego, na inserção sócio-laboral de alguns setores da população e na intervenção social na área da empregabilidade de públicos mais vulneráveis. Neste quadro é particularmente fundamental o papel desempenhado pelo setor social, conhecidas as suas potencialidades de desenvolvimento e criação de emprego, a sua capacidade de intervenção num contexto de emergência social, na sua missão e no seu empenho na resolução de muitos dos problemas sociais mais prementes. Sabemos também da necessidade de reflexão, informação e qualificação, como pilares essenciais do desenvolvimento do trabalho deste setor. O papel deste Protocolo é, na nossa visão, ajudar a criar um espaço de reflexão para o setor social, particularmente para a área da empregabilidade e da inovação, de forma a “desenhar” novas intervenções, novas soluções criativas e sobretudo maior eficácia e assertividade com os meios disponíveis.  Desde 2001, data da primeira assinatura deste Protocolo, que nos temos focado em temáticas variadas e abrangentes, mas que têm como denominador comum os problemas colocados ao setor social em geral e às organizações que trabalham as temáticas da empregabilidade de públicos mais vulneráveis, em particular. Tendo como eixo central de intervenção as políticas ativas de emprego, este Protocolo “nasceu” em torno do Mercado Social de Emprego e das várias medidas destinadas a públicos mais vulneráveis. Contudo, não se limitou a um exercício de divulgação e informação deste conjunto de medidas, foi evoluindo, de acordo com as necessidades do setor social ligado à empregabilidade e com os desafios colocados ao nível do emprego no nosso país. Esta aposta evolutiva assume um forte marco no presente ano de 2014, quanto este se 
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marcou pelo regresso da vertente de investigação, por um lado e, por outro, por uma aposta na consolidação de metodologias de intervenção na empregabilidade de públicos vulneráveis, através da experimentação realizada com o projeto-piloto Click. Em 2014, destacaram-se assim duas grandes atividades no âmbito deste Acordo: o estudo “Empregabilidade nas Organizações da Economia Social” e o projeto “Click: ativar competências de empregabilidade”, desenvolvido no seu formato piloto.  Para além destas atividades mais “centrais”, realizamos outras mais “transversais”, ou seja, atividades desenvolvidas em permanência e continuidade, que constituem já “marcas” deste trabalho, nomeadamente nos domínios da comunicação e informação e da articulação europeia. Destacamos assim atividades como a atualização da página online dedicada ao Protocolo; a tradução de documentos e pareceres; a publicação de notícias nos meios disponíveis na organização (redes sociais, revistas), e outras que vão contribuindo para o trabalho em geral junto dos nossos núcleos distritais.  Podemos assim introduzir o relatório de atividades de 2014 com o reconhecimento da nossa clara aposta em dois significativos domínios: o da investigação e intervenção na Economia Social e o da intervenção junto de públicos vulneráveis. Com a realização do estudo sobre a “Empregabilidade na Economia Social”, encontramo-nos a produzir um instrumento de análise e reflexão fundamentada de um setor com forte potencial de empregabilidade tanto enquanto agente empregador direto, como enquanto facilitador da promoção da empregabilidade de públicos mais vulneráveis. Estamos assim a conhecer para agir. Por outro lado, através da experimentação dinamizada com o Projeto Click, o presente acordo está a agir para inovar, consolidando metodologias que têm vindo a ser trabalhadas ao longo da vigência do acordo e reforçando a essencial mediação junto do potencial tecido empregador.  O presente relatório está dividido em dez partes: I) as ações desenvolvidas durante o ano de 2014; II) a metodologia, III) a articulação com as estruturas centrais do IEFP; IV) os recursos disponíveis para a prossecução das ações planificadas, V) conclusões, VI) cronograma da execução; VII) síntese da execução física de 2014 VIII) Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014; IX) execução orçamental e X) anexos.     
    
    
    
    
    



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

6  

 

    
I. Ações desenvolvidas I. Ações desenvolvidas I. Ações desenvolvidas I. Ações desenvolvidas     
AAAAção 1ção 1ção 1ção 1    

Janeiro a DezembroJaneiro a DezembroJaneiro a DezembroJaneiro a Dezembro    Desenvolvimento, manutenção e aDesenvolvimento, manutenção e aDesenvolvimento, manutenção e aDesenvolvimento, manutenção e atualização tualização tualização tualização dos canais de comunicação da EAPN Portugal para dos canais de comunicação da EAPN Portugal para dos canais de comunicação da EAPN Portugal para dos canais de comunicação da EAPN Portugal para informação/sensibilização sobre políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserçinformação/sensibilização sobre políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserçinformação/sensibilização sobre políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserçinformação/sensibilização sobre políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserção de públicos ão de públicos ão de públicos ão de públicos desfavorecidos. desfavorecidos. desfavorecidos. desfavorecidos.             
Eixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervenção    Informação/Sensibilização    

EnquadramentoEnquadramentoEnquadramentoEnquadramento    A informação/sensibilização constitui um eixo fundamental da atuação da EAPN Portugal, e tem sido um dos instrumentos fundamentais no âmbito deste Protocolo de Cooperação, particularmente junto das instituições e profissionais de ação social e dos seus públicos. As temáticas principais centram-se em : empregabilidade dos públicos mais desfavorecidos, políticas ativas de emprego, a participação das pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social; a economia social; a responsabilidade empresarial, a Inclusão Ativa, o empreendedorismo; o microcrédito e políticas europeias dedicadas ao trabalho e à empregabilidade.   A aposta – por parte da EAPN Portugal – no desenvolvimento de novos instrumentos de comunicação na EAPN Portugal (facebook, blog, boletins electrónicos, páginas na Internet) tem permitido uma maior amplitude e alcance da informação junto das instituições e dos agentes que trabalham com estas temáticas,  Após a reformulação de 2012, a página da Internet do Protocolo de Cooperação entre a EAPN Portugal e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, apresenta atualmente um formato mais apelativo e enriquecido em conteúdos estando em permanente atualização de acordo com os eventos e atividades previstos em cada ano.  Em 2014 a EAPN está a procurar continuar a aposta na dinamização e atualização dos canais de comunicação referidos para que a informação chegue a cada vez mais pessoas.      



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

7  

 

  
AAAAtividadestividadestividadestividades     

UmUmUmUm    
    
    
    
    
    Ao longo do ano de 2014 a atualização e manutenção da página da Internet do Protocolo de Cooperação entre a EAPN Portugal e o IEFP (relatórios de atividades, planos de ação, eventos, estudos, publicações, relatórios europeus, notícias relevantes e outras informações) foi constante. Os destaques e eventos da página foram atualizados à medida que se foram desenvolvendo as atividades programadas, funcionando como veículo de divulgação das mesmas. No período em relatório, foram publicadas um total de 66 notícias, nas mais diversas áreas da empregabilidade, empreendedorismo, inclusão de públicos vulneráveis, desemprego, entre outras, sempre numa lógica de divulgação de conhecimento e oportunidades e inseridos um conjunto de 14 documentos, entre os quais produtos inerentes ao protocolo, mas igualmente estudos recentes nos domínios temáticos do mesmo.   Entre 1 de Janeiro de 2014 e 30 de Dezembro de 2014, o site do Protocolo teve 1991 visitas, resultantes em 3358 visualizações.  Sugerimos uma consulta regular do site (http://www.eapn.pt/iefp) para conhecimento das informações prestadas.   
    
DoisDoisDoisDois     Publicação na edição impressa e online da Revista de Economia Social Focussocial, de artigos informativos e de opinião produzidos por especialistas em áreas variadas: políticas sociais ativas de emprego e inserção profissional; economia social como promotora de emprego e inserção; posições tomadas pelos órgãos da União Europeia e pela European Anti-Poverty Network (EAPN Europa); implementação da Estratégia Europeia de Inclusão Ativa e outros 
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projetos desenvolvidos pela EAPN PORTUGAL e por seus associados, relevantes para o desenvolvimento das políticas sociais e particularmente as mais diretamente relacionadas com a empregabilidade de públicos desfavorecidos e de uma forma mais transversal aos problemas de emprego e desemprego à escala nacional e europeia.  No ano de 2014 foram publicados 8 artigos, dos quais 6 na Focusocial, 5 na edição física e 1 na online e mais 2 artigos em jornais regionais relativos ao projeto Click. Relativamente aos artigos publicados na Focussocial, um é dedicado aos Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego; outro intitula-se “Encontrar um emprego na Europa: com os olhos postos no futuro”; um outro artigo é relativo ao seminário “Rendimento Social de Inserção: uma garantia de cidadania?”, realizado ao abrigo do presente protocolo e ainda 2 artigos relativos à temática do trabalho digno. O artigo online trata-se de uma notícia de divulgação e acompanhamento do projeto Click.  
Três Três Três Três     Dinamização do blog informativo Flash Rede (flashredeblogspot.com) com informações sobre eventos, projetos, atividades de formação e medidas nas mais diversas áreas temáticas, nomeadamente as abrangidas por este protocolo. Trata-se de um blog de acesso livre que conta com mais de 1000 subscritores, sendo um suporte de comunicação atualizado diariamente. Ativo desde Dezembro de 2009, o blog conta, até ao momento (Dezembro de 2014) com 199,157 visualizações. Como já referido em documentos anteriores, o surgimento da revista Focussocial on-line (e em papel), de carácter generalista e muitíssimo mais abrangente, contribuiu para a restrição noticiosa do FLASH REDE. Nos domínios abrangidos por este protocolo, a diminuição deve-se igualmente à dinamização de que o site do mesmo tem vindo a ser alvo, tornando-se assim um instrumento mais privilegiado para a focalização das notícias nestes domínios. No ano de 2014 publicaram-se 238 notícias no blog, sendo que 67 destas (28%) estão diretamente relacionadas com o âmbito do Protocolo (http://flashrede.blogspot.pt/).  
QuatroQuatroQuatroQuatro    

    Utilização permanente do Facebook como instrumento de divulgação e sensibilização de notícias, eventos quer no âmbito deste Protocolo, quer em atividades desenvolvidas pelos núcleos distritais e associados, 
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que se relacionem com estas temáticas. No ano de 2014 totalizaram-se 345.254.000 visitas à página institucional da EAPN Portugal.  
    

ParceirosParceirosParceirosParceiros    Associados da EAPN Portugal Especialistas em diversas áreas de intervenção social Entidades Públicas e privadas, com responsabilidades na área das políticas sociais ativas  Equipa técnica da EAPN Portugal (Sede e núcleos) Outras redes nacionais da EAPN  Responsáveis técnicos de projetos com especial relevância para as temáticas do emprego/desemprego  
Resultados Resultados Resultados Resultados AtingidosAtingidosAtingidosAtingidos    - Site do Protocolo (1991 visitas, 3358 visualizações)  - 133 Notícias divulgadas no Blog Flash Rede, Facebook e site do protocolo (66 site; 67 Blog Flashrede) - Publicação de 6 artigos relacionados com temáticas do protocolo na Revista de Política Social Focussocial e 2 artigos em jornais regionais de divulgação do projeto Click (face a 2 artigos anuais previstos) - Publicação na página da Internet da divulgação e dos relatórios das iniciativas desenvolvidas no âmbito deste Protocolo no período em relatório.  - Elaboração e difusão pelos diversos meios referidos dos materiais de divulgação dos eventos dinamizados no período em relatório.     

Ação 2Ação 2Ação 2Ação 2    
Janeiro a DezembroJaneiro a DezembroJaneiro a DezembroJaneiro a Dezembro    Intercâmbio e tratamento de informação oriunda Intercâmbio e tratamento de informação oriunda Intercâmbio e tratamento de informação oriunda Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.        
Eixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervenção    Informação/Sensibilização      

    
EnquadramentoEnquadramentoEnquadramentoEnquadramento    Sendo uma organização europeia a EAPN Portugal desenvolve o seu trabalho junto das suas congéneres em todos os Estados Membros da União Europeia e da EAPN Europa. As estruturas de trabalho da EAPN 
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incluem vários grupos de trabalho temáticos relacionados com temas fundamentais para as políticas sociais. Todos estes grupos produzem documentos e pareceres, direta ou indiretamente, relacionados com as políticas sociais europeias relativas à empregabilidade de públicos vulneráveis. A EAPN Portugal, tem vindo a produzir traduções e/ou adaptações destes documentos, bem como de outros provenientes de entidades como a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu entre outras, procedendo posteriormente à sua publicação em Portugal, nomeadamente através do seu acervo na página da Internet (http://www.eapn.pt/). Estes textos constituem uma mais-valia em termos de aprofundamento dos temas e áreas em que incidem este protocolo.  
    

AAAAtividadestividadestividadestividades    
Cinco Cinco Cinco Cinco     Tradução de documentos, pareceres, livros técnicos e/ou outros documentos pertinentes no âmbito das políticas activas de emprego, empregabilidade de públicos desfavorecidos, Estratégia Europeia de Inclusão Ativa, Economia Social e Terceiro Sector, Responsabilidade Social, Cidadania Empresarial e outras temáticas respeitantes aos domínios do presente protocolo.  Para além da tradução, esta atividade encontra-se ligada à atividade do ponto anterior (publicação de materiais on-line e sua atualização nos meios disponíveis), assim, no decorrer do ano de 2014, foram divulgados no site do protocolo um conjunto de 10 documentos integrados nas áreas temáticas referidas, para além dos documentos relativos a publicações do próprio acordo de cooperação. Relativamente às 4 traduções previstas, foram todas concluídas no ano de 2014 encontrando-se em processo de revisão para divulgação.  - Brochura explicativa. “EAPN Explicativo #5: A qualidade do trabalho e do emprego”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2014. - Tomada de posição da EAPN Europa sobre trabalhadores pobres (Novembro de 2013). Trad. EAPN Portugal, 2014.  - Tomada de posição da EAPN Europa sobre o Pacote de Análise Anual do Crescimento para 2014 (Fevereiro de 2014). Trad. EAPN Portugal, 2014. - Fundos Estruturais 2014-2020: Haverá espaço para a inclusão social e o envolvimento das ONG’s? (Dezembro 2013). Trad. EAPN Portugal, 2014.   
    

ParceParceParceParceirosirosirosiros    Equipa técnica da EAPN Portugal  EAPN Europa 
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Redes nacionais da European Anti-Poverty Network Outras entidades internacionais membros da EAPN Europa  
Resultados Resultados Resultados Resultados atingidosatingidosatingidosatingidos - Tradução dos 4 documentos previstos para 2014 em torno de temáticas relacionadas com o trabalho digno, a realidade dos trabalhadores pobres e a aposta na reflexão dos investimentos dos Fundos Estruturais no domínio da inclusão social e do Terceiro Sector. Destaque-se para além da tradução dos referidos documentos, a disponibilização online de sínteses estatísticas informativas, nomeadamente do Eurostat, bem como de alguns documentos na sua língua original, editados por entidades como a Organização Internacional do Trabalho, a Comissão Europeia entre outras. No período em relatório foram publicados 10 documentos no site do protocolo.    

Ação 3Ação 3Ação 3Ação 3    
Fevereiro a Fevereiro a Fevereiro a Fevereiro a NovembroNovembroNovembroNovembro    Projeto Projeto Projeto Projeto –––– piloto desenvolvido em torno do eixo da Responsabilidade Social das Empresas, visando a  piloto desenvolvido em torno do eixo da Responsabilidade Social das Empresas, visando a  piloto desenvolvido em torno do eixo da Responsabilidade Social das Empresas, visando a  piloto desenvolvido em torno do eixo da Responsabilidade Social das Empresas, visando a inserção inserção inserção inserção no mercado de trabalho,no mercado de trabalho,no mercado de trabalho,no mercado de trabalho, de públicos mais vulneráveis,  de públicos mais vulneráveis,  de públicos mais vulneráveis,  de públicos mais vulneráveis, tendo em visttendo em visttendo em visttendo em vista a a a a melhoria da sua a melhoria da sua a melhoria da sua a melhoria da sua empregabilidade.empregabilidade.empregabilidade.empregabilidade.         

Eixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervençãoEixo de intervenção    Informação/Sensibilização  
    

EnquadramentoEnquadramentoEnquadramentoEnquadramento    Desde a sua génese que a EAPN Portugal, tem vindo a defender nos seus princípios orientadores e nas suas práticas, a participação ativa das pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social, dando-lhes voz e produzindo ações para elas e com elas. O principal instrumento de aplicação desta tarefa tem sido o que designamos por Conselho Nacional de Cidadãos (CNC), dinamizado através de grupos de trabalho locais ao nível distrital, que tem por objetivos específicos a planificação, desenvolvimento, monitorização e avaliação das ações que a EAPN promove no âmbito da Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social, tais como: campanhas de sensibilização, documentos de informação/recomendações sobre as políticas sociais, colaboração em estudos de investigação social e em vários eventos de âmbito local e nacional. No âmbito deste Protocolo temos vindo a reforçar a componente informativa – também como instrumento de trabalho – para estes grupos de pessoas, no que respeita às diversas medidas sobre a empregabilidade e políticas 
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ativas de emprego, de forma a facilitar a sua integração no mercado de trabalho, complementando assim a sua participação social e cívica, em conjunto com outro tipo de ações sobre outras questões, que possam reforçar as competências pessoais e sociais/relacionais.  A partir de 2011 e até 2013, a EAPN Portugal desenvolveu um trabalho cujo objetivo visava essencialmente a empregabilidade dos públicos mais vulneráveis face ao mercado laboral, através da organização de sessões em formato workshop sobre a questão da empregabilidade, destinadas diretamente a estes públicos.  A avaliação destas iniciativas pelos seus participantes tem vindo a caracterizá-las como extremamente positivas e enriquecedoras, não apenas do ponto de vista do conhecimento adquirido, da possibilidade de reflexão e do vital incremento da auto-estima e de positividade, mas igualmente pela mobilização que este tipo de grupos proporciona, enquanto elementos reunidos em torno de uma problemática. Com efeito, produziram-se durante estas ações momentos verdadeiramente participativos e de exercício da cidadania. Durante estas sessões, as situações de precariedade de muitas destas pessoas, foram retratadas através de testemunhos e depoimentos, que serviram para posteriores momentos de reflexão sobre temáticas extremamente relevantes como sejam as políticas ativas de emprego; crise económica e social; formação e qualificação ao longo da vida; capacidade empreendedora; apoios institucionais às pessoas que se encontram à procura de novo emprego ou de um primeiro emprego; posturas individuais face ao mercado de trabalho (marketing pessoal) entre outras.  A tomada de consciência de um conjunto de questões, desde logo, numa lógica de responsabilização pelo rumo que cada um define para si e de auto conhecimento, revelou-se central nos objetivos das sessões, sendo que se percepcionaram uma ampla gama de sentimentos e posturas, que variam consoante fatores como a idade, a formação, o meio geográfico e principalmente a história de vida de cada um, que condiciona naturalmente a postura face às atitudes a tomar, numa altura da vida menos positiva. É precisamente neste sentido que o objetivo de tomada de consciência é paralelo e simultâneo ao reforço de atitudes positivas e ao incremento, consciente, da auto-estima dos participantes.  Outro aspeto importante foi a “mensagem” deixada pelos participantes ao próprio IEFP, no sentido em que, ao tomar conhecimento da organização das sessões no âmbito de um protocolo entre a EAPN e o IEFP, os participantes demonstraram a importância que para eles assume um tratamento mais “individualizado” dos casos como o que acontece nestas sessões e que sentem ausente os Centros de Emprego. Com a frequência destas sessões é transmitida uma consciência da abertura do próprio IEFP a metodologias mais participativas, encontrando igualmente aqui uma oportunidade para o conhecimento mais aprofundado de diretivas e medidas de apoio ao emprego por ele dinamizadas.  Dando resposta a este apelo, e reconhecendo que o contexto socioeconómico nacional do ano de 2014 continuou fortemente marcado pela vulnerabilidade daqueles que não conseguem aceder ao mercado laboral, como nos têm vindo a revelar as taxas sempre crescentes de desemprego, pretendemos dar continuidade a todo este trabalho de acompanhamento e de reforço da motivação de públicos vulneráveis.  
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Na medida em que qualquer iniciativa inovadora parte igualmente da aprendizagem com apostas anteriores realizadas, no ano de 2014 rentabilizamos o trabalho com públicos vulneráveis que tem vindo a ser realizado, aprofundando-o e articulando-o com uma intervenção junto do tecido empregador. Neste sentido a EAPN Portugal organizou em 2014 um projeto-piloto, com duas componentes essenciais: uma primeira fase de auscultação da oferta de emprego através de pesquisa no âmbito do mercado de trabalho, às necessidades dos empregadores no que respeita à criação de postos de trabalho e às possíveis ofertas de emprego em áreas específicas. Numa segunda fase uma intervenção junto da procura de emprego, aplicando os perfis de necessidades desenhados pelo tecido empregador a um grupo de pessoas em situação de desemprego acompanhadas num conjunto de sessões de coaching para a empregabilidade. O perfil de competências dos participantes neste grupo foi trabalhado numa articulação com as necessidades partilhadas pelo tecido empregador, sendo pré-requisito para os participantes a demonstração de características de ativação de conhecimentos, resiliência à adversidade do mercado laboral e procura ativa de emprego.  Transversal a estas duas componentes essenciais do projeto é a ligação com o Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, entidade que envolvemos em todo o decurso do projeto, numa estreita articulação com o tecido empregador e com um papel determinante na sinalização e na monitorização do grupo de participantes envolvidos. Dadas as limitações de ordem financeira e temporal, o presente projeto desenvolveu-se apenas em articulação com o território de intervenção de um Centro de Emprego e Formação Profissional.   Os objetivos de implementação deste projeto-piloto foram essencialmente de três tipos:  1) Contribuir para o desenvolvimento do tecido empregador, particularmente de pequena e média dimensão, na reformulação dos seus métodos de recrutamento e seleção1.  2) Inserir no mercado de trabalho regular, o público que habitualmente se encontra limitado às medidas destinadas aqueles que se encontram fora desse mesmo mercado, ou seja, aos programas ocupacionais ou aos dispositivos assistenciais em vigor. Neste sentido, o projeto poderá abranger beneficiários do RSI e de outras transferências sociais, tendo como principal objetivo a superação desta condição a partir desta mesma 
                                                           1 Inicialmente o objetivo formulou-se da seguinte forma: Contribuir para o desenvolvimento do tecido empresarial, apoiando as empresas, particularmente de pequena e média dimensão, na reformulação dos seus métodos de recrutamento e seleção, designadamente de postos de trabalho que exigem menos qualificação. Este apoio prestado junto dos recursos humanos pretende enquadrar-se numa aposta em lógicas de responsabilidade social junto destas empresas. A reformulação deste objetivo deu-se devido aos contactos estabelecidos localmente e que demonstraram a forte importância do setor social enquanto empregador local, levando-nos assim a uma maior abrangência.  
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metodologia. Em todo o caso, pretende-se que o projeto abranja pessoas que se encontram em situações mais precárias, mas ainda com fortes possibilidades de inserção no mercado laboral.  3) Estimular as abordagens e as convergências de interesses entre o público visado e as empresas em geral.    
SeisSeisSeisSeis    Realização de ações de sensibilização e informação junto do tecido empresarial, da área de circunscrição do Centro de Emprego.  Estas ações desenharam-se com os seguintes objetivos:  - Expor os objetivos do projeto-piloto às empresas de forma a estabelecer parcerias e  confirmar a recetividade do tecido empresarial.  - Sensibilizar e informar acerca das políticas ativas de emprego, no que respeita aos benefícios para as empresas, mas igualmente na prossecução de objetivos claramente definidos no âmbito da Cidadania Empresarial e da Responsabilidade social das Empresas.  - Auscultar as necessidades em termos de procura/oferta no mercado laboral, articulando com o IEFP local/regional as ações de formação profissional e a sua adaptação às necessidades laborais das empresas locais.   Face ao que acima apresentamos no âmbito desta atividade nº6 do Plano de Ação de 2014, o primeiro semestre de 2014 marcou-se essencialmente pelo estabelecimento de parcerias e pela redefinição do projeto de acordo com os contributos das mesmas. Assim, dos resultados das reuniões, os representantes das entidades empregadoras entenderam ser mais importante uma articulação direta e ao longo de todo o projeto por parte destas entidades, mais do que apenas numa fase inicial de auscultação e de sensibilização. O concelho de Águeda foi apresentado como um território com uma história significativa ao nível da Responsabilidade Social das empresas, encontrando-se assim o seu tecido empresarial aberto a iniciativas deste âmbito. Numa fase intermédia percebeu-se igualmente a forte relevância do tecido social enquanto agente empregador do concelho, pelo que o projeto alargou a sua intervenção no tecido empresarial ao tecido social. Destaque-se igualmente a abordagem ao tecido comercial, nomeadamente através da parceria com a ACOAG, não tendo esta no entanto alcançado o contacto e envolvimento direto de comerciantes. Contudo, este contacto levou-nos a uma nova parceria com a Associação Literal Propósito, uma associação 
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de promoção do empreendedorismo, constituída por mulheres empreendedoras, na sua maioria em situação de criação do seu próprio emprego.  O envolvimento das entidades empregadoras passou assim não por um conjunto de ações de sensibilização e informação junto das mesmas numa fase inicial, mas antes pela sua presença direta em duas das 10 sessões dinamizadas, uma realizada a 26 de Maio2, com apresentação do perfil de colaboradores que procuram e uma segunda, a 20 de Outubro, com a realização de uma sessão de speedrecruitment3. Ao longo de todo o processo de desenvolvimento das 10 sessões, os parceiros foram informados do perfil do grupo de pessoas constituído, no sentido de poderem contribuir com ferramentas para a melhoria das suas competências de empregabilidade, nomeadamente através da articulação com o desenvolvimento/ encaminhamento para formações em competências técnicas que se revelem estratégicas. Neste âmbito foi desenvolvida uma sessão (1 de Setembro) na qual foi proporcionada uma reunião de cada um dos participantes com uma responsável de formação do IEFP que traçou um percurso personalizado das formações frequentadas e com potencial interesse de frequência.  A sessão aberta com empregadores, realizada a 26 de Maio, veio reforçar os objetivos do projeto, nomeadamente com o forte destaque para a importância da aposta nas competências comportamentais dos colaboradores.  Decorrente do contacto com as entidades empregadoras os participantes encontram-se inscritos em várias Bolsas de Emprego das entidades parceiras (Associação Empresarial de Águeda; ABIMOTA; Santa Casa da Misericórdia; CERCIAG; Câmara Municipal de Águeda) e, consoante o perfil, na Bolsa de Formação da Associação Literal Propósito que presta apoio à criação do próprio emprego.   Ainda do ponto de vista da oferta, mas numa perspetiva de possíveis saídas de empregabilidade para os participantes, a última sessão de 3 de Novembro foi dedicada à questão do auto-emprego4, trazendo até aos participantes dois exemplos de empreendedores que criaram o seu próprio emprego e ainda a colaboração da Câmara Municipal de Águeda com a divulgação dos seus serviços/apoios ao nível do empreendedorismo, nomeadamente a incubadora empresarial e a incubadora criativa. Destaque-se que 2 dos participantes do projeto rentabilizaram estes contactos e encontram-se a desenvolver, enquanto sócios, a conceção de um projeto de auto emprego.  
                                                           2 Nº de empregadores na sessão aberta (26 maio): 5 (2 empresários; 2 elementos de associação de empreendedorismo social; 1 elemento de recrutamento de associação empresarial). Confrontrar Anexo 1 - relatório final do projeto Click para mais informações.  3 Nº de empregadores na sessão de speed recruitment (20 outubro): 7 (Bela Vista IPSS; Centro Socal Paroquial de Recardães; Câmara Municipal de águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; HFA- Henrique, Fernando e Alves, CERCIAG). Confrontrar Anexo 1 - relatório final do projeto Click para mais informações.  
 
4
 Confrontrar Anexo 1 - relatório final do projeto Click para mais informações.  
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A avaliação do projeto foi realizada em dois momentos, a intermédia em Julho e a final em Novembro, junto tanto dos participantes como dos parceiros, tendo registado resultados muito positivos. Ao nível dos parceiros destaca-se a demonstração de interesse de continuidade das parcerias desenvolvidas no âmbito do projeto avançando-se, nomeadamente, a realização de sessões de speed recruitment como a realizada no âmbito do Click contando com um número mais alargado de participantes, promovida por parceiros com esta experiência prévia. Ao nível da disseminação do projeto, para além das parcerias estabelecidas, destacam-se quatro momentos no sentido da criação de potencial de replicação: - Apresentação na reunião distrital de IPSS’s de Aveiro a 28 de Junho, que contou com cerca de 300 participantes; - Participação na 2ª Edição da Feira Socializar+ (S+) a 2 e 3 de Outubro em Águeda - Participação na 2ª Oficina de Inovação Social, a 4 de Dezembro, integrada na definição da estratégia de especialização inteligente de águeda e dedicada ao tema da empregabilidade  - Reunião com Conselho Diretivo do IEFP, IP (27 Novembro) para perspectivas de alargamento do projeto no âmbito do Plano de Ação para 2015    
ParceirosParceirosParceirosParceiros    - Instituto de Emprego e Formação Profissional - Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas ativas de emprego  (Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda) - Associações empresariais locais e tecido empregador na área de circunscrição do Centro de Emprego (Centro de Emprego de Águeda; Ass. Empresarial e Comercial de Águeda; ABIMOTA; Ass. Literal Propósito; Câmara Municipal de Águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; CERCIAG; Bela Vista)   

Resultados Resultados Resultados Resultados atingidosatingidosatingidosatingidos - Reconfiguração metodológica do projeto através de colaboração com entidades promotoras de empregabilidade  - Sessão aberta a empregadores com 5 participantes (2 empresários (Almas SA e Tormel Lda.); 2 elementos de associação de empreendedorismo social e 1 elemento de recrutamento de associação empresarial.) - Sessão de speed recruitment com 7 entidades participantes (Bela Vista IPSS; Centro Social Paroquial de Recardães; Câmara Municipal de Águeda; Santa Casa da Misericórdia de Águeda; HFA- Henrique, Fernando e Alves, CERCIAG) 
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- 9 parcerias efetivadas, face a 4 previstas, com Centro de Emprego de Águeda; Ass. Empresarial e Comercial de Águeda; ABIMOTA; Ass. Literal Propósito; Câmara Municipal de Águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; CERCIAG; Bela Vista  - Replicação do projeto-piloto em anos posteriores noutras regiões do país (destaque para 4 momentos chave enunciados).   
Sete Sete Sete Sete     Realização de dez ações de coaching para a empregabilidade com públicos vulneráveis em situação de desemprego, apostando na adequação de perfis de competências. Estas ações estavam previstas para decorrer de maio a novembro, para um grupo de cerca de 15 pessoas, constituído a partir da informação trabalhada e partilhada com o Centro de Emprego de Águeda, neste caso concreto.   Face à reconfiguração metodológica da atividade nº6, a programação das presentes sessões foi significativamente antecipada face ao previsto e os seus conteúdos programáticos, bem como um conjunto de questões logísticas das mesmas, foram apresentados a potenciais públicos participantes, sinalizados pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, num conjunto de 6 sessões (a 14 e 21 de Março) com um total de 79 participantes, dos quais recolhemos a inscrição voluntária de 16 participantes. Alargamos ainda as inscrições divulgando o projecto junto de alguns parceiros estratégicos do Núcleo de Aveiro da EAPN Portugal, que em anos anteriores manifestaram interesse na metodologia. Destaque-se das sessões de esclarecimento realizadas o reforço da importância da participação voluntária e interessada dos membros, assim como o reforço de se tratar de um projeto feito para as pessoas e com as pessoas, apelando assim ao contributo dos participantes com a sugestão de um nome para o projeto, o qual se consolidou em “Projeto Click- ativar competências de empregabilidade”.  Após este período de apresentação as sessões iniciaram, tendo-se desenvolvido com o seguinte calendário: 7 e 23 Abr; 5 e 26 Mai; 2 Jun; 7 Jul; 1 Set; 6 e 20 Out e 3 Nov e contando com um grupo de 19 participantes que oscilou na seguinte frequência: 12 + 19 + 17 + 17 + 14 +12 +14 +9 +10 +10. Destacamos assim um índice de participação nas sessões muito positivo com faltas maioritariamente justificadas. Dos 19 participantes os resultados indicam 3 desistências (2 não justificadas e 1 por motivos familiares). Dos 16 participantes finais 8 reativaram o seu contacto com o mercado de trabalho (2 CEI; 2CEI+; 2 participantes associaram-se para a criação do seu próprio emprego; 1 contrato de emprego com vínculo de 1 ano e 1 
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contrato de emprego para substituição). Dos 19 participantes, 16 realizaram o seu currículo europeu, currículo livre e carta de apresentação, 2 dos quais pela primeira vez.  No relatório final do projeto pode conhecer com mais detalhe o perfil de participantes do projeto.  A avaliação do projeto foi realizada em dois momentos, a intermédia em Julho e a final em Novembro, junto tanto dos participantes como dos parceiros, tendo registado resultados muito positivos, os quais podem ser conhecidos com detalhe no Relatório Final do Projeto, em anexo. Ao nível dos participantes, a forte satisfação global foi reforçada com vários comentários que apontaram no sentido da realização do Click nas suas vidas através do projeto. Transversal ao conjunto das sessões, destaca-se a sistematização de conteúdos na elaboração de um Manual do Projeto disponibilizado aos participantes, o qual apresentamos em alternativa à brochura planificada para fornecer aos empresários, em virtude das questões já indicadas de alterações registadas na componente de participação das entidades empregadoras no projeto (atividade 6). Este Manual, também disponibilizado no anexo do Relatório Final do projeto, sistematiza a programação das sessões desenvolvidas. Ao Manual acrescemos ainda a produção de um postal de apresentação de cada um dos participantes. Este documento foi uma sugestão decorrente de um trabalho de articulação entre a oferta e a procura. Ambos os lados do mercado de trabalho, e do projeto em particular, assumem a consciência de que uma primeira impressão face a potenciais colaboradores é essencial e, por vezes, mais do que conhecer o percurso profissional e de competências dos mesmos importa saber o que estes se encontram dispostos a fazer e o que os caracteriza de forma mais vincada e sintética no momento presente. O anexo do Relatório Final do projeto    inclui o conjunto dos 16 postais de apresentação elaborados, sendo de destacar que estes foram importantes instrumentos de contacto com potenciais entidades empregadoras, algumas das quais vieram a estar presentes na sessão de speed recruitment.  
    

ParceirosParceirosParceirosParceiros    - Instituto de Emprego e Formação Profissional - Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas ativas de emprego  (Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda) - Associações empresariais locais e tecido empregador na área de circunscrição do Centro de Emprego (Centro de Emprego de Águeda; Ass. Empresarial e Comercial de Águeda; ABIMOTA; Ass. Literal Propósito; Câmara Municipal de Águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; CERCIAG; Bela Vista)  
Resultados Resultados Resultados Resultados atingidosatingidosatingidosatingidos - Realização de 10 sessões, em parceria com o núcleo distrital da EAPN Portugal, ONGs locais e Centro de Emprego e Formação Profissional a designar (7 e 23 Abr; 5 e 26 Mai; 2 Jun; 7 Jul; 1 Set; 6 e 20 Out e 3 Nov. 
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Realizaram-se 4 no Centro de Emprego de Águeda, 5 na Associação Empresarial de Águeda e 1 na Biblioteca Municipal de Águeda) - Elaboração de um manual de acompanhamento para os participantes previsto mais 16 postais de apresentação dos participantes - Redação de um relatório final de conclusões das sessões (incluindo resultados dos instrumentos de avaliação intermédia e final) - Presença de, pelo menos, 80% das 15 pessoas em todas as 10 sessões (Total de participações nas 10 sessões: 137 (face a 120 previstas) = 12 + 19 + 17 + 17 + 14 +12 +14 +9 +10 +10)  - Dos 19 participantes os resultados indicam 3 desistências (2 não justificadas e 1 por motivos familiares). Dos 16 participantes finais 8 reativaram o seu contacto com o mercado de trabalho (2 CEI; 2CEI+; 2 participantes associaram-se para a criação do seu próprio emprego; 1 contrato de emprego com vínculo de 1 ano e 1 contrato de emprego para substituição). Dos 19 participantes, 16 realizaram o seu currículo europeu, currículo livre e carta de apresentação.   
Ação 4Ação 4Ação 4Ação 4    

Março a Dezembro Março a Dezembro Março a Dezembro Março a Dezembro     Realização de um estudo no contexto das ONG’s de intervenção social em Portugal, sobre os serviços de Realização de um estudo no contexto das ONG’s de intervenção social em Portugal, sobre os serviços de Realização de um estudo no contexto das ONG’s de intervenção social em Portugal, sobre os serviços de Realização de um estudo no contexto das ONG’s de intervenção social em Portugal, sobre os serviços de integintegintegintegração no mercado laboral, para públicos desfavorecidos, através da aplicabilidade das políticas ativas de ração no mercado laboral, para públicos desfavorecidos, através da aplicabilidade das políticas ativas de ração no mercado laboral, para públicos desfavorecidos, através da aplicabilidade das políticas ativas de ração no mercado laboral, para públicos desfavorecidos, através da aplicabilidade das políticas ativas de emprego e outras iniciativas relacionadas com a empregabilidade.    emprego e outras iniciativas relacionadas com a empregabilidade.    emprego e outras iniciativas relacionadas com a empregabilidade.    emprego e outras iniciativas relacionadas com a empregabilidade.        
    

Eixo de intervenção Eixo de intervenção Eixo de intervenção Eixo de intervenção  Investigação 
    
Oito  Oito  Oito  Oito   Sendo o IEFP o organismo a nível nacional e governamental com responsabilidade e intervenção na área da empregabilidade importa conhecer as iniciativas que neste domínio são desenvolvidas na sociedade, designadamente por atores sociais como as ONG’S. Pretende-se assim o fortalecimento da relação entre o IEFP e organizações que operam no terreno nos mesmos domínios, numa ótica de rentabilização de boas práticas e de partilha de recursos.  
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Existe investigação relevante no domínio da caracterização das ONG’s em Portugal, a própria EAPN já publicou dois livros sobre este assunto, o último no ano de 2011. Com base nesse estudo, pretendemos sobretudo caracterizar algumas das valências mais relacionadas com a empregabilidade de públicos mais desfavorecidos perante o mercado de trabalho e sobretudo estudar a aplicabilidade das políticas ativas de emprego elaboradas pelo IEFP. Pretende-se igualmente verificar resultados; perceber de que forma essas políticas são aplicadas; a que tipo de públicos; quais são os processos de seleção e recrutamento? Como é articulada a formação profissional com o processo de integração sócio laboral; Como é realizado o processo de acompanhamento após a colocação no posto de trabalho? Estas e outras questões que seguramente surgirão ao longo do processo de investigação, poderão – na nossa perspetiva – ajudar a clarificar o papel das ONG’s neste processo de integração destes públicos.  Sabendo de antemão que as ONG’s possuem uma parte substancial da “aplicabilidade” destas medidas no terreno, deixa-nos a possibilidade de analisar essa mesma intervenção, partindo do princípio que esta intervenção se pauta pelo “espírito de missão” característico destas organizações, mas ao mesmo tempo considerando a realidade do mercado de trabalho em Portugal e sobretudo os processos “longos” e, por vezes, “intermitentes” de integração de determinados públicos que recorrem a este tipo de organizações. A análise e o estudo deste tipo de organizações não é por si só nada de novo, o que pretendemos clarificar é sobretudo a sua abordagem e a sua utilização de um instrumento fundamental da integração social: as políticas públicas de emprego, nas suas diversas vertentes e medidas, bem como um conjunto de práticas de empregabilidade que estas desenvolvam.   Objetivo geral do projeto Objetivo geral do projeto Objetivo geral do projeto Objetivo geral do projeto     Caracterizar as ONG’s de solidariedade social em Portugal, no que respeita a práticas de empregabilidade, particularmente à aplicação de políticas ativas de emprego.    Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos        
• Sistematização de práticas relativas à empregabilidade dos vários públicos utentes das ONG’s portuguesas de solidariedade social, a partir das suas valências específicas destinadas às questões do emprego (GIP’s, Empresas de Inserção e outras).  
• Analisar a articulação entre essas valências específicas nas ONG’s e as políticas ativas de emprego em vigor.  
• Caracterizar a integração de políticas ativas de emprego nos planos de trabalho das ONG’s. 
• Desenvolver estudos de caso, relativos a práticas inovadoras e de sucesso para a empregabilidade de públicos mais vulneráveis ao mercado laboral.  
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• Desenvolver pistas de atuação relativas à aplicabilidade e à articulação no seio das ONG’s de práticas de empregabilidade.   Esboço metodológico e seu desenvolvimentoEsboço metodológico e seu desenvolvimentoEsboço metodológico e seu desenvolvimentoEsboço metodológico e seu desenvolvimento        Tendo em vista os objetivos acima indicados, o presente estudo estrutura-se num desenho metdesenho metdesenho metdesenho metodológico odológico odológico odológico tripartidotripartidotripartidotripartido: um primeiro momento de revisão bibliográfica, um segundo momento de abordagem quantitativa através de inquérito por questionário e um terceiro momento de abordagem qualitativa através da utilização da técnica de focus group. Este desenho metodológico preliminar é o que, efetivamente, se encontra a ser desenvolvido, embora com algumas nuances de que daremos conta.  Especificando o referido desenho metodológico, a fase de revisão bibliográficarevisão bibliográficarevisão bibliográficarevisão bibliográfica pretende dar conta de análises existentes no domínio temático do estudo, fundamentando a relevância do mesmo e transmitindo uma breve perspetiva sobre a forma como tem vindo a ser analisado. Assim, o enquadramento conceptual do presente estudo encontra-se já em franco desenvolvimento, tendo já sido alvo de complemento pela equipa de consultores e estando, presentemente, em fase de finalização. Este enquadramento foca-se numa análise prévia da realidade a intervir, nomeadamente sistematizando questões sobre o contexto político, europeu e nacional, nos domínios em análise, traçando um retrato das questões da inclusão/exclusão social, da centralidade do trabalho e ainda realizando um retrato, também estatístico, do mercado de emprego e do desemprego. Abordada a realidade a intervir, o enquadramento foca-se de seguida, de forma mais detalhada, nas noções de Economia Social; Empregabilidade e Políticas Ativas de Emprego. Destaca-se a este nível do enquadramento a opção conceptual pela abordagem da Economia Social, um conceito mais lato do que o de ONG e determinante no nível de análise do presente estudo.  Relativamente à abordagem quantitativa através de inquérito por questionárioabordagem quantitativa através de inquérito por questionárioabordagem quantitativa através de inquérito por questionárioabordagem quantitativa através de inquérito por questionário, importa desde logo clarificar o procedimento de amostragem pretendido no sentido de alcançar uma amostra o mais significativa possível. Desta forma, e tendo em conta a integração do presente estudo num protocolo entre a EAPN Portugal e o IEFP, e sendo o IEFP o organismo responsável pela definição e monitorização das políticas ativas de emprego - um dos mais fortes domínios da empregabilidade na Economia Social que o estudo pretende analisar – pretendia-se o envolvimento do IEFP no fornecimento dos dados que servirão de base ao cálculo da amostra. Especificando procedimentos, através da base de dados do IEFP relativa às entidades que em território nacional desenvolvem valências/atividades relacionadas com as políticas ativas de emprego, pretendia-se em seguida calcular uma amostra representativa das mesmas (cerca de 10%, abrangendo um perfil diversificado do ponto de vista da distribuição territorial e do tipo de políticas ativas de emprego desenvolvidas) e entrar em contacto com esta amostra para administração de um inquérito por questionário.  O procedimento de definição amostral encontrava-se totalmente definido, no entanto, em virtude da comunicação da impossibilidade de colaboração do IEFP no fornecimento de dados, após um conjunto 
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significativo e alargado no tempo de contactos, a estratégia foi alterada. Assim, o processo de construção da amostra foi realizado, em alternativa, através de contactos dinamizados com o apoio dos Núcleos Distritais da EAPN Portugal. Estes contactos dirigiram-se no sentido de obter informação sobre as entidades da Economia Social que em Portugal dinamizam práticas de empregabilidade, solicitando a estas informações sobre que práticas, qual o seu enquadramento legal na Economia Social e qual a sua dimensão. Esta opção foi resultante na sinalização de um conjunto de 705 entidades. No entanto, este revelou-se um número ainda muito reduzido face ao universo da Economia Social. Perante este facto, metodologicamente prescindimos da definição de uma amostra probabilística e avançamos para uma lógica de amostragem de bola de neve. A estas 705 entidades acrescemos um conjunto de contactos recolhidos através de vários contributos (base de dados de associados colectivos da EAPN Portugal, listagem nacional de GIP’s [integrados em organizações da Economia Social] e listagens locais de CLDS), contactos para os quais foi enviado, por email, o inquérito por questionário. A estas entidades para quem foi enviado o questionário, foi ainda solicitado o seu apoio na divulgação (destaque-se a solicitação da divulgação lançada às Direções dos Centros Distritais da Segurança Social e às Autarquias [no âmbito da Rede Social]), bem como a sinalização (numa lógica de bola de neve) de outras entidades que conheçam com práticas de empregabilidade. Perante estes procedimentos, a base de contactos sistematizada até 30 de Junho integra 1357 entidades da Economia Social, 43 das quais identificadas em processo de bola de neve e distribuídas geograficamente da seguinte forma: Aveiro; 56; Beja; 111; Braga; 78; Bragança; 59; Castelo Branco; 69; Coimbra; 60; Évora; 164; Faro; 40; Guarda; 40; Leiria; 62; Lisboa; 112; Portalegre; 122; Porto; 107; Santarém; 58; Setúbal; 82; Viana do Castelo; 37; Vila Real; 54; Viseu; 30.  Quanto ao procedimento de divulgação do questionário, este passou por três fases. Numa fase prévia foi lançado um pré-teste do mesmo a um conjunto de 6 entidades, o qual nos permitiu uma reestruturação do mesmo para garantir uma maior aplicabilidade. Fechado o instrumento seguiu-se a 1ª fase de aplicação do questionário, decorrendo de 4 a 16 de Junho. Face ao reduzido número de respostas, lançaram-se ainda mais 3 fases de recolha - 16 a 30 Junho; 30 Junho a 10 Julho e 10 Julho a 31 Agosto. Terminada a fase de recolha dos questionários totalizamos 315 respostas com a seguinte distribuição: Aveiro - 31; Beja - 18; Braga – 12; Bragança - 17; Castelo Branco - 12; Coimbra - 12; Évora - 27; Faro - 11; Guarda - 21; Leiria - 21; Lisboa - 15; Portalegre - 22; Porto - 24; Santarém - 13; Setúbal - 22; Viana do Castelo - 20; Vila Real - 5; Viseu - 12.  Ao nível do inquérito por questionário, destacamos ainda que a construção deste foi alicerçada na prévia revisão bibliográfica e num trabalho conjunto com a equipa de consultoria. Esta abordagem deu lugar a um inquérito por questionário dividido em 4 pontos: 1) Caracterização institucional; 2)Caracterização como entidade empregadora e 3) como entidade promotora da empregabilidade dos seus públicos e 4) comentários e sugestões.  Do conjunto de 315 entidades com resposta ao inquérito destacamos que estas chegam a um conjunto de 278 690 utentes e empregam um total de 16873 colaboradores. Destes colaboradores 1505 (9%) encontram-
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se integrados através de Políticas Ativas de Emprego (PAE). Em 88% das organizações de economia social (OES) o recurso a politicas ativas de emprego no total de colaboradores não ultrapassa os 25% dos mesmos. O motivo para o recurso a PAE mais destacado, por 50% das OES, é o de resposta a atividades da organização, previamente existentes, não satisfeitas pelos recursos humanos com vínculo contratual. No que respeita ao desenvolvimento de atividades na área do emprego e formação, são dinamizadas por 76% das OES.  Este retrato plural encontra-se igualmente a ser desenvolvido através da aplicação de metodologias de aplicação de metodologias de aplicação de metodologias de aplicação de metodologias de carácter qualitativo, carácter qualitativo, carácter qualitativo, carácter qualitativo, utilizando-as numa abordagem das práticas de empregabilidade na Economia Social no domínio de indicadores plurais: sustentabilidade, replicabilidade, inclusão social, participação ativa de públicos vulneráveis, trabalho em rede (principalmente ao nível da ligação com o IEFP, com o mundo empresarial e com outras organizações da Economia Social, no sentido da partilha de recursos). A opção pelo desenho qualitativo de metodologias sofreu uma reconfiguração, na medida em que se revelou essencial o desenho de perfis de organizações, a partir da abordagem quantitativa, para que a continuidade do desenho metodológico contribuisse para o aprofundamento da análise da forma mais adequada, face aos perfis organizacionais detectados. Esta reconfiguração do desenho qualitativo de metodologias deu assim lugar à opção pela realização de um conjunto de entrevistas a agentes estratégicos nos domínios em análise, tendo sido realizadas um total de 19 entrevistas (3 com investigadores [Carlota Quintão; José Varejão; Jordi Estivill]; 3 com entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego de Guimarães e Leiria; CASES]; 12 com  OES  [CEPAC; CSPPinheiro; ACISJF; Recovery; Artenave; Caritas Viseu; Centro Social Polivalente de Ega; Santa Casa Misericórdia de Santarém; Comunidade Vida e Paz; Fundação Porto Social; Fundação ADFP – Ass para o Desenvolvimento e Formação profissional de Miranda do Corvo])  + 2 Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego [PAE]). Todos os guiões se orientam de acordo com os 3 principais eixos do estudo: 1) caracterização da economia social enquanto entidades empregadoras; 2) enquanto entidades promotoras da empregabilidade de públicos vulneráveis e 3) recurso a políticas ativas de emprego como instrumentos de apoio à empregabilidade. A seleção dos entrevistados prendeu-se, como se referiu, com a forte ligação dos mesmos à problemática em análise. No âmbito das OES a sua seleção obedeceu a critérios que pretendem uma pluralidade de perspetivas, nomeadamente, entidades com resposta ao inquérito da 1ª fase do estudo e novas entidades; dimensão das entidades (pequenas - 1 a 25 colaboradores; médias - 25 a 50 e grandes - mais de 50) e recurso a PAE (baixo recurso - até 20% dos colabores em PAE; médio – 20 a 50% e forte recurso – 50 a 75%).  Fase ao desfasamento temporal já referido e fundamentado desde a fase inicial do estudo, não foi possível a sistematização da recolha de dados e a elaboração de um relatório preliminar para o final de 2014, tal como se encontrava previsto. Os grupos de discussão com beneficiários de PAE estão ainda a ser realizados em Janeiro de 2015.  
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O cruzamento dos dados resultantes da fase quantitativa e qualitativa do estudo serão sistematizados num relatório preliminar de conclusões que será alvo de uma discussão pública através de um conjunto de grupos de discussão já planificados para o primeiro trimestre de 2015, cujos resultados integrarão a publicação final do Estudo que será disseminada num seminário nacional e em 3 sessões regionais de divulgação no final do primeiro e decurso do segundo trimestre de 2015.    
ParceirosParceirosParceirosParceiros    - UBI – Universidade da Beira Interior (Departamento de Sociologia) [consultoria cientifica do projeto] - Instituto de Emprego e Formação Profissional - ONG’s nacionais com práticas de empregabilidade - Núcleos distritais da EAPN Portugal     

Resultados atingidos Resultados atingidos Resultados atingidos Resultados atingidos  - Nº de reuniões de parceria com UBI: 6 (9 abril; 16 maio; 29 maio; 17 julho; 8 outubro; 19 novembro)  - Definição da Base de Dados (30_06): 1357 entidades da Economia Social, 43 das quais identificadas em processo de bola de neve  - Nº de aplicações do questionário: 1º fase – 4 a 16 de Jun; 2ª fase 16 a 30 Jun; 3ª fase 30 Jun a 10 Jul - Nº de respostas ao questionário (31_08): 315  - Nº de documentos: 12 (enquadramento conceptual; sistematização de notícias na imprensa [68]; inquérito por questionário; base de dados de resultados do inquérito por questionário; 8 guiões [3 para investigadores; 3 para entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego; CASES]; 1 para Organizações da Economia Social (OES) e 1 para Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego] )                                                                           - Nº de entrevistas realizadas: 19 (3 com investigadores [Carlota Quintão; José Varejão; Jordi Estivill]; 3 com entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego de Guimarães e Leiria; CASES]; 12 com  OES  [CEPAC; CSPPinheiro; ACISJF; Recovery; Artenave; Caritas Viseu; Centro Social Polivalente de Ega; Santa Casa Misericórdia de Santarém; Comunidade Vida e Paz; Fundação Porto Social; Fundação ADFP – Ass para o Desenvolvimento e Formação profissional de Miranda do Corvo])  + 2 Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego (PAE)  
Ação 5Ação 5Ação 5Ação 5    

Janeiro  Janeiro  Janeiro  Janeiro      Promoção e organização de aPromoção e organização de aPromoção e organização de aPromoção e organização de ações de informação para profições de informação para profições de informação para profições de informação para profissionais de intervenção social de ssionais de intervenção social de ssionais de intervenção social de ssionais de intervenção social de aaaacompanhamencompanhamencompanhamencompanhamento das diretivas, to das diretivas, to das diretivas, to das diretivas, recomendaçõesrecomendaçõesrecomendaçõesrecomendações e medidas lançadas ao n e medidas lançadas ao n e medidas lançadas ao n e medidas lançadas ao nível do emprego em Portugal, que ível do emprego em Portugal, que ível do emprego em Portugal, que ível do emprego em Portugal, que 
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permitapermitapermitapermitammmm aprofundar conhecimentos, tendo em vista uma melhor adaptação aprofundar conhecimentos, tendo em vista uma melhor adaptação aprofundar conhecimentos, tendo em vista uma melhor adaptação aprofundar conhecimentos, tendo em vista uma melhor adaptação às mutações organizacionais e  às mutações organizacionais e  às mutações organizacionais e  às mutações organizacionais e umumumum reforço  reforço  reforço  reforço das competências de sensibilização e reencaminhamento junto de públicos vulneráveis. das competências de sensibilização e reencaminhamento junto de públicos vulneráveis. das competências de sensibilização e reencaminhamento junto de públicos vulneráveis. das competências de sensibilização e reencaminhamento junto de públicos vulneráveis.         
Eixo de intervenção Eixo de intervenção Eixo de intervenção Eixo de intervenção  Informação/Sensibilização   

Enquadramento  Enquadramento  Enquadramento  Enquadramento   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 atualizadas que necessitam de momentos de operacionalização e de partilha junto dos profissionais de intervenção social.  Por sua vez, os últimos anos do panorama político nacional têm acarretado consigo transformações sociais estruturantes, que têm vindo a ser acompanhadas por mudanças significativas ao nível das políticas públicas de inserção através do emprego. No sentido da execução e da resposta a estas mudanças, organismos como o IEFP têm vindo a desenvolver diretivas, recomendações e medidas (criação do próprio emprego, formação ao longo da vida, Contrato Emprego Inserção, Impulso Jovem, entre outras) no âmbito do emprego e formação profissional que visam dar resposta ao difícil objetivo da inserção laboral.  Esta ação visa assim uma abordagem simultaneamente operacional e de reflexão dirigida às diretivas, recomendações e medidas acima referidas, bem como outras que estrategicamente se venham a desenvolver. A seleção das medidas a serem trabalhadas nas ações será feita conjuntamente com as delegações regionais do IEFP e núcleos distritais da EAPN, que pelo seu posicionamento territorializado melhor conhecem as necessidades locais de intervenção.  O objetivo principal destas ações é a produção de informação qualificada e atualizada e a reflexão por profissionais de intervenção social, particularmente aqueles que trabalham nas áreas da empregabilidade de públicos mais desfavorecidos no mercado de trabalho, sobre diretivas, recomendações e medidas nacionais de emprego.  Através do objetivo direto de informação atualizada nas áreas referidas visamos o aprofundamento de conhecimentos e competências profissionais dos participantes, tendo em vista uma melhor adaptação às mutações organizacionais e o reforço da empregabilidade dos públicos mais vulneráveis com os quais contactam diariamente.        
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Atividades  Atividades  Atividades  Atividades   
Nove    Nove    Nove    Nove     Ao longo do ano 2013 previu-se a realização de 6 sessões informativas (em todo o território nacional) sobre medidas de política ativa de emprego e outros instrumentos que visem a empregabilidade de públicos vulneráveis (Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego/Formação ao longo da vida/ Emprego Apoiado/ Impulso Jovem e outras novas medidas entretanto implementadas), organizadas com a colaboração dos principais agentes informativos na área do trabalho e do emprego (IEFP, Segurança Social, ONGs, Associações Empresariais), que de uma forma conjunta informem e actualizem os conhecimentos dos profissionais de intervenção social, bem como dos empresários, reforçando as suas competências na sensibilização, reencaminhamento, e inserção de públicos vulneráveis face ao mercado de trabalho. A última ação prevista sobre a medida “Emprego Apoiado” estava datada para ser realizada para o dia 11 de novembro, em parceria com a CERCIAG – Cooperativa para a Educação e a Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Águeda e a estrutura local do IEFP, em estreita colaboração com o Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN Portugal. Por razões logísticas e operacionais do parceiro, foi-nos pedido a adiamento da data para o mês de janeiro de 2014. Dado o manifesto interesse por parte das entidades e instituições locais em realizar esta sessão, decidimos integrá-la nas atividades de 2014, ainda durante o mês de janeiro de forma a poder dar resposta ao que nos foi solicitado.  A 21 de Janeiro, em Águeda, teve assim lugar o workshop “Medidas de Política Ativa de Emprego – O Programa de Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades – Emprego Apoiado”. Neste workshop o IEFP local, com a colaboração da Delegação Regional do Centro, fez uma breve apresentação da medida em análise à qual se seguiu uma apresentação de três boas práticas da sua execução, através da intervenção da entidade mediadora (Cerciag) e igualmente dos beneficiários e das entidades empregadoras Pedro Breyner,lda e IFA, SA. Conclui-se a iniciativa com o debate entre os presentes.  A iniciativa registou a participação de 17 pessoas, face a 12 inscrições prévias. No anexo 2 [http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5] encontram mais informações para conhecer pormenorizadamente o relatório final do conjunto das atividades implementadas no âmbito desta ação, iniciada já em 2013.    

Parceiros     Parceiros     Parceiros     Parceiros      - Instituto de Emprego e Formação Profissional. - Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas ativas de emprego. 
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- Rede de associados da EAPN.  
Resultados atingidos     Resultados atingidos     Resultados atingidos     Resultados atingidos      - Realização de 1 ação informativa dirigida a profissionais de intervenção social e empresários desenvolvidas ao longo do território nacional com a colaboração do IEFP e da rede de associados da EAPN. - Complemento do relatório final elaborado em 2013 (cft Anexo 2)   - Presença de 17 pessoas na ação face a 12 previstas.    
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IIIIIIII. Metodologia. Metodologia. Metodologia. Metodologia    
 As ações planeadas implicaram a adoção de metodologias variadas, visando sobretudo a articulação com as entidades públicas e privadas que actuam na área da empregabilidade de públicos desfavorecidos perante o mercado de trabalho e na implicação direta das próprias pessoas, através da sua participação ativa – sempre que possível – nas diversas atividades.  Foram assim privilegiados os seguintes princípios metodológicos:   
1. Trabalho em rede e em parceria. 1. Trabalho em rede e em parceria. 1. Trabalho em rede e em parceria. 1. Trabalho em rede e em parceria.  Não podemos caminhar na construção de medidas de política de combate à pobreza e exclusão social, sejam elas de cariz nacional ou regional, se não for cumprido o princípio da cooperação interinstitucional e o respeito pelo trabalho desenvolvido por cada um dos atores envolvidos, abandonando a lógica da supremacia, do protagonismo de uns sobre os outros e assumindo um compromisso e uma co-responsabilização de todos na resolução dos problemas daqueles que se encontram em situação de desfavorecimento.     O espírito de parceria e de partilha/cedência de recursos é visto como um procedimento interno para formular e desenvolver alternativas na luta contra a pobreza e exclusão social.    A capacidade de mobilização e sensibilização de diferentes atores tem sido um dos princípios metodológicos da organização, com particular incidência no campo das organizações não lucrativas do setor social e no campo da investigação e produção de conhecimentos e da formação, nomeadamente pela organização de grupos de trabalho interinstitucionais e intersectoriais.  
2. Partici2. Partici2. Partici2. Participação/mobilização dos excluídospação/mobilização dos excluídospação/mobilização dos excluídospação/mobilização dos excluídos     A participação ativa das pessoas em situação de pobreza como principais atores das respostas e políticas de intervenção social é, para além de um objetivo institucional, um importante instrumento metodológico. A atividade da EAPN Portugal junto dos públicos mais desfavorecidos vai assim no sentido de restituir este princípio, criando igualmente condições para o exercício pleno da cidadania.  
3333. Pesquisa/ação participativa. Pesquisa/ação participativa. Pesquisa/ação participativa. Pesquisa/ação participativa     A pesquisa de ação participativa é baseada no cruzamento de diferentes fontes de informação (população, localidades, acontecimentos) e técnicas diferentes para obter informação. Esta abordagem é utilizada quer ao nível do trabalho desenvolvido ao nível distrital quer no desenvolvimento de projectos específicos.  
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4. Integralidade4. Integralidade4. Integralidade4. Integralidade         Existe uma preocupação de olhar para a problemática da exclusão tendo em conta as suas várias dimensões e as suas várias formas de manifestação, digamos que a integralidade é uma consequência direta da definição pluridimensional da exclusão.  
5. Territorialidade5. Territorialidade5. Territorialidade5. Territorialidade         Uma intervenção territorializada permite uma visão mais próxima não só dos problemas e necessidades das populações, como também das potencialidades e recursos em torno dos quais a sociedade civil se organiza. Neste contexto, as estruturas distritais da EAPN Portugal representam o esforço e empenhamento local na mobilização das entidades não-governamentais de solidariedade social para um trabalho conjunto e implicado na resposta às necessidades locais.                         
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IIIIIIIIIIII. Articulação com as estruturas centr. Articulação com as estruturas centr. Articulação com as estruturas centr. Articulação com as estruturas centrais do IEFPais do IEFPais do IEFPais do IEFP     O Acordo de Cooperação celebrado prevê na sua Cláusula 11ª a existência de uma Comissão Paritária constituída por dois representantes de cada um dos outorgantes, sendo presidida por um dos representantes do primeiro outorgante, o IEFP,IP.   Dando seguimento a esta orientação, os representantes da EAPN Portugal nesta Comissão em 2014 foram: 
- Dr. Júlio Paiva – Coordenação Técnica da EAPN Portugal 
- Dra. Liliana Pinto – Técnica Responsável pelo Projecto  Considera-se pertinente que se realizem reuniões periódicas da Comissão Paritária com vista a acompanhar as ações desenvolvidas e efetuar uma avaliação contínua que permita reajustamentos e alterações ao plano de ação delineado, caso se revelem necessárias. Tal como sistematizado na ata da 3ª reunião da comissão paritária de 2012, todos os elementos da mesma sugeriram a alteração do nº de reuniões anuais necessárias, reduzindo-as de 4 para 2, como já anteriormente aconteceu, sempre com a possibilidade de convocatória de reuniões extraordinárias necessárias a qualquer uma das partes do protocolo.  A primeira reunião de 2014 teve lugar a 24 de Janeiro e a segunda a 22 de Agosto.  Em termos de documentação de acompanhamento, em 2014 apresentaram-se os documentos previstos - fichas de execução trimestrais do protocolo, um relatório intermédio de execução no final do primeiro semestre e o presente relatório final com respectivos anexos.                        
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IVIVIVIV. Recursos. Recursos. Recursos. Recursos         Para a prossecução dos objetivos e promoção das atividades delineadas no presente Relatório, a EAPN Portugal contou com os seguintes recursos:     HumanosHumanosHumanosHumanos    a) Apoio da Direção Executiva da EAPN Portugal para acompanhamento da execução do Plano; b) Apoio dos Núcleos Distritais e Regionais, assim como dos Departamentos, nomeadamente através dos seus representantes – técnicos e coordenadores distritais; c) Contratação de dois técnicos licenciados para a execução das tarefas diretamente relacionadas com as ações do projeto; um na execução do projeto e outro na coordenação.  d) Contratação dos facilitadores e animadores que colaboraram nas ações implementadas; e) Consultoria científica no âmbito do desenvolvimento da investigação planificada. Destaque-se que o processo de consultoria já se encontra em desenvolvimento com a equipa do Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior (DS – UBI), no entanto ainda não foi assinado o respetivo protocolo devido a alterações efetuadas na reitoria da Universidade do Minho.          TécnicosTécnicosTécnicosTécnicos    a) Utilização dos meios logísticos da EAPN Portugal (Sede nacional e Núcleos Regionais) para a promoção das ações em causa; b) Mobilização das Organizações membros da EAPN Portugal para a prossecução das ações; c) Utilizações de alguns dos recursos técnicos do IEFP ao nível das estruturas centrais, regionais e locais com particular incidência de colaboração com o CET envolvido no projeto-piloto;  d) Contratação dos restantes meios necessários para a boa prossecução das ações, nomeadamente: sensibilização, formação, seminários, recolha de informação, divulgação e disseminação das ações, etc. (destaque-se, no período em relatório, a elaboração gráfica e produção do Manual do Projeto Click e a construção da versão online do inquérito à empregabilidade na Economia Social).       
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V. Conclusões V. Conclusões V. Conclusões V. Conclusões      Como já referimos a título introdutório, 2014 foi um ano de aposta nos domínios da investigação ao nível da Economia Social e da experimentação/fundamentação de metodologias de intervenção na empregabilidade de públicos vulneráveis.  No que respeita à investigação, com efeito, desde 2005 que esta vertente não era colocada como uma prioridade nas atividades desenvolvidas, sendo de assinalar na época, a publicação de um trabalho sobre Empresas de Inserção no âmbito do Mercado Social de Emprego, bem como de um Anuário sobre as atividades e demais informações sobre as mesmas empresas. A reintrodução desta componente de investigação neste Protocolo partiu inclusivamente de uma proposta do próprio IEFP, no sentido de realizar um trabalho de referência sobre a Economia Social em Portugal, particularmente no que respeita a entidades que possuem estatuto de IPSS e a sua relação com as políticas ativas de emprego. Representando uma percentagem significativa de empregadores em Portugal, este setor específico da Economia Social, apresenta, no quadro da prestação dos serviços sociais, uma quantidade que excede mais de 50% de todo o setor e cerca de 4% do total do emprego no nosso país5. Por outro lado, o presente estudo pretende dar um contributo significativo para o conhecimento do universo das instituições de economia social e a suas preocupações a médio e a longo prazo, no que respeita à sua sustentabilidade financeira, mas igualmente aos desafios que se colocam pelo aumento da sua procura, como resposta às próprias alterações demográficas e ao consequente aumento das respostas sociais. Portugal tem assistido a transformações demográficas muito significativas nas últimas três décadas, sendo por isso significativamente importante um maior conhecimento dos serviços prestados às populações por parte das organizações, nomeadamente no que respeita aos apoios à empregabilidade. É neste ponto que nos interessa particularmente a relação das entidades da Economia Social com as políticas ativas de emprego, enquanto executoras das diversas medidas e enquanto prestadoras de serviços às populações.  Trata-se pois de um contributo para um conjunto de estudos já realizados sobre o setor, aos quais assistimos nos últimos anos, em especial a partir de 2008. Em contexto de crise económica e financeira o setor da Economia Social adquiriu uma visibilidade e tornou-se um foco de atenção, inclusivamente por parte de analistas até aí um pouco “alheios” a esta realidade. Na nossa opinião este interesse surge em grande parte pela crise despoletada em torno da economia de mercado (criando menos emprego e investindo menos) e por outro lado por um setor público cada vez mais preocupado com o “controle dos gastos” e portanto, menos investidor e igualmente menos potenciador de novos empregos. O Setor Social, dá assim algumas respostas e torna-se “foco de maior atenção” por parte de governos, instituições europeias, investigadores e 
                                                           
5
 Segundo o estudo“A Economia Social e a sua sustentabilidade como fator de inclusão social” realizado no âmbito do Programa Operacional de Assistência Técnica-POAT em 2012 
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comunicação social. O seu potencial de crescimento e a sua própria natureza apresentam algumas soluções que poderão dar respostas mais adequadas às populações em época de crise: é promotor de solidariedade (numa época em que ela é fundamental); corresponde aos valores do Modelo Social Europeu; promove emprego; apresenta-se como um instrumento de proximidade às populações (potenciando soluções de desenvolvimento local e, em muitos casos, de fixação das populações); possui um potencial de crescimento significativo (face às projeções demográficas nos próximos anos), e outras potencialidades mais referenciadas em alguma da literatura disponível sobre o assunto, que não caberiam aqui neste relatório, mas que nos suscitam a disponibilidade e a vontade de dar um contributo para este assunto e neste setor específico. Do ponto de vista mais técnico, a nossa tarefa não se tem vindo a revelar fácil, quer pela dimensão da amostra, quer pela abrangência das questões de partida que colocamos, uma vez que tentamos perceber algumas das dimensões mais fundamentais no setor da Economia Social, que atravessam áreas de transformação internas nas próprias entidades, as quais se apresentam de uma forma nem sempre bem definida. Procuramos assim assumir opções metodológicas que complementem a nossa análise, partindo do resultado dos questionários, aplicamos outras abordagens que estão a ajudar a perceber a “leitura dos dados”, com os contributos dos parceiros, e dos principais intervenientes (empregadores, beneficiários) bem como outros agentes direta e indiretamente interessados nas questões propostas pelo estudo, como forma de dar uma resposta satisfatória ao que nos propomos estudar: as formas como são articuladas e geridas as práticas de empregabilidade no seio deste grande grupo que são as entidades da Economia Social em Portugal.   Uma nota final, sobre os stakeholders deste projeto: A Universidade da Beira Interior (UBI), os associados da EAPN e as suas estruturas locais e regionais, as entidades da Economia Social que connosco têm vindo a colaborar e ainda alguns agentes estratégicos entretanto envolvidos, como investigadores, a CASES, beneficiários de PAE e as próprias estruturas do IEFP. Pela ordem indicada, poderemos referir a disponibilidade do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da UBI, nas pessoas dos professores Alcides Monteiro e Nuno Augusto, que nos têm prestado todo o apoio, quer ao nível metodológico, quer pelas sugestões de trabalho. Aos núcleos distritais da EAPN, que nos têm servido de “intermediários” na abordagem às instituições, utilizando a sua “proximidade no terreno” e os seus conhecimentos mais privilegiados. E finalmente às próprias instituições e agentes estratégicos que nos disponibilizaram o seu tempo respondendo aos diversos instrumentos de recolha de dados dinamizados, partilhando uma perspectiva de mútuo interesse nos resultados que possam advir, no sentido em que estes podem ser um contributo fundamental para as políticas de recursos humanos e para a sustentabilidade das OES e igualmente para promotores e beneficiários de PAE.  
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Destacamos ainda no que respeita ao estudo “Empregabilidade na Economia Social” que 2015 será o ano da sua finalização, sistematização e discussão pública, na senda da missão que nos conduziu à sua realização – refletir para agir.  Relativamente à experimentação/fundamentação de metodologias de intervenção na empregabilidade de públicos vulneráveis, 2014 foi também o ano de implementação do Projeto “CLICK- ativar competências de empregabilidade”, na sua versão piloto. Todo o trabalho encetado ao longo do projeto incidiu significativamente no desenvolvimento de competências transversais junto dos seus participantes, na medida em que são estas que se revelam mais afectadas em processos de desemprego de longa duração, colocando em causa uma efetiva procura ativa de emprego. Assim, trabalhar competências como a criatividade, a positividade, a flexibilidade, a comunicação, a imagem, o trabalho em equipa, entre outras, permitiu aos participantes do projeto reforçarem a dotação do seu perfil, num processo de auto conhecimento extremamente importante para a definição clara dos objetivos que pretendem que conduzam a sua procura ativa de emprego.   Concluímos igualmente que o projeto Click foi para os seus participantes e parceiros envolvidos um passo determinante no sentido da sua ativação não apenas presente mas futura. Consolidaram-se efetivamente competências e reforçaram-se redes de contactos entre a procura e oferta de trabalho e no seio de cada uma delas. Destacamos nomeadamente a inscrição de todos os participantes em Bolsas de Emprego e Formação dos parceiros envolvidos.  Em jeito de apostas futuras e recomendações neste âmbito, importa aqui destacar a planificação da 2ª edição do Click na proposta do Plano de Ação de 2015 discutida com o CD do IEFP em reunião a 27 de Novembro e atualmente em avaliação. Este será um dos passos mais significativos dos desafios futuros do projeto. Na perspetiva deste desafio futuro sistematizamos algumas recomendações que resultam da experiência piloto que dinamizamos em 2014, as quais tivemos em conta na planificação de 2015:  
• A necessidade de reforçar e de interagir em tempo correto com as potenciais entidades empregadoras. Ou seja, é necessário uma abordagem mais aprofundada com estas entidades, no sentido da sensibilização para o projeto, para uma maior implicação das mesmas no decorrer das sessões e um conhecimento mais aprofundado do perfil e das competências dos participantes. Será portanto necessário um trabalho prévio de conhecimento das realidades empresariais, de um melhor conhecimento do mercado de trabalho local e das potencialidades dos empregadores. Tudo isto numa interação conjunta entre os responsáveis do projeto, o IEFP local e as entidades potencialmente empregadoras. Importa assim o desenvolvimento de protocolos de colaboração não apenas com entidades mediadoras como as associações empresariais, mas sim com entidades empregadoras diretamente no terreno. 
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• Encurtar o tempo de realização das sessões de coaching de forma a manter e a consolidar o interesse e o empenho dos participantes, fornecendo-lhes os instrumentos necessários à sua pró-atividade, autoestima e motivação no projeto.  
• Incremento dos instrumentos de mediação entre participantes e empregadores, nomeadamente através da aposta na sistematização e disponibilização online de informação de carácter interactivo.  
• Melhorar a articulação entre as parcerias envolvidas: EAPN Portugal, IEFP, entidades potencialmente empregadoras, participantes, técnicos de apoio e outros que possam vir a participar.   A sistematização dos principais resultados da experiência piloto do Projeto Click e, acima de tudo, as perspetivas que estes nos apontam para futuro, permitem-nos concluir que este é um dos importantes caminhos que pretendemos continuar a trilhar na nossa outra missão já enunciada – agir para inovar.   Concluímos assim o presente relatório destacando que 2014 veio trazer ao acordo que une a EAPN Portugal e o IEFP um forte reforço da sua identidade e da sua missão. Assim, consolidando a parceria, este reforço desafia-nos a disseminá-la de forma fundamentada junto de redes cada vez mais plurais. 
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VVVVI. CronogramaI. CronogramaI. CronogramaI. Cronograma    
 

 

 AAAAÇÕES A DESENVOLVERÇÕES A DESENVOLVERÇÕES A DESENVOLVERÇÕES A DESENVOLVER    JANJANJANJAN    FEVFEVFEVFEV    MARMARMARMAR    ABRABRABRABR    MAIMAIMAIMAI    JUNJUNJUNJUN    JULJULJULJUL    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OUTOUTOUTOUT    NOVNOVNOVNOV    DEZDEZDEZDEZ    Ação Ação Ação Ação 1111 – Desenvolvimento, manutenção e atualização dos canais de comunicação da EAPN Portugal para informação/sensibilização sobre políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserção de públicos desfavorecidos.                 
Ação 2Ação 2Ação 2Ação 2 – Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.             Ação 3Ação 3Ação 3Ação 3 – Projeto – piloto desenvolvido em torno do eixo da Responsabilidade Social das Empresas, visando a inserção no mercado de trabalho, de públicos mais vulneráveis, tendo em vista a melhoria da sua empregabilidade.             
Ação 4 Ação 4 Ação 4 Ação 4 –––– Realização de um estudo no contexto das ONG’s de intervenção social em Portugal, sobre os serviços de integração no mercado laboral, para públicos desfavorecidos, através da aplicabilidade das políticas ativas de emprego e outras iniciativas relacionadas com a empregabilidade.     

            



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

37   

Ação 5 Ação 5 Ação 5 Ação 5 ----    Promoção e organização de ações de informação para profissionais de intervenção social de acompanhamento das diretivas, recomendações e medidas lançadas ao nível do emprego em Portugal, que permitam aprofundar conhecimentos, tendo em vista uma melhor adaptação às mutações organizacionais e um reforço das competências de sensibilização e reencaminhamento junto de públicos vulneráveis....    
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VIVIVIVII. Execução Física I. Execução Física I. Execução Física I. Execução Física 2014201420142014    AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES     JANJANJANJAN    FEVFEVFEVFEV    MARMARMARMAR    ABRABRABRABR    MAIMAIMAIMAI    JUNJUNJUNJUN    JULJULJULJUL    AGOAGOAGOAGO    SETSETSETSET    OUTOUTOUTOUT    NOVNOVNOVNOV    DEZDEZDEZDEZ    Atividades 1,2,3 e 4 _  Comunicação e divulgação - Site do Protocolo (1991 visitas e 3358 visualizações) - 133 Notícias divulgadas no Blog Flash Rede, Facebook e site do protocolo (face a 80 anuais previstas - 67 no Blog e 66 no site do protocolo) - Publicação de 6 artigos relacionados com temáticas da empregabilidade de públicos desfavorecidos e temas relacionados na Revista de Política Social Focussocial e 2 artigos em jornais regionais de divulgação do projeto Click( face a 2 artigos previstos)  - Publicação na página da Internet da divulgação e dos relatórios das iniciativas desenvolvidas no âmbito deste Protocolo em 2014.  - Elaboração e difusão pelos diversos meios referidos dos materiais de divulgação dos eventos desenvolvidos em 2014  Atividade 5 _ Tradução de documentos - Desenvolvimento da tradução dos 4 documentos previstos para 2014 em torno de temáticas relacionadas com o trabalho digno, a realidade dos trabalhadores pobres e a aposta na reflexão dos investimentos dos Fundos Estruturais no domínio da inclusão social e do Terceiro Sector. Destaque-se para além da tradução dos referidos documentos, a disponibilização online de sínteses estatísticas informativas, nomeadamente do Eurostat, bem como de alguns documentos na sua língua original, editados por entidades como a Organização Internacional do Trabalho, a Comissão Europeia entre outras. No período em relatório foram publicados 10 documentos no site do protocolo.  Atividade 6  Projeto – piloto – intervenção no tecido empresarial  - Reconfiguração metodológica do projeto através de colaboração com entidades promotoras de empregabilidade  - Sessão aberta a empregadores com 5 participantes (2 empresários (Almas SA e Tormel Lda) ; 2 elementos de associação de empreendedorismo social e 1 elemento de recrutamento de associação empresarial.) - Sessão de speed recruitment com 7 entidades participantes (Bela Vista IPSS; Centro Social Paroquial de Recardães; Câmara Municipal de águeda; Santa Casa da Misericórdia de Águeda; HFA- Henrique, Fernando e Alves, CERCIAG) - 9 parceiras efetivadas, face a 4 previstas, com Centro de Emprego de Águeda; Ass. Empresarial e Comercial de Águeda; ABIMOTA; Ass. Literal Propósito; Câmara Municipal de Águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; CERCIAG; Bela Vista  - Replicação do projeto-piloto em anos posteriores noutras regiões do país (destaque para 4 momentos chave enunciados).  
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Atividade 7  Projeto – piloto – intervenção com públicos vulneráveis  - Realização de 10 sessões, em parceria com o núcleo distrital da EAPN Portugal, ONGs locais e Centro de Emprego e Formação Profissional a designar (7 e 23 Abr; 5 e 26 Mai; 2 Jun; 7 Jul; 1 Set; 6 e 20 Out e 3 Nov. Realizaram-se 4 no Centro de Emprego de Águeda, 5 na Associação Empresarial de Águeda e 1 na Biblioteca Municipal de Águeda) - Elaboração de um manual de acompanhamento para os participantes previsto mais 16 postais de apresentação dos participantes - Redação de um relatório final de conclusões das sessões (incluindo resultados dos instrumentos de avaliação intermédia e final) - Presença de, pelo menos, 80% das 15 pessoas em todas as 10 sessões (Total de participações nas 10 sessões: 137 (face a 120 previstas) = 12 + 19 + 17 + 17 + 14 +12 +14 +9 +10 +10)  - Dos 19 participantes os resultados indicam 3 desistências (2 não justificadas e 1 por motivos familiares). Dos 16 participantes finais 8 reativaram o seu contacto com o mercado de trabalho (2 CEI; 2CEI+; 2 participantes associaram-se para a criação do seu próprio emprego; 1 contrato de emprego com vínculo de 1 ano e 1 contrato de emprego para substituição). Dos 19 participantes, 16 realizaram o seu currículo europeu, currículo livre e carta de apresentação. Atividade 8 Estudo ONG’s e empregabilidade  - Nº de reuniões de parceria com UBI: 6 (9 abril; 16 maio; 29 maio; 17 julho; 8 outubro; 19 novembro)  - Definição da Base de Dados (30_06): 1357 entidades da Economia Social, 43 das quais identificadas em processo de bola de neve  - Nº de aplicações do questionário: 1º fase – 4 a 16 de Jun; 2ª fase 16 a 30 Jun; 3ª fase 30 Jun a 10 Jul - Nº de respostas ao questionário (31_08): 315  - Nº de documentos: 12 (enquadramento conceptual; sistematização de notícias na imprensa [68]; inquérito por questionário; base de dados de resultados do inquérito por questionário; 8 guiões [3 para investigadores; 3 para entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego; CASES]; 1 para Organizações da Economia Social (OES) e 1 para Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego] )                                                                            - Nº de entrevistas realizadas: 19 (3 com investigadores [Carlota Quintão; José Varejão; Jordi Estivill]; 3 com entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego de Guimarães e Leiria; CASES]; 12 com  OES  [CEPAC; CSPPinheiro; ACISJF; Recovery; Artenave; Caritas Viseu; Centro Social Polivalente de Ega; Santa Casa Misericórdia de Santarém; Comunidade Vida e Paz; Fundação Porto Social; Fundação ADFP – Ass para o Desenvolvimento e Formação profissional de Miranda do Corvo])  + 2 Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego (PAE) Atividade 9 Sessão “Emprego Apoiado” - Águeda - Realização de uma sessão sobre a medida “Emprego Apoiado” (Sessão a 21 Janeiro na Cerciag) - Complemento do relatório final (Relatório concluído e disponibilizado online) - Presença de pelo menos 12 pessoas (12 inscrições, 17 participantes) 
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VIII. VIII. VIII. VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 201Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 201Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 201Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2014444    
Execução (Plano de Ação 

Anual) 
    

A) COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (Atividades 1 a 4) 

Prevista Verificada % 

1 
Página de internet do protocolo, revista de Economia Social Focussocial e outros instrumentos de 
divulgação da EAPN Portugal 
 

1.1 Divulgação de notícias 80 133 166,25 

1.2 Publicação de artigos informativos  2 9 450 

  Outras observações 

Os destaques e eventos da página foram atualizados à medida que se foram desenvolvendo as atividades 
programadas, funcionando como veículo de divulgação das mesmas e de devolução de resultados (publicação de 
relatórios).  Sugerimos uma consulta regular do site (http://www.eapn.pt/iefp) para conhecimento das 
informações prestadas, disponibilizando-o igualmente como uma ferramenta de divulgação do próprio IEFP. No 
ano de 2014 o site do protocolo teve 1991 visitas e 3358 visualizações.   

Relativamente à presença em orgãos de comunicação, no ano de 2014 foram publicados 8 artigos, dos quais 6 na 
Focusocial, 5 na edição física e 1 na online e mais 2 artigos em jornais regionais relativos ao projeto Click.  

Quanto ao blog Flash Rede, ativo desde Dezembro de 2009, conta, até ao momento Dez de 2014) com 199,157 
visualizações. Destaque-se também a utilização permanente do Facebook como instrumento de divulgação e 
sensibilização de notícias e eventos quer no âmbito deste Protocolo, quer em atividades desenvolvidas pelos 
núcleos distritais e associados, que se relacionem com estas temáticas. No ano de 2014 totalizaram-se 
345.254.000 visitas à página institucional da EAPN Portugal.   
A) Discriminação das despesas efectuadas  0 € 0 € 0,0% 

B) 
 
INTERCÂMBIO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO INTERNACIONAL (Atividade 5) 
 

2 Tradução de documentos internacionais estruturantes nos domínios temáticos do protocolo 

  N.º de traduções realizadas  4 4 100,0% 

  Outras observações       



RRRRELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE ELATÓRIO DE AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES AAAANUALNUALNUALNUAL    ____    2014201420142014    
PPPPROTOROTOROTOROTOCOLO DE COLO DE COLO DE COLO DE CCCCOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃOOOPERAÇÃO    

                                                                                                          

42   

Relativamente às 4 traduções anuais previstas, realizaram-se na totalidade e encontram-se em revisão 
- Brochura explicativa. “EAPN Explicativo #5: A qualidade do trabalho e do emprego”, Bruxelas. Trad. EAPN 
Portugal, 2014. 
- Tomada de posição da EAPN Europa sobre trabalhadores pobres (Novembro de 2013). Trad. EAPN Portugal, 
2014.  
- Tomada de posição da EAPN Europa sobre o Pacote de Análise Anual do Crescimento para 2014 (Fevereiro de 
2014). Trad. EAPN Portugal, 2014.  
- Fundos Estruturais 2014-2020: Haverá espaço para a inclusão social e o envolvimento das ONG’s? (Dezembro 
2013). Trad. EAPN Portugal, 2014. 

B)  Discriminação das despesas efectuadas  0 € 0,00 € 0,0% 

C) PROJETO PILOTO (Atividade 6 e 7) 

3 Projeto – piloto – intervenção no tecido empregador 

3.1 N.º de reuniões realizadas (indicador substituido)  14 

3.2 Nº de parcerias estabelecidas 4 9 225,0% 

3.3 Nº de empregadores na sessão aberta (26 Mai) 5 

3.4 
Nº de empregadores na sessão de speed 
recruitment  

7 

  Outras observações  

 
• Dos resultados das reuniões de apresentação do projeto, os representantes das entidades empregadoras 
entenderam ser mais importante uma articulação direta e ao longo de todo o projeto por parte destas entidades, 
mais do que apenas numa fase inicial de auscultação e de sensibilização. Neste sentido, as 14 reuniões foram 
substituídas por outro formato de participação, com uma articulação mais direta, nomeadamente através de 
realização de 2 sessões abertas à presença dos empregadores.  
• A primeira sessão desenvolvida a 26 Maio contou com 2 empresários (Almas SA e Tormel Lda) ; 2 elementos de 
associação de empreendedorismo social e 1 elemento de recrutamento de associação empresarial.  Esta sessão 
veio reforçar os objetivos do projeto, nomeadamente com o forte destaque para a importância da aposta nas 
competências comportamentais dos colaboradores. Desde o final do primeiro semestre, todos os participantes 
estão inscritos na Bolsa de Emprego da Associação Empresarial de Águeda e, consoante o perfil, na Bolsa de 
Formação da Associação Literal Propósito que presta apoio à criação do próprio negócio.                   
• A sessão de speed recruitment contou com 7 entidades participantes (Bela Vista IPSS; Centro Social Paroquial 
de Recardães; Câmara Municipal de águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; HFA- Henrique, Fernando e 
Alves, CERCIAG) 
• As parcerias efetivadas são com: Centro de Emprego de Águeda; Ass. Empresarial e Comercial de Águeda; 
ABIMOTA; Ass. Literal Propósito; Câmara Municipal de águeda; Santa Casa da Misericórdia de águeda; CERCIAG; 
Bela Vista 
• A avaliação do projeto foi realizada em dois momentos, a intermédia em Julho e a final em Novembro, junto 
tanto dos participantes como dos parceiros, tendo registado resultados muito positivos. Ao nível dos parceiros 
destaque-se a demonstração de interesse de continuidade das parcerias desenvolvidas no âmbito do projeto 
avançando-se, nomeadamente, a realização de sessões de speed recruitment como a realizada no âmbito do Click 
contando com um número mais alargado de participantes, promovida por parceiros com esta experiência prévia. 
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4 Projeto – piloto – intervenção com públicos vulneráveis  

4.1 Nº de sessões realizadas 10 10 100,0% 

4.2 Nº de participações nas sessões  120 137 114,2% 

4.3 Nº de documentos 3 

  Outras observações 

• Nº de participantes e seus resultados: Dos 19 participantes os resultados indicam 3 desistências (2 não 
justificadas e 1 por motivos familiares). Dos 16 participantes finais 8 reativaram o seu contacto com o mercado de 
trabalho (2 CEI; 2CEI+; 2 participantes associaram-se para a criação do seu próprio emprego; 1 contrato de 
emprego com vínculo de 1 ano e 1 contrato de emprego para substituição). Dos 19 participantes, 16 realizaram o 
seu currículo europeu, currículo livre e carta de apresentação. 
• Os documentos realizados foram: Manual do projeto + 16 postais de apresentação dos participantes + Relatório 
Final do Projeto 
• A avaliação do projeto foi realizada em dois momentos, a intermédia em Julho e a final em Novembro, junto 
tanto dos participantes como dos parceiros, tendo registado resultados muito positivos. Ao nível dos 
participantes, a forte satisfação global foi reforçada com vários comentários que apontaram no sentido da 
realização do Click nas suas vidas através do projeto. 
• Em termos de replicação do projeto-piloto em anos posteriores destacamos a planificação da 2ª edição do Click 
na proposta do Plano de Ação de 2015 discutida com o CD do IEFP em reunião a 27 de Novembro e atualmente 
em avaliação.  

C) Discriminação das despesas efectuadas 4.594 € 4.740,91 € 103,19% 

D) ESTUDO EMPREGABILIDADE NA ECONOMIA SOCIAL (Atividade 8) 

  
Observações (em virtude do tipo de atividade não foram definidos indicadores previstos quantificáveis, 
sistematizando abaixo os principais resultados das atividades mais significativas realizadas)  

 
• Nº de reuniões de parceria com UBI: 6 (9 abril; 16 maio; 29 maio; 17 julho; 8 outubro; 19 novembro)  
• Definição da Base de Dados (30_06): 1357 entidades da Economia Social, 43 das quais identificadas em processo 
de bola de neve  
• Nº de aplicações do questionário: 1º fase – 4 a 16 de Jun; 2ª fase 16 a 30 Jun; 3ª fase 30 Jun a 10 Jul 
• Nº de respostas ao questionário (31_08): 315  
• Nº de documentos: 12 (enquadramento conceptual; sistematização de notícias na imprensa [68]; inquérito por 
questionário; base de dados de resultados do inquérito por questionário; 8 guiões [3 para investigadores; 3 para 
entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego; CASES]; 1 para Organizações da Economia Social (OES) e 1 para 
Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego] )                                                                            
• Nº de entrevistas realizadas: 19 (3 com investigadores [Carlota Quintão; José Varejão; Jordi Estivill]; 3 com 
entidades estratégicas [IEFP; Centros de Emprego de Guimarães e Leiria; CASES]; 12 com  OES  [CEPAC; 
CSPPinheiro; ACISJF; Recovery; Artenave; Caritas Viseu; Centro Social Polivalente de Ega; Santa Casa Misericórdia 
de Santarém; Comunidade Vida e Paz; Fundação Porto Social; Fundação ADFP – Ass para o Desenvolvimento e 
Formação profissional de Miranda do Corvo])  + 2 Focus Group com beneficiários de Políticas Ativas de Emprego 
(PAE) 
• Do conjunto de 315 entidades com resposta ao inquérito destacamos que estas chegam a um conjunto de 278 
690 utentes e empregam um total de 16873 colaboradores. Destes colaboradores 1505 (9%) encontram-se 
integrados através de Políticas Ativas de Emprego). Em 88% das OES o recurso a politicas ativas de emprego no 
total de colaboradores não ultrapassa 25% dos mesmos. O motivo para o recurso a PAE mais destacado, por 50% 
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das OES, é o de resposta a atividades da organização, previamente existentes, não satisfeitas pelos recursos 
humanos com vínculo contratual. No que respeita ao desenvolvimento de atividades na área do emprego e 
formação, são dinamizadas por 76% das OES.  
• O cruzamento dos dados resultantes da fase quantitativa e qualitativa do estudo serão sistematizados num 
relatório preliminar de conclusões que será alvo de uma discussão pública através de um conjunto de grupos de 
discussão já planificados para 2015, cujos resultados integrarão a publicação final do Estudo disseminada em 
seminário nacional e em 3 sessões regionais de divulgação. 

D) Discriminação das despesas efectuadas 13.521,02 € 11.048,31 € 81,7% 

E) 
AÇÕES DE INFORMAÇÃO PARA 

PROFISSIONAIS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
      

9 Sessões informativas sobre políticas ativas de emprego  

9.1 N.º de sessões realizadas  1 1 100,0% 

9.2 Nº de participantes nas sessões  12 17 141,7% 

9.3 Nº de parceiros  diretamente envolvidos  2 6 300,0% 

9.4 Outras observações 

Destaque-se que esta foi a última sessão de um conjunto de 6 realizadas em 2013, no âmbito das quais foi 
realizada uma abordagem de plurais medidas ativas de emprego, nomeadamente a questão do emprego apoiado, 
dos estágios profissionais e do apoio à contratação via reembolso da TSU.  Estas sessões revelaram-se excelentes 
oportunidades de mediação entre o IEFP e seus técnicos dinamizadores das medidas e as entidades e os próprios 
beneficiários que no terreno contactam com as mesmas.  

E) Discriminação das despesas efectuadas 62,51 € 62,51 € 100,0% 
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IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014IX. Execução Orçamental 2014    

 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Acordo Acordo Acordo Acordo ---- De De De Designaçãosignaçãosignaçãosignação    Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento AprovadoAprovadoAprovadoAprovado    (1)    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução         1º Trimestre    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução     2º Trimestre    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução         3º Trimestre    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução     4º Trimestre    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    (2)    Grau de Grau de Grau de Grau de ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    (2/1)x100    01 DESPESAS COM PESSOAL/REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 30.270,95 € 6.090,26 € 7.853,85 € 6.706,60 € 8.164,04 € 28.814,75 28.814,75 28.814,75 28.814,75 €€€€    95,19% 02 INVESTIGAÇÃO  13.521,02 € 76,20 € 319,80 € 4.393,40 € 6.258,91 € 11.048,31 11.048,31 11.048,31 11.048,31 €€€€    81,71% 03 PROJETO PILOTO 4.594,40 € 211,93 € 2.564,44 € 311,15 € 1.653,39 € 4.740,91 4.740,91 4.740,91 4.740,91 €€€€    103,19% 04 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE INTERVENÇÃO SOCIAL          (1 workshop) 62,51 € 62,51 €  0€ 0€ 0€ 62,51 62,51 62,51 62,51 €€€€    100,00% 05 BIBLIOGRAFIA 203,98 € 53,42 €  0€ 45,00 €  0€ 98,42 98,42 98,42 98,42 €€€€    48,25% 06 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 1.347,14 € 180,16 € 266,64 € 220,56 € 319,18 € 986,54 986,54 986,54 986,54 €€€€    73,23%                 TOTAL …  TOTAL …  TOTAL …  TOTAL …      50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 €€€€    6.674,48 6.674,48 6.674,48 6.674,48 €€€€    11.004,73 11.004,73 11.004,73 11.004,73 €€€€    11.676,71 11.676,71 11.676,71 11.676,71 €€€€    16.395,52 16.395,52 16.395,52 16.395,52 €€€€    45.751,44 45.751,44 45.751,44 45.751,44 €€€€    91,50%91,50%91,50%91,50%    % de execução por trimestre% de execução por trimestre% de execução por trimestre% de execução por trimestre            13,35% 22,01% 23,35% 32,79%                         % de execução acumulada % de execução acumulada % de execução acumulada % de execução acumulada             13,35% 35,36% 58,71% 91,50%                 
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X. ANEXOS 
OsOsOsOs anexos encontram anexos encontram anexos encontram anexos encontram----se disponíveis em documentos individuaisse disponíveis em documentos individuaisse disponíveis em documentos individuaisse disponíveis em documentos individuais colocados  colocados  colocados  colocados 
online no site do protocolo conforme as hiperligações disponíveisonline no site do protocolo conforme as hiperligações disponíveisonline no site do protocolo conforme as hiperligações disponíveisonline no site do protocolo conforme as hiperligações disponíveis    
    Anexo 1_Anexo 1_Anexo 1_Anexo 1_    Relatório final Projeto Click Relatório final Projeto Click Relatório final Projeto Click Relatório final Projeto Click –––– ativar comp ativar comp ativar comp ativar competências de empregabilidadeetências de empregabilidadeetências de empregabilidadeetências de empregabilidade            Anexo 2_ Anexo 2_ Anexo 2_ Anexo 2_     Relatório final das Sessões sobre Medidas Ativas de EmpregoRelatório final das Sessões sobre Medidas Ativas de EmpregoRelatório final das Sessões sobre Medidas Ativas de EmpregoRelatório final das Sessões sobre Medidas Ativas de Emprego             
 


