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Introdução
De acordo com a Cláusula 2ª do Protocolo de Cooperação estabelecido entre o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e a EAPN Portugal - Rede Europeia Anti Pobreza em 2000, este documento
tem como principal objetivo a apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do ano 2013.
Este Relatório de Atividades descreve um ano de trabalho particularmente intenso no âmbito deste Protocolo
de Cooperação. Foi igualmente o ano que marcou a revisão da fundamentação do trabalho desenvolvido
consubstanciada com a assinatura de uma nova versão deste acordo, facto que nos permite desde já avançar
para novas

hipóteses

de

trabalho,

abrangendo

novas

abordagens

e novas

metodologias

e potenciando

desenvolvimentos futuros nas nossas propostas.
Sabemos de antemão que a atual crise económica e social, tem particulares 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,

sabemos

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. Ao longo destes anos, fomos acrescentando temas que nos foram sugeridos pelas próprias
necessidades

do

setor

social:

a

Economia

Social,

a

Inovação

Social,

a

Responsabilidade

Social

das

Empresas e a Cidadania Empresarial, a sustentabilidade das empresas sociais, o Microcrédito e as políticas
ativas

de

emprego,

a

Estratégia

Europeia

de

Inclusão

Ativa.

Durante

este

ano

introduzimos

uma

nova
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vertente

ligada

ao

Rendimento

Social

de

Inserção

(enquanto

instrumento

de

política

ativa),

que

foi

especialmente tratada através da realização do seminário internacional que teve lugar no Porto nos dias 27 e
28 de Novembro e que contou com uma elevada participação de profissionais da intervenção social.
Em 2013, destacaram-se quatro grandes atividades no âmbito deste Protocolo: a realização do seminário já
referido anteriormente; as sessões de coaching para a empregabilidade; os eventos (em vários formatos)
destinados

Trabalhos

a

profissionais

de

intervenção

social

e

a

apresentação

pública

da

publicação

“

O Cabo dos

”. Para além destas atividades mais “centrais”, realizamos outras mais “transversais”, ou seja,

atividades

desenvolvidas

em

permanência

e

continuidade,

que

constituem

já

“marcas”

deste

trabalho:

atualização da página dedicada ao Protocolo; atividade de tradução de documentos e pareceres; 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.
Do ponto de vista mais genérico, este projeto tem igualmente seguido algumas orientações estratégicas que
se têm consolidado ao longo do tempo: o reforço da sua componente internacional – e particularmente
europeia – procurando, sempre que possível, divulgar “boas práticas” oriundas de outros países da U.E., com
especial incidência no trabalho desenvolvido pelas redes congéneres e organizações internacionais membros
da EAPN Europa. A um ritmo quase anual, esta vertente tem tido uma importância crescente, através da
organização de seminários, mesas redondas, conferências e outras ações onde a presença de especialistas
europeus é sempre uma mais-valia. Ainda nesta linha, poderemos destacar mais algumas orientações deste
protocolo: as ações de coaching, destinadas a públicos mais específicos, e particularmente orientadas para a
sua empregabilidade – são uma atividade que tem vindo a ser desenvolvida desde 2011 e que verificamos ter
dado alguns resultados encorajadores, que nos levam presentemente a formular um projeto-piloto com base
nessa

metodologia

(conforme

o

Plano

de

Ação

para

2014

que

propomos);

a

ligação

permanente

às

temáticas consagradas aos diversos Anos Europeus (Igualdade de Oportunidades, Combate à Pobreza e á
Exclusão Social, Voluntariado e Cidadania) centrando algumas das nossas ações em torno destas questões e
finalmente um destaque mais específico para a empregabilidade dos públicos mais vulneráveis face ao
mercado

laboral,

com

especial

destaque

para

os

desempregados

de

longa

duração,

os

portadores

deficiência e os mais jovens, no âmbito dos quais destacamos as ações sobre as medidas “

Apoiado” e “Impulso Jovem”.

de

Emprego

O presente relatório está dividido em oito partes: I) as ações em desenvolvimento durante o ano de 2013; 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 2013 e VIII) anexos.
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I. Ações em desenvolvimento
Ação 1
Desenvolvimento,

Janeiro a Dezembro
manutenção

informação/sensibilização

sobre

e

atualização
atualização

políticas

dos

sociais

canais

relativas

à

de

comunicação

empregabilidade

da
e

EAPN

à

Portugal

inserção

de

para

públicos

desfavorecidos.
desfavorecidos.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
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 activas de emprego, a participação das pessoas em situação de
pobreza e vulnerabilidade social; a economia social; a responsabilidade empresarial, a Inclusão Activa, o
empreendedorismo;

o

microcrédito

e

notícias

sobre

políticas

europeias

dedicadas

ao

trabalho

e

à

empregabilidade.
Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos instrumentos de comunicação na EAPN Portugal (

blog

facebook,

, boletins electrónicos, páginas na Internet) tem permitido uma maior amplitude e alcance da informação

juntos das instituições e dos agentes que trabalham com estas temáticas,
Reformulada no ano 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 2013 a EAPN Portugal continuou a aposta na dinamização e atualização dos canais de comunicação
fazendo a informação chegar a cada vez mais pessoas.
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Atividades

Um

Ao longo do ano de 2013 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 109 notícias,
nas

mais

diversas

áreas

da

empregabilidade,

empreendedorismo,

inclusão

de

públicos

vulneráveis,

desemprego, entre outras, sempre numa lógica de divulgação de conhecimento e oportunidades.
Durante o ano de 2013, o site do Protocolo teve 1442 visitas, resultantes em 3227 visualizações.
Sugerimos

uma

consulta

regular

do

site

(http://www.eapn.pt/iefp)

para

conhecimento

das

informações

prestadas.
O ano de 2013 foi igualmente marcado por todos os procedimentos de criação e pela ativação do backoffice
da página.

Dois
Publicação na edição impressa e online da Revista de Política Social
de opinião produzidos por especialistas em áreas variadas

:

Focussocial,

de artigos informativos e

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
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Europeia de Inclusão Ativa e outros 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.
Ao longo do ano de 2013 foram publicados quatro artigos diretamente relacionados com o presente protocolo.
No primeiro semestre de 2013 foi publicado na edição online da Revista Focus Social um artigo dedicado à
abordagem

do

livro

Cabo

dos

Trabalhos,

(http://www.focussocial.eu/noticia.php?id=52).

Na

um

produto

edição

nº2

da

decorrente
revista

de

do

presente

Economia

Social

protocolo
-

Revista

Focussocial, lançada em Outubro de 2013, publicaram-se três artigos: um relativo às principais conclusões do
seminário “O impacto da austeridade na Pobreza” realizado em Dezembro de 2012 (página 40 a 45); outro
referente à publicação Cabo dos Trabalhos (página 56 e 57) e ainda um pequeno artigo intitulado “Eu quero
mais!” (página 59), relativo às sessões de coaching para a empregabilidade.

Três
Dinamização
projetos,

do

blog

atividades

informativo

de

Flash Rede

formação

e

medidas

(flashredeblogspot.com)
nas

mais

diversas

com

áreas

informações

temáticas,

sobre

eventos,

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 2013) com 181.833 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 2013
publicaram-se 119 notícias no blog, sendo que 37 destas (31%) estão diretamente relacionadas com o âmbito
do Protocolo (http://flashrede.blogspot.pt/).

Quatro
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, que
se relacionem com estas temáticas.
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Até Julho de 2013 os dados reportavam 2.285 utilizadores ativos, sendo o alcance total por semana de 4.511
pessoas, no presente momento, por questões de alteração de conta do Facebook, não foi possível consultar
os registos.

Parceiros
Associados da EAPN Portugal
Especialistas em diversas áreas de intervenção social
Entidades Públicas e privadas, com responsabilidades na área das políticas sociais activas
Equipa técnica da EAPN Portugal (Sede e núcleos)
Outras redes nacionais da EAPN
Responsáveis técnicos de projectos com especial relevância para as temáticas do emprego/desemprego

Resultados Atingidos

_
_
_
_
_

146 Notícias divulgadas no Blog Flash Rede, Facebook e site do protocolo (face a 50 previstas).
Criação de backoffice da página
Publicação de 4 artigos relacionados com temáticas da empregabilidade de públicos desfavorecidos e
temas relacionados na Revista de Economia Social Focussocial
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 (brochuras/flyers) dos
eventos dinamizados no período em relatório.

Ação 2

Janeiro a Dezembro

Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes
nacionais da EAPN e outros organismos internacionais.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização
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Enquadramento
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
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.
Reforçando o eixo da informação/sensibilização por diferentes canais de comunicação, em 2013 destacamos
um importante documento produzido pela EAPN Europa, sendo este um conjunto de brochuras explicativas,
redigidas em linguagem quotidiana, em torno de fatores chave no discurso europeu relativo à integração de
públicos vulneráveis. Avançamos assim com a sua publicação e edição em português, de modo a fazer
chegar

estes

relevantes

dados

a

organizações

nacionais

do

setor

social

e

seus

públicos

vulneráveis,

complementando o acervo da EAPN Europa que já detêm estes documentos publicados em inglês, francês,
esloveno e estoniano.

Atividades

Cinco

Tradução de documentos, pareceres, livros técnicos e outros documentos pertinentes no âmbito das políticas
activas de emprego, empregabilidade de públicos desfavorecidos, Estratégia Europeia de Inclusão Activa,
Economia

Social

e

Terceiro

Sector,

Responsabilidade

Social,

Cidadania

Empresarial

e

temáticas

relacionadas com o emprego, assim como temáticas respeitantes às iniciativas mais orientadas para as
questões do emprego e da empregabilidade.
Para

além

materiais

da

tradução,

esta

atividade

on-line e sua atualização nos

encontra-se
meios

ligada

à

atividade

disponíveis), assim,

do

ponto

anterior

(publicação

de

no decorrer do ano de 2013, foram

divulgados no site do protocolo um conjunto de 19 documentos integrados nas áreas temáticas referidas.
Relativamente às 4 traduções previstas, no ano de 2013 realizaram-se apenas duas traduções e revisões de
documentos, sendo estes:
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- Brochura explicativa. “EAPN Explicativo #4: Pelo bem-estar das crianças na UE – Explicativo sobre pobreza
infantil”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2013
- Resposta da EAPN Europa ao Pacote de Investimento Social enquanto instrumento de redução da pobreza.
Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2013.
A não realização das outras duas traduções previstas prende-se com uma maior aposta na revisão das
brochuras explicativas neste ano editadas. Neste sentido, três destas brochuras 1, traduzidas no ano de 2012,
são datadas de 2009, 2010 e 2011 pelo que para a sua edição em português consideramos pertinente a
atualização

de

alguns

dos

dados

estatísticos

mais

relevantes

que

estas

divulgam.

Este

trabalho

de

atualização destes três documentos substituiu assim a tradução dos restantes 2 documentos.

Seis
Edição em português e atualização com dados nacionais de três brochuras explicativas da EAPN Europa
traduzidas em 2012, ao abrigo do presente protocolo, em torno das seguintes temáticas: 1) Pobreza e
Desigualdade; 2) Rendimento Mínimo Adequado e 3) Riqueza, Desigualdade e Polarização Social na União
Europeia.

Estas

edições

serão

posteriormente

disseminadas

em

todo

o

território

nacional

através

dos

associados e núcleos distritais da EAPN Portugal.
Relativamente

à

edição

das

brochuras

explicativas,

os

procedimentos

planificados

sofreram

alterações

devidamente notificadas ao IEFP através de um pedido de reafetação orçamental enviado a 11 de Novembro
de 2013 e devidamente aprovado. Previa-se para 2013 a edição das 3 brochuras explicativas da EAPN
Europa já referidas e a impressão de 300 exemplares de cada uma destas. A alteração aprovada passa pela
tradução e edição de mais um novo exemplar entretanto editado e relativo ao tema da Pobreza Infantil. Em
termos de resultados passamos assim de 3 edições publicadas em português para 4 edições, reduzindo o
número de exemplares de cada uma destas para 50, mas garantindo a sua divulgação em formato digital, o
qual

permite

a

reprodução

em

momentos

futuros.

Esta

alteração

implicou

igualmente

modificações

de

cronograma, pelo que a presente atividade, do ponto de vista da impressão das edições, transitará para
Janeiro de 2014.

Parceiros
Equipa técnica da EAPN Portugal

- Brochura explicativa - “EAPN Explicativo #1: Pobreza e Desigualdade na U.E.”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2012
- Brochura explicativa - “EAPN Explicativo #2: Rendimento Mínimo Adequado na UE”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2012
- Brochura explicativa. “EAPN Explicativo #3: Riqueza, Desigualdade e Polarização Social na UE”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2012

1
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EAPN Europa
Redes nacionais da European Anti- Poverty Network
Outras entidades internacionais membros da EAPN Europa

Resultados atingidos

_

_

Desenvolvimento da tradução de 2 dos 4 documentos previstos para 2013 em torno de temáticas
relacionadas com a empregabilidade de públicos desfavorecidos; Economia social e Terceiro Sector,
qualificação de organizações sem fins lucrativos, entre outras. Destaque-se para além da tradução dos
referidos documentos, a disponibilização online de várias sínteses informativas, bem como de alguns
documentos na sua língua original, editados por entidades como a Organização Internacional do
Trabalho, entre outras. No ano de 2013 foram publicados 19 documentos no site do protocolo.
Atualização e revisão de quatro brochuras explicativas produzidas pela EAPN Europa [1) Pobreza e
Desigualdade na União Europeia; 2) Rendimento Mínimo Adequado na União Europeia e 3) Riqueza,
Desigualdade e Polarização Social na União Europeia; 4) Pobreza Infantil] para disseminação posterior
pelo território nacional de 50 exemplares de cada uma das quatro num total de 200 exemplares.

Ação 3

Janeiro a Dezembro

Ações de sensibilização da sociedade civil no sentido da adopção de novas formas de organização do
trabalho
trabalho e novas atitudes sociais.

Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
O

trabalho

desenvolvido

em

torno

da

divulgação

de

casos

de

sucesso

na

inserção

de

pessoas

desfavorecidas perante o mercado de trabalho tem ocupado um lugar central nos objectivos e atividades da
nossa cooperação.
Em 2012, no âmbito do presente protocolo, demos voz e rosto a um conjunto de testemunhos de vida que na
primeira pessoa nos relataram histórias de luta e de sucesso face a fatores de vulnerabilidade no acesso e na
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vivência quotidiana do mercado laboral, fatores estes que foram identificados no contacto direto com públicos
vulneráveis ao longo das ações que têm vindo a ser dinamizadas para estes públicos nos últimos anos do
protocolo EAPN/IEFP. A publicação editada em Dezembro de 2012 reúne em si dados estatísticos, analíticos
e vivenciais de fenómenos como o desemprego de longa duração, o desemprego jovem, a precaridade
laboral,

o

sobre-endividamento,

as

baixas

qualificações

escolares

e

profissionais

e

a

importância

da

formação, a exclusão de públicos mais vulneráveis (como sejam as comunidades ciganas e as comunidades
imigrantes), a opção pela emigração, o empreendedorismo, o voluntariado, a inovação social e o espírito de
cooperação, a importância da participação cívica, entre outros.
De um ponto de vista metodológico, esta publicação assumiu uma abordagem participativa e inclusiva como é
aquela que temos vindo a dinamizar ao longo de várias atividades inerentes a este protocolo. Através desta
metodologia,
excluídas

a

que

experiências

publicação
nela

que

vão

engloba

encontrar

poderão

um

caráter

factos

com

desempenhar

um

de

que

papel

identificação
convivem

por

parte

de

populações

mas

igualmente

discursos

Integrando-se

igualmente

no

diariamente,

motivacional.

socialmente

eixo

e
de

informação e sensibilização que carateriza o nosso protocolo, o potencial de sensibilização desta publicação
revela-se claro quando assumimos que contar uma história é fazê-la presente na vida daqueles que a
escutam.
As imagens e as histórias que preenchem esta publicação são, acima de tudo, as vidas de alguém com algo
para contar, um algo que nos mostra o outro lado de uma sociedade de exclusões, o lado para lá dos
números e tão real quanto as vidas que o preenchem.
Neste sentido, esta publicação é para a EAPN um reflexo do trabalho desenvolvido ao longo da nossa
cooperação com o IEFP, e pelo seu formato e pertinência reúne o potencial de envolvimento de mais
parceiros,

mais

públicos

e

sobretudo

mais

pessoas

interessadas

nas

questões

da

empregabilidade,

significando para nós uma marca substancial para os anos vindouros no que respeita à sensibilização de
públicos diversificados para as temáticas visadas.
Perante este contexto, no presente ano de 2013, estas histórias foram escutadas e divulgadas junto de um
maior número de pessoas, ganhando a visibilidade que necessitam para se afirmarem como testemunhos
motivadores e de reflexão em torno das problemáticas visadas. Neste sentido, foi nosso objetivo fazer esta
publicação chegar a todo o território nacional através das nossas estruturas distritais divulgando-a numa
sessão

de

lançamento

com

a

presença

dos

seus

intervenientes,

dirigida

a

um

número

significativo

de

entidades e personalidades relevantes da sociedade civil e da esfera das organizações sociais.
O incentivo ao desenvolvimento de novas formas de organização do trabalho e de novas práticas sociais é
assim desempenhado pela divulgação das mesmas e por testemunhos diretos, e complementa-se ainda por
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uma expressão mais reflexiva em torno de debates e reflexões produzidas relativas às políticas sociais ativas
de emprego no nosso país e a nível europeu ao qual demos corpo no presente ano de 2013 através também
do seminário internacional “Rendimento Social de Inserção: uma garantia de cidadania?”.

Atividades

Sete

Realização de 3 sessões de divulgação pelo território nacional da
publicação

de

histórias

de

vida

enquanto

instrumento

de

sensibilização para novas formas de organização do trabalho e
novas práticas sociais, implicando a edição complementar de 150
exemplares da publicação. Estas sessões tiveram a colaboração
dos

autores

mesmo

e

do

livro,

bem

especialistas

como

locais

em

de

alguns

áreas

participantes

temáticas

visadas

do
na

publicação.
As

sessões

foram

dinamizadas

nas

seguintes

datas

e

locais

e

com

os

seguintes comentadores:
20 de Abril, Santarém – Integrado no dia aberto do Instituto Politécnico de
Santarém
Maria Teresa Azóia (Vereadora do Município de Santarém)
Georgette Lima (Coordenadora Projeto Afetos + / Coach) [em substituição de
Tiago Leite (diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém), dada
impossibilidade de presença]
16 de Maio, Setúbal – Salão Nobre da Casa da Cultura
Patrícia Patrício (SEIES)
Raul Tavares (Jornal Sem Mais)
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29 de Maio, Bragança – Biblioteca da Fundação “Os Nossos Livros”
Cristina Ribeiro (diretora IEFP Bragança)
Pe Bento (presidente de IPSS’S de Bragança) [em substituição de Alves Mateus (coordenador da RTP Trás
os Montes), dada impossibilidade de presença]

No conjunto das 3 sessões de divulgação contamos com um total de 60 pessoas presentes e mobilizamos
igualmente a presença de alguns dos intervenientes (numa lógica de proximidade local) na publicação que
partilharam os seus testemunhos diretos no final das sessões, sendo transversal no discurso de todos o forte
carácter motivacional que a participação neste livro significou nas suas vidas e, acima de tudo, a ambição que
detém no facto do livro e das suas histórias virem a motivar todos os que com ele contactarem.
Relativamente às conclusões das três sessões importa sistematizar algumas questões mais destacadas.
Desde logo, a valorização da dimensão complementar entre números reveladores e a riqueza e o valor
humano das pessoas que partilharam os seus exemplos de resiliência e os suportes institucionais e familiares
que acompanham esses percursos. As análises apontam para o facto de não existir uma “exploração” dos
problemas das pessoas, mas sim um relato claro e muito centrado na resiliência das suas histórias e nas
“forças de trabalho” que cada uma delas representam. O direito ao trabalho é assumido como primordial e
como base de muitos outros direitos.
Os comentários à linguagem e estruturação dos conteúdos apontam “Cabo dos Trabalhos” como um manual
de cidadania e de motivação, assente numa abordagem positiva de afirmação da possibilidade de encontro
de soluções, construídas lado a lado com as pessoas vulneráveis, através de um principio base de acreditar e
fomentar o potencial destas.
Do

ponto

de

vista

de

alguns

comentários

mais

temáticos,

destaque-se

o

reforço

da

importância

da

necessidade de aprendizagem ao longo da vida e da aposta na aprendizagem não formal, assim como de
uma melhor articulação entre o ensino e o mercado de trabalho. São igualmente valorizadas questões como
as

políticas

ativas

de

emprego,

ainda

que

com

um

destaque

para

a

necessidade

de

flexibilização

e

desburocratização de políticas governamentais de modo a atribuir respostas reais às situações apresentadas
pelas pessoas. É ainda realçada a importância do trabalho em rede para soluções integradas, lançando-se
mesmo propostas de organizações como o IEFP desenvolverem um papel de fusão de projetos. Ao nível do
empreendedorismo

é

avançada

uma

postura

de

redefinição

da

aposta

no

mesmo

flexibilizando

procedimentos e criando estruturas especializadas de apoio a pequenos empreendedores 2.

2

Destaque-se a abordagem do modelo francês das empresas artesanais.
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Enquanto

instrumento

fundamentar

e

de

melhorar

trabalho,

o

livro

intervenções

é

assumido

técnicas,

como

tendo

uma

sido

fonte

de

destacado

conhecimento

por

alguns

que

dos

permite

participantes

(nomeadamente técnicos de emprego e de intervenção social), o objetivo de o utilizar em sessões de trabalho
com públicos vulneráveis, lançando à equipa do protocolo o desafio de dinamização dessas sessões.

Oito
Sessão de lançamento do livro sobre testemunhos de vida de
dificuldades e de sucessos na inserção no mercado de trabalho,
prevista

para

Fevereiro,

com

o

envolvimento

dos

seus

participantes e dirigida a um número significativo de entidades e
personalidades relevantes da sociedade civil e da esfera das
organizações sociais.
A

sessão

realizou-se

a

22

de

Março

de

2013

num

espaço

emblemático da cidade do Porto, o Mercado Ferreira Borges,
tendo contado, no total, com a presença de 50 pessoas, entre
elas

11

dos

22

participantes

na

publicação

devidamente

acompanhados por instituições e organizações que acompanham
igualmente
diretos

as

suas

juntamos

histórias

no

livro.

A

um conjunto de cidadãos

estes

participantes

com interesse nas

áreas, assim como técnicos de emprego e intervenção social, e
dirigentes/coordenadores de estruturas relevantes como a Santa

Casa

da

Misericórdia

do

Porto,

a

Fundação

da

Juventude,

Centros Sociais locais, Segurança Social, Câmara Municipal do
Porto,

IAPMEI;

IES.

Destaque-se

igualmente

a

presença

dos

elementos da comissão paritária do presente protocolo
O

processo

de

divulgação

da

ação

fez

chegar

“Cabo

dos

Trabalhos” a um conjunto plural de atores, mesmo que alguns
impossibilitados

de

comparecerem

na

sessão.

Destaque-se

a

este nível o artigo de divulgação presente na revista Focusocial,
bem como a divulgação realizada em vários formatos online, nomeadamente na revista Visão Solidária. De
referir ainda uma publicação relativa ao livro "Cabo dos Trabalhos" no site do Parlamento Global, uma “central
de notícias” sobre a atualidade político-parlamentar.
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Parceiros
- Núcleos distritais da EAPN.
- Instituto de Emprego e Formação Profissional.
- Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas activas de emprego
- Outras entidades com interesse nas temáticas

Resultados atingidos

_
_

3 eventos de disseminação nacional da publicação de histórias de vida através com um total de 60
participantes (Consultar no site programas e registos das sessões)
Realização de 1 sessão de lançamento da publicação com o envolvimento dos seus participantes,
destinada a entidades e personalidades relevantes da sociedade civil e da esfera das organizações
sociais, tendo contado com 50 participantes (Consultar no site programa e registos da sessão, bem como
artigos de divulgação)

Nove

Tendo planificada uma conferência de âmbito internacional com o objetivo de trazer para agenda política e
social

a

reflexão

em

torno

de

novas

formas

de

organização

do

trabalho

e

novas

atitudes

sociais,

desenvolvemos em 2013 um Seminário Internacional de 2 dias intitulado “Rendimento Social de Inserção:
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uma garantia de cidadania?”, que ocorreu a 27 e 28 de Novembro nas instalações da Fundação Engenheiro
António de Almeida, no Porto.
A iniciativa estruturou-se através de 3 painéis (Ativação dos beneficiários do RSI- romper o mito do estímulo à
preguiça; O Rendimento Adequado como garantia do direito à cidadania e RSI e Empregabilidade) que
contaram com a intervenção de 13 oradores (7 dos quais internacionais). Ao nível dos participantes verificouse um total de mais de 550 inscrições tendo no final sido limitada à aceitação de 520 dada a lotação do
espaço disponível (470 lugares). No final registaram a sua presença 428 participantes.
Dado o forte interesse manifestado pelo presente seminário, ele foi igualmente transmitido em livestreaming
através do site da EAPN Portugal. A este nível registou-se o seguinte volume de visualizações: dia 27 de
Novembro

196

visualizações

e

dia

28

de

Novembro

60

visualizações.

Os

vídeos

estarão

disponíveis

brevemente online, informação que será atualizada no site do protocolo. Poderão igualmente consultar uma
galeria de imagens da iniciativa aqui.
Do ponto de vista da opção temática do presente seminário, a EAPN Portugal considera que a cidadania ativa
é

um

alicerce

estrutural

de

uma

sociedade

inclusiva

e

igualitária.

O

caminho

para

a

construção

desta

sociedade deve assim ser construído pelos cidadãos, sendo que a estes sejam garantidas condições base
para a sua participação. Os números vêem-nos demonstrar que o Estado Social assume aqui um papel de
destaque em assegurar estas condições, nomeadamente se tivermos em conta que, segundo dados de 2011,
a taxa de risco de pobreza em Portugal, antes de efetuadas as transferências sociais para as famílias, era de
45% e após essas transferências situava-se nos 18%. A indispensabilidade das transferências sociais tornase assim evidente na diminuição da taxa de risco de pobreza e, necessariamente, no fomento de condições
para o desempenho de uma cidadania ativa por todos. Neste domínio das transferências sociais, a medida do
RSI tem-se revelado das mais polémicas. A redefinição sucessiva das regras de acesso à medida que se tem
assistido nos últimos anos e a retirada substancial do número de beneficiários, tem despoletado um debate –
nem sempre rigoroso, nem isento de considerações ideológicas – nos meios de comunicação social, e nas
diversas

instâncias

políticas,

económicas

e

sociais.

Esse

debate

tem

sido

despoletado

em

torno

de

argumentos pouco claros e muitas vezes distorcidos. Neste sentido a EAPN Portugal considerou ser o
momento certo para trazer o assunto à discussão pública.
Para conhecer todos os conteúdos do presente seminário (enquadramento, objetivos, programa, perfil e
avaliação

pelos

participantes

e

principais

conclusões)

remetemos

para

a

análise do seu relatório final

disponível no site do protocolo.
protocolo. No entanto, importam destacar algumas conclusões que resultaram deste
encontro e que se prendem com a importância de:
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•

Combater a estigmatização das pessoas que não conseguem arranjar emprego, ou um emprego que
os tire da pobreza. Está muito disseminada a ideia de que há muitos pobres que usufruem indevidamente da
medida e no debate público parece que as pessoas estão mais interessadas em combater a fraude dos
pobres do que em resolver o problema da pobreza;

•

Promover

um

reconhecimento

político

partilhado

e

alargado

às

mais

diversas

instâncias,

relativamente à inaceitabilidade da pobreza. Os sistemas de rendimento mínimo oferecem uma assistência
social de último recurso, mas representam igualmente os “sinais vitais” para as pessoas que enfrentam a
pobreza, e devem ser, por isso, instrumentos essenciais neste combate.

•

Reconhecer que a maioria dos rendimentos de subsistência não tira as pessoas da pobreza (tal como
o RSI). As pessoas deveriam ter direito a um apoio financeiro “adequado” que lhes permita um padrão de vida
decente face aos padrões da sociedade em que vivem. Neste domínio, importa destacar que o presente
seminário abordou não apenas a medida do RSI, mas igualmente a questão do Rendimento Adequado,
nomeadamente

através

da

apresentação

de

experiências

relacionadas

com

o

projeto

EMIM

(European

Minimum Income Network ), através do seu coordenador e da experiência italiana e irlandesa; através da
experiência

do

Reino

Unido

e

igualmente

pela

apresentação

de

resultados

preliminares

do

estudo

“Rendimento Adequado em Portugal” em desenvolvimento pelo ISEG.

•

Assumir a existência de um grande número de pessoas pobres que nem sequer é abrangido por
esquemas de proteção social, as recentes restrições ao acesso, nomeadamente ao RSI, comprometem o
direito à proteção social. Importam aqui lembrar documentos estratégicos enquadrantes: a Recomendação de
1992, que reconhece “o direito fundamental do individuo a recursos suficientes e à assistência social de modo
a viver dignamente”, a Carta dos Direitos Fundamentais de 2000 e a Recomendação da Comissão sobre
Inclusão Ativa de 2008. Presume-se que os Estados-membros devem converter os seus compromissos em
termos concretos, reconhecendo que o processo de integração das pessoas que se encontram afastadas do
mercado de trabalho requer apoio adequado, políticas de emprego inclusivas (e não apenas de ativação) e
serviços sociais de qualidade.

Parceiros
- Redes nacionais da European Anti-Poverty Network
- Outras entidades internacionais membros da EAPN Europa
- Instituto de Emprego e Formação Profissional.
- Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas activas de emprego

Resultados atingidos
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_
_

_
_
_

Realização de um seminário internacional de 2 dias dinamizado em 3 painéis com um total de 13
oradores intervenientes e 428 participantes.
Relatório final do seminário disponível online com a seguinte estrutura: enquadramento, objetivos,
programa, perfil e avaliação pelos participantes, principais conclusões e anexos nos quais constam,
nomeadamente, a sistematização de todas as apresentações e um dossier de imprensa da iniciativa.
Transmissão em livestreaming do seminário com um total de 256 visualizações.
Disponibilização online das gravações do seminário (brevemente divulgadas no site do protocolo)
Documento síntese de conclusões para disseminação pública, nomeadamente apresentação a instâncias
políticas e governamentais (documento em aprovação pela Direção da EAPN Portugal)

Ação 4
Promoção

Março a Outubro

e

organização

de

ações
ações

de

informação

para

profissionais
profissionais

de

intervenção

social

de

acompanhamento
companhamento das diretivas, recomendações e medidas lançadas ao nível do emprego
emprego em Portugal, que
permitam
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.

Eixo de intervenção

Informação/Sensibilização

Enquadramento
O eixo da informação/sensibilização, no âmbito deste Protocolo, constitui um objetivo central na qualificação
dos profissionais de intervenção social. Este processo de qualificação assume uma particular importância no
processo de transformação do próprio mercado de trabalho para estes profissionais e nos desafios que se
colocam

ao

setor

da

Economia

Social

e

do

Terceiro

Setor

–

ele

próprio

envolvido

em

processos

de

qualificação das organizações.
Os novos paradigmas de ação social implicam por isso novas abordagens e metodologias inovadoras, que
procurem fazer face a novos públicos e novas lógicas do trabalho social, numa conjuntura de mudança e
transformação contínua da sociedade.
Neste

contexto,

assumem

uma

importância

fundamental

as

políticas

ativas

de

emprego,

enquanto

instrumentos de integração sócio laboral, não apenas de públicos mais vulneráveis no mercado de trabalho,
mas igualmente outros grupos que se encontram arredados deste mercado, por processos de desemprego
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recente e por dificuldades em obter o primeiro emprego – apesar das qualificações académicas – refira-se os
desempregados de longa duração com mais de 45 anos e os jovens recém-licenciados, que não encontram
colocação compatível com as suas habilitações.
A abordagem a estas questões, em formato de workshops, debates e mesas redondas, pretendeu sobretudo
abrir o debate aos profissionais e dirigentes, mas também aos parceiros sociais e à sociedade civil em geral,
procurando difundir os princípios da Estratégia Europeia da Inclusão Ativa e não apenas da “ativação” dos
envolvidos. Assumimos assim o pressuposto que qualquer aplicação de uma política ativa de emprego terá
necessariamente de ser articulada com uma abordagem mais profunda que a mera colocação no mercado de
trabalho, através da criação de condições objetivas de acesso a serviços de qualidade (saúde, educação,
formação profissional) e da garantia de um rendimento que permita uma vida com dignidade e satisfação das
necessidades essenciais.

Atividades

Dez
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Realização de 5 ações informativas (ao longo do 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 contribuíram para informar e atualizar 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.
Destaque-se que se encontravam programadas 6 sessões informativas não tendo sido possível a realização
da 6ª ação no ano de 2013 devido a incompatibilidades de datas com as entidades parceiras. Realizaram-se
no entanto todos os procedimentos de planificação da sessão que se viu assim adiada para 23 de Janeiro,
integrando a proposta revista do Plano de Ação para 2014.
As sessões realizaram-se com o seguinte cronograma:
3 de Junho – Viana do Castelo – Mesa Redonda Medidas Ativas de Emprego direccionadas ao Público Jovem
15 de Julho – Beja – Workshop Medida Emprego Apoiado, integrada no Programa de Emprego e Apoio à
Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades
11 de Setembro – Guarda – Debate Medidas de Política Ativa de Emprego
17 de Outubro – Porto – Workshop Trabalho Digno e Cidadania
3 de Dezembro – Portalegre – Workshop Medida Emprego Apoiado, integrada no Programa de Emprego e
Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades
23 de Janeiro 2014 – Águeda - Workshop Medida Emprego Apoiado, integrada no Programa de Emprego e
Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades
No conjunto das 5 iniciativas realizadas ao longo do ano de 2013 registou-se um total de 113 participantes
Destaque-se ao nível das inscrições os esforços realizados no sentido da participação directa de beneficiários
das medidas nas sessões, assim como de empresários, agentes passíveis de dinamização das medidas. A
este perfil juntam-se as próprias organizações sociais, estas também significativamente presentes dada a sua
dupla vertente de organizações mediadoras e também de entidades empregadoras dos públicos vulneráveis
aos quais se direccionam as medidas ativas de emprego.
Face

a

esta

opção

na

divulgação,

as

sessões

foram

principalmente

frequentadas

por

técnicos

de

organizações sociais, formadores e dirigentes de entidades formativas, com um intuito de mediação da
informação e dos conhecimentos transmitidos. Contamos igualmente, do ponto de vista dos públicos das
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medidas, com a presença de jovens estudantes; jovens à procura do 1º emprego; pessoas portadoras de
deficiência e incapacidade e desempregados de longa duração. Relativamente à presença de empresários,
esta revelou-se reduzida, mas verificou-se possível com a presença/envolvimento dos Núcleos Empresariais.
Quanto às entidades presentes entre os participantes, não enumerando todas as que se fizeram representar,
destacamos

a

presença

de

representantes

locais

de

entidades

como

a

APPACDM;

Cerci;

Câmaras

Municipais de Ponte de Lima, de Monção, de Monforte, de Portalegre, de Marvão, da Guarda e de Seia;
CLDS’s; IPDJ; Núcleos Empresariais e delegações do IEFP e ainda entidades formadoras como a Escola
Profissional do Minho, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Inst Politécnico de Viana do Castelo,
ISCET e Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
No site do protocolo encontram o relatório final de conclusões deste conjunto de iniciativas
iniciativas para conhecer
pormenorizadamente o seu painel de intervenientes, a avaliação das mesmas pelos seus participantes e as
suas principais conclusões. Destaque-se ao nível das conclusões que estas se organizam por questões
temáticas, iniciando-se com conclusões transversais às 5 iniciativas e focando-se depois nos temas

de

empregabilidade jovem, emprego apoiado, trabalho digno e politicas ativas de emprego.

Parceiros
- Instituto de Emprego e Formação Profissional.
- Instituto da Segurança Social.
- Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas ativas de emprego.
- Rede de associados da EAPN.

Resultados atingidos
_

Realização de 5 das 6 ações informativas previstas dirigidas 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.

_

Relatório final de conclusões das ações informativas disponível no site do protocolo.

_

Presença de 103 participantes nas 5 sessões realizadas, face aos 72 participantes previstos para as 6
sessões.
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Ação 5

Fevereiro a Novembro

Organização de ações
ações de sensibilização e informação para públicos

com dificuldades

de inserção no

mercado de trabalho, para aprofundar conhecimentos
conhecimentos e desenvolver competências profissionais e relacionais,
tendo em vista uma melhor adaptação ao mercado laboral e o reforço da sua empregabilidade.
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Eixo de intervenção
Informação/Sensibilização

Enquadramento
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 Consultivo Nacional (CCN), 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. A este
objetivo acresce o da disseminação junto das pessoas que vivem em situações de pobreza e exclusão social
de informação atualizada sobre o que se vai passando no país, na Europa e no mundo sobre as diversas
problemáticas relacionadas com as políticas sociais de combate à pobreza e à exclusão social.
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 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 acções sobre outras questões, que
possam reforçar as competências pessoais e sociais/relacionais.
É neste sentido que no presente ano pretendemos dar continuidade a um trabalho que tem vindo a ser
realizado no âmbito deste protocolo, designadamente com as sessões de empregabilidade desenvolvidas no
ano de 2011, bem como com os workshops de coaching para empregabilidade dinamizados em 2012.
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
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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 acontece nestas sessões. 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.
Perante as questões acima enunciadas, consideramos que este trabalho ainda se encontra a “meio termo”,
no sentido em que entre as sugestões recolhidas foi significativamente enfatizada a pertinência e a vontade
da continuidade das sessões pelos seus participantes. Dando resposta a este apelo, e reconhecendo que o
contexto

socioeconómico

nacional

do

ano

de

2013

continuará

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.
Esta continuidade passa assim pela resposta às sugestões de ação deixadas pelos participantes na avaliação
dos workshops de coaching para a empregabilidade de 2012, dinamizando por isso um novo conjunto de
ações assentes nesta metodologia, dirigidas preferencialmente aos participantes já anteriormente envolvidos,
numa lógica de criação de grupos locais de procura ativa de emprego. Abre-se no entanto a possibilidade de
entrada de novos participantes, devidamente fundamentada ao nível local pelos Núcleos Distritais da EAPN e
suas organizações parceiras, reforçando a importância da constituição de grupos com o máximo de 15
participantes por workshop, de modo a permitir a participação ativa de todos.
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Onze
Realização de seis ações de coaching para a empregabilidade baseadas na partilha de boas práticas, junto
dos grupos de trabalho já referenciados, na sequência dos workshops desenvolvidos em 2012. Estas ações
foram

previstas

para

decorrer

de

fevereiro

a

junho,

para

grupos

de

15

pessoas,

agrupando

3

distritos

nacionais, tendo como base os Grupos Locais de Pessoas em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social e,
eventualmente, ONG’s locais.

Tendo como metodologia o coaching, o acentuar da partilha de boas práticas na estrutura destas ações
pretende assumir o testemunho de casos de sucesso no domínio da empregabilidade como fator fortemente
motivador na definição de um percurso pró-ativo dos participantes.
Entre Abril e 30 de Junho, foram realizadas 6 sessões: 19 de Abril em Évora, 9 de Maio no Porto, 10 de Maio
em Faro, 12 de Junho em Coimbra, 13 de Junho em Viseu e 20 de Junho em Aveiro. Estas contaram com o
envolvimento de 66 participantes, resultando assim numa participação média de 11 pessoas por cada sessão.
No processo de mobilização foi utilizado um sistema “misto” de convocação informal, através dos Conselhos
Locais do Conselho Consultivo Nacional, convocando-se todos os elementos destes grupos locais e por outro
lado a utilização através de parceiros (associados ou não) que trabalham diretamente com este tipo de
públicos e problemáticas (GIP’s, Equipas do RSI, IEFP, etc. Este processo de convocação tem obedecido a
uma lógica de participação voluntária e espontânea, onde através de uma primeira abordagem e explicitação
dos objectivos das sessões as pessoas são convidadas à participação nestes momentos de reflexão, debate
e treino de competências. Registe-se ainda a estreita colaboração de várias instituições locais na cedência
das instalações necessárias à realização destes encontros.
No site do protocolo encontram um relatório da presente iniciativa para conhecer pormenorizadamente o seu
perfil de participantes, a avaliação da mesma por estes e as principais conclusões.

Parceiros
- Instituto de Emprego e Formação Profissional
- Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas activas de emprego.
- Núcleos distritais da EAPN Portugal

Resultados atingidos

_

Realização de 6 sessões, em parceria com os núcleos distritais da EAPN Portugal e ONGs locais e
regionais.
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_
_

Relatório final de conclusões das sessões disponível online
Presença de 66 pessoas nas 6 sessões, face a 81 inscrições.

Doze
Relativamente às sessões do segundo semestre que aqui relatamos, tratam-se de sessões de continuidade
face às já realizadas e devidamente sistematizadas no primeiro semestre de 2013. Ao contrário do que
havíamos planificado as seis sessões não obedeceram a um cariz temático dada a heterogeneidade dos
grupos

constituídos.

Relativamente

à

constituição

destes,

destaque-se

efetivamente

a

prioridade

da

manutenção dos grupos do primeiro semestre, à qual acresceu o complemento com novos participantes
dadas

várias

semestre.

circunstâncias

Alguns

destes

de

novos

impossibilidade
elementos

de

foram,

participação

de

alguns

inclusivamente, sugeridos

dos

elementos

através

de

do

primeiro

participantes

do

primeiro semestre. Destaque-se destes grupos do segundo semestre a sua planificação e dinamização para
um

máximo

de

12

elementos,

trabalhando

lógicas

um

pouco

mais

individualizadas

do

que

no

primeiro

semestre.
Este conjunto de 6 sessões decorreu de acordo com o seguinte calendário: 12 de Setembro no Porto, 17 de
Setembro em Coimbra, 19 de Setembro em Viseu, 29 de Outubro em Aveiro, 5 de Novembro em Évora e 8
de Novembro em Faro. Estas contaram com o envolvimento de 70 participantes, resultando assim numa
participação média de 12 pessoas por cada sessão.
No site do protocolo encontram um relatório da presente iniciativa para conhecer pormenorizadamente o seu
perfil de participantes, a avaliação da mesma por estes e as principais conclusões.

Ao concluirmos a segunda parte do total de doze sessões, pensamos que conseguimos envolver um conjunto
de atores fundamentais que se empenharam e colaboraram com os objetivos definidos. Sabemos que as
limitações do número das sessões não nos permitiam mais e melhor, mas sobretudo ficou um “ponto de
partida” para uma aposta mais intensa que nos propomos realizar durante o próximo ano: a implementação
de um projeto-piloto que nos permita estabelecer outras metas: trabalhar com grupos mais fixos, eliminar ao
máximo a “rotatividade” das pessoas, fazer um acompanhamento mais intenso – através da realização de
mais sessões. Pretendemos sobretudo implementar um projeto que seja replicável e com efeitos concretos,
que

ultrapassem

a

mera

preparação

das

pessoas,

projeto

esse

que

nos

permita

uma

abordagem

aos

empregadores no sentido de percebermos quais os perfis requeridos para os postos de trabalho que possam
estar disponíveis. Neste sentido a continuidade de um grupo durante a duração do projeto (um ano), a
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articulação com o tecido empresarial e com o próprio IEFP local seja um “ponto de partida” eficaz para
conseguirmos

os

objetivos

a

que

nos

propomos,

até

porque

a

EAPN

Portugal,

no

seu

foco

da

responsabilidade civil, age no sentido de atribuir às pessoas mais vulneráveis as competências que detêm em
si fragilizadas, como tão bem exprime um dos participantes quando questionado sobre a importâncias destas
segundas ações de 2013: «Deu-me mais força para “batalhar” quando já pensava que tinha feito tudo para
mudar a minha situação e afinal estava enganado. Vou para casa com mais conhecimentos e mais capaz.».

Parceiros
- Instituto de Emprego e Formação Profissional
- Entidades responsáveis pela execução e monitorização de políticas activas de emprego.
- Núcleos distritais da EAPN Portugal

Resultados atingidos

_
_
_

Realização de 6 sessões, em parceria com os núcleos distritais da EAPN Portugal e ONGs locais e
regionais.
Relatório final da atividade disponível online.
Presença de 70 pessoas no conjunto das 6 sessões, face a 72 previstas.
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II. Metodologia
As ações planeadas implicaram a adoção de metodologias variadas, visando sobretudo a articulação com as
entidades públicas e privadas que atuam na área da empregabilidade de públicos desfavorecidos perante o
mercado de trabalho e na implicação directa das próprias pessoas, através da sua participação ativa –
sempre que possível – nas diversas atividades:
Este plano de trabalho privilegiou assim os seguintes conjuntos de princípios metodológicos:

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

supremacia,

trabalho
do

desenvolvido

protagonismo

responsabilização

de

todos

na

de

por

uns

cada

um

sobre

resolução

dos

os

dos
outros

problemas

atores
e

envolvidos,

assumindo

daqueles

que

abandonando

um
se

compromisso
encontram

em

a
e

lógica

da

uma

co-

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
sector social e nos campos da investigação e produção de conhecimentos e da formação, nomeadamente
pela organização de grupos de trabalho interinstitucionais e intersectoriais.

2. Participação/mobilização
Participação/mobilização dos excluídos
A participação ativa das pessoas em situação de pobreza como principais actores das respostas e políticas
de intervenção social é, para além de um objectivo institucional, um importante instrumento metodológico. A
actividade 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.
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3. Pesquisa/ação participativa
A pesquisa/ação participativa é baseada no cruzamento de diversas 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.

4. Integralidade
Existe uma preocupação de olhar para problemática da exclusão tendo em conta as suas várias dimensões
e as suas várias formas de manifestação, digamos que a integralidade é uma consequência directa da
definição pluridimensional da exclusão.

5. 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.

32

EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal, Associação
Rua Costa Cabral, 2368 | 4200-218 Porto
Telf.225 420 800 – Fax. 225 403 250
geral@eapn.pt – www.eapn.pt

E A P N P o r t u g a l | p r é m i o d i r e i to s h u m a n o s 2 0 1 0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL _ 2013

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

III. Articulação com as estruturas centrais do IEFP
O Acordo de Cooperação celebrado prevê na sua Cláusula 7ª a existência de uma “Comissão Paritária
constituída por dois representantes do IEFP, um dos quais preside às reuniões e um representante da EAPN
PORTUGAL”.

Dando seguimento a esta orientação, os representantes da EAPN PORTUGAL nesta Comissão são:

-

Dr Júlio Paiva – Coordenação Técnica da EAPN PORTUGAL

-

Dra. Liliana Pinto– Técnica Responsável pelo Projeto

Considerou-se pertinente a realização de 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

sugeriramm

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.
Em termos de documentação de acompanhamento, tal como previsto verificou-se a apresentação das fichas
de execução trimestrais do protocolo, um relatório intermédio de execução no final do primeiro semestre e um
relatório final.
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IV. Recursos
Para a prossecução dos objetivos e promoção das atividades delineadas no presente Relatório, a EAPN
Portugal contou com os seguintes recursos:

Humanos
a)

Apoio da Direção Executiva da EAPN Portugal para acompanhamento da execução do Plano;

b)

Apoio dos Núcleos Distritais, nomeadamente através dos seus representantes;

c)

Contratação de um técnico licenciado para a execução das tarefas diretamente relacionadas com as
ações do projecto;

d)

Contratação dos facilitadores / formadores que colaboraram nas ações implementadas;

e)

Membros da EAPN Portugal que integraram a Comissão paritária entre a mesma e o IEFP.

f)

Utilização pontual e de comum acordo de alguns dos recursos técnicos do IEFP.

Técnicos
a)

Utilização dos meios logísticos da EAPN Portugal (Sede nacional e Núcleos Distritais) para a promoção
das ações em causa;

b)

Mobilização das Organizações membros da EAPN Portugal para a prossecução das ações;

c)

Contratação
divulgação

e

dos

restantes

disseminação

meios
das

necessários

ações

(layout

para

a

gráfico,

boa

prossecução

gestão

de

das

website),

ações,
edição

nomeadamente:
de

documentos,

serviços de tradução, entre outros.
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V. Conclusões
O ano 2013 foi um ano de intenso trabalho no âmbito deste projeto. Quer do ponto de vista quantitativo, quer
do qualitativo, as ações e objetivos alcançados contribuíram substancialmente para a consolidação deste
protocolo e para o seu desenvolvimento futuro.
Numa análise aos números alcançados, verificou-se que o cumprimento de objetivos foi atingido de uma
forma geral, sem que ficássemos aquém de alguns dos números propostos inicialmente. Partindo do princípio
que esta referência numérica constitui um critério importante, não deixa de ser condicionada – pelo menos em
parte – por elementos exteriores à planificação inicial do trabalho. Será sem dúvida ao nível do cruzamento
com elementos qualitativos que a análise deverá ser realizada e neste capítulo julgamos claramente que os
objetivos foram conseguidos.
Ao nível das sessões de

coaching

para a empregabilidade, consideramos que apesar de os resultados terem

gerado alguns avanços no que respeita ao público visado, o resultado global fica aquém do esperado.
No

total

das

doze

sessões

previstas

e

realizadas,

pretendia-se

principalmente

que

os

participantes

aprofundassem conhecimentos e desenvolvessem competências profissionais e relacionais, tendo em vista
uma melhor adaptação ao mercado laboral e o reforço da sua empregabilidade. Estas ações surgiram na
sequência

dos

workshops

desenvolvidos

em

2011

e

2012,

intitulados

“Sessões

de

emprego

e

empregabilidade”. A avaliação dos participantes, tendo em conta que estes se apresentam como os principais
interessados, é extremamente positiva e é tida como bastante enriquecedora, reforçando a autoestima, e
aumento da capacidade de mobilizar recursos individuais em torna da empregabilidade. São igualmente
fundamentais, e muito valorizadas, as questões relacionadas com a mobilização em torno da problemática e
da participação cidadã.
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 percecionaram 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.
Tendo assumido uma lógica de continuidade esta aposta no coaching para a empregabilidade no ano de
2013, pensamos que é chegado o momento de “ir mais além”. Planeamos assim, em 2014, reforçar esta
componente, não deixando contudo de ter em conta as aprendizagens com apostas anteriores realizadas.
Faltou-nos sobretudo a dimensão de abordagem ao tecido empresarial que pretendemos rentabilizar no
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decorrer do projeto-piloto que planeamos para o ano 2014 com duas componentes essenciais: uma primeira
fase de auscultação da oferta de emprego através de pesquisa no âmbito do mercado de trabalho, às
necessidades das empresas no que respeita à criação de postos de trabalho e às possíveis ofertas de
emprego em áreas específicas. Numa segunda fase, em parceria com serviços de emprego locais, pretendese uma intervenção junto da procura de emprego, aplicando os perfis de necessidades desenhados pelo
tecido empresarial a um grupo de pessoas em situação de desemprego acompanhadas num conjunto de
sessões de

coaching

para a empregabilidade (Confrontar com Plano de Ação 2014).

Ainda no decorrer do ano 2013 a realização do seminário “

cidadania?”

Rendimento Social de Inserção: uma garantia de

, permitiu-nos uma abordagem à medida num momento crucial de exposição mediática e debate

ao nível dos

media

e da opinião pública que nos permitiu abordar o papel do RSI enquanto instrumento de

combate à pobreza e à exclusão social. Procuramos que as intervenções se dirigissem no sentido de suscitar
a reflexão de estratégias de criação de emprego e de ativação (no quadro da Estratégia da Inclusão Ativa),
contrariando as noções de dependência dos beneficiários face à medida, ou seja, considerando que a medida
e a estratégia citada são instrumentos fundamentais para o fomento do Empowerment das populações mais
vulneráveis face ao mercado e trabalho. Um dos grandes objetivos deste seminário foi também possibilitar a
divulgação

de

experiências

ao

nível

europeu,

nomeadamente

através

de

um

projeto

sobre

rendimento

adequado desenvolvido pela EAPN Europa.
Apesar

de

alguns

problemas

de

ordem

logística,

em

grande

parte

resultantes

do

elevado

número

de

solicitações para a participação no seminário e os lugares disponíveis, a organização conseguiu resolver os
principais problemas e proporcionar a participação de 428 pessoas.
De entre os participantes, destaque-se a predominância de profissionais da área psico-social, entre eles
assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, educadores sociais, animadores socioculturais. O maior destaque
vai

necessariamente

para

equipas

de

Protocolos

de

RSI.

Verificou-se

igualmente

a

presença

de

investigadores, estudantes, dirigentes de organizações sem fins lucrativos, desempregados e vários membros
de autarquias (vereadores e técnicos). Dado o forte interesse manifestado pelo presente seminário, ele foi
igualmente transmitido em livestreaming através do site da EAPN Portugal. Na sequência da organização
deste evento, a EAPN Portugal solicitou ao IEFP a reafectação de algumas verbas previstas noutras rubricas
do orçamento, para o reforço das verbas atribuídas ao seminário. Esta reafectação permitiu-nos assegurar
algumas

questões

logísticas

necessárias

para

permitir

viagens

e

alojamento

de

oradores

estrangeiros,

transmissão através do sistema livestreaming e outras questões que teríamos dificuldade em assegurar com
a primeira verba prevista.
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Destacamos igualmente neste ano a realização de cinco das seis sessões previstas em torno das medidas de
política ativa de emprego destinadas a profissionais de ação social e a dirigentes de organizações, que
trabalham diretamente com as questões da empregabilidade. Em estreita articulação com os núcleos distritais
da EAPN Portugal e com as estruturas locais do IEFP, promoveram-se debates em torno destas políticas em
geral, da questão do emprego apoiado, da empregabilidade jovem e ainda da questão do Trabalho Digno (em
torno do conceito da Organização Internacional do Trabalho). Refira-se que nesta ultima sessão, a temática
foi integrada nas Jornadas da Cidadania que a EAPN Portugal promoveu em torno do dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza (17 de outubro). Ficou por realizar uma das sessões sobre a medida “Emprego
Apoiado”, por questões de ordem logística da organização parceira e que está programada para 24 de janeiro
de 2014. (confrontar com relatório das sessões).
O ano 2013, foi ainda marcado pela revisão do Protocolo de Cooperação, face à necessidade de atualização
de conteúdos, formato, abrangência das ações e mesmo de objetivos. Sendo um documento assinado em

promoção de ações no âmbito do Mercado Social de
Emprego (MSE), enquanto contributo para a resolução de problemas de emprego, de formação e outros
problemas sociais, com especial incidência no combate ao desemprego, à pobreza e à exclusão social
julho de 2001, que visava fundamentalmente a “

”.

Face a novos

contextos

sociais, económicos

e organizacionais

a EAPN Portugal solicitou a revisão do

protocolo, tendo em conta as novas realidades do emprego/desemprego em Portugal e na União Europeia e
a

evolução

das

medidas

ativas

de

emprego

no

nosso

país,

bem

como

a

evolução

da

realidade

sócio

económica. Esta evolução das políticas de emprego, em particular as que se destinam a públicos mais
desfavorecidos, apresenta assim uma remodelada configuração e um novo enquadramento que obriga a
abordagens mais inovadoras e à aplicação de diferentes metodologias de intervenção.
Neste sentido, foram assim propostas as novas formas/modalidades de cooperação, baseadas sobretudo em
ações

de

informação/sensibilização

para

a

inserção

de

públicos

desfavorecidos,

nos

seus

diversos

segmentos e destinadas a profissionais e dirigentes de organizações de ação social e à sociedade civil em
geral,

assim

como

aos

próprios

beneficiários

das

diversas

medidas.

Privilegia-se

igualmente

as

“boas

práticas” nacionais e internacionais (particularmente ao nível europeu); ações de responsabilidade social e
cidadania empresarial, junto de entidades públicas e privadas; desenvolvimento de sistemas de informação e
cooperação; contributos para a integração socioprofissional de públicos vulneráveis; fóruns de debate e
grupos de trabalho; pareceres técnicos; tradução de documentos, entre outras ações.
Uma

outra

componente

proposta

visa

a

área

da

investigação,

particularmente

dirigida

à

realização

de

estudos de investigação no âmbito da empregabilidade e das políticas ativas de emprego, articulando estas
ações com um sistema de informação com as estruturas já desenvolvidas pela EAPN Portugal

“

”. Torna-se
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para nós crucial esta componente, uma vez que ela é a consequência do trabalho desenvolvido nos últimos
anos

e

como

reforço

do

acompanhamento

das

politicas

nacionais,

mas

igualmente

das

diretivas

e

recomendações dos organismos internacionais da União Europeia e de outras organizações internacionais,
designadamente através da representação da EAPN Portugal na European Anti-Poverty Network (EAPN).
Destacando já esta aposta futura ao nível da investigação, e tendo já em conta o próximo ano de 2014, ela
surge sobretudo pelo acumular de experiências ao nível da empregabilidade de públicos mais vulneráveis e
pretende partir do universo das próprias ONG’s, enquanto “empregadores”. Pretendemos com este estudo
proposto caracterizar a aplicabilidade das medidas ativas de emprego no seio das ONG’s de intervenção
social

em

Portugal,

abordando

os

seus

serviços

de

integração

no

mercado

laboral

para

públicos

desfavorecidos. 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, como é articulado 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 dos públicos vulneráveis.
Uma última nota relativa ao sistema de informação em geral e ao reforço de alguns meios de divulgação e
tratamento da informação: nesta área a criação do backoffice do site permitiu a sua maior atualização e
melhorias na transmissão da informação. Destaque-se também neste domínio as traduções de brochuras
explicativas

sobre

temas

relevantes

e

de

documentos

de

substancial

interesse

para

este

protocolo,

particularmente os que foram publicados no âmbito da EAPN Europa.
Julgamos assim que o trabalho desenvolvido ao longo deste ano, nos permitiu o reforço e a interação com as
organizações do Terceiro Setor, contribuiu para o reforço da sua capacitação e para uma abordagem mais
inovadora

no

âmbito

da

ação

social.

Em

2014,

através

das

ações

propostas

em

plano,

visamos

continuidade e a consolidação deste trabalho.

Porto, Janeiro de 2013
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VI. Cronograma
AÇÕES

Ação 1 - Implementação, desenvolvimento e manutenção dos canais de
comunicação da EAPN Portugal para informação/sensibilização sobre
políticas sociais relativas á empregabilidade e á inserção de públicos
desfavorecidos.
Ação 2 - Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes
órgãos da Comissão Europeia, das redes nacionais da EAPN e outros
organismos internacionais.
Ação 3 - Organização de ações de sensibilização e informação para
públicos com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, para
aprofundar conhecimentos e desenvolver competências profissionais e
relacionais, tendo em vista uma melhor adaptação ao mercado laboral e o
reforço da sua empregabilidade.
Ação 4 - Promoção e organização de ações de sensibilização e
informação para profissionais e dirigentes de organizações de intervenção
social, empresários e organizações empresariais e sindicais, que
permitam o aprofundamento de conhecimentos e competências
profissionais e relacionais, tendo em vista uma melhor adaptação às
mutações organizacionais e o reforço da empregabilidade dos públicos
mais vulneráveis.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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VII. Execução Física 2013
ATIVIDADES
Atividades 1,2,3 e 4 _
Comunicação e divulgação

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Atividade 5 _ Tradução de documentos

Site do Protocolo (1442 visitas e 3227 visualizações de página)
146 notícias divulgadas nos diferentes suportes [face a 50 previstas] (109 notícias divulgadas pelo site do Protocolo e 37 no Blog informativo
FlashRede)
4 Artigos publicados na revista FocusSocial (face a 2 previstos)
Publicação na página dos instrumentos de divulgação e relatórios das atividades dinamizadas
Tradução e publicação online de 2 documentos face a 4 previstos

Atividade 6_ Edição e disseminação de brochuras

Revisão e edição de 4 brochuras explicativas face a 3 previstas e disseminação de 200 exemplares

Atividade 7_ Disseminação nacional “Cabo dos Trabalhos”

Disseminação nacional de 300 exemplares em 3 sessões pelo território nacional cada uma com 25 participantes num total de 75 pessoas
envolvidas ( realização das 3 sessões com envolvimento de 60 pessoas)

Atividade 8_ Sessão de apresentação “Cabo dos Trabalhos”

Participação dos 22 “autores” das histórias + 50 participantes na audiência (Realizada a 22 de Março no Porto, com a presença de 12 dos 22
“autores” e um total de 50 participantes na audiência)

Atvidade 9_Conferência internacional

13 oradores intervenientes (7 internacionais) / 428 participantes (face a 100 previstos)
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ATIVIDADES

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Atvidade 10 _ Ações para profissionais

5 ações com um total de 113 participantes face a 72 previstos ( Realização das 5 ações: 3 Junho_Viana do Castelo; 15 Julho_ Évora; 11
Setembro_Guarda; 17 Outubro_Porto; 3 Dezembro_Portalegre) [6ª ação transitou para 21 Jan 2014]

Atvidade 11
Sessões de Coaching para públicos vulneráveis

6 sessões com um total de 66 participantes face a 72 previstos (Desenvolvimento das 6 sessões : 18 de Abril em Évora, 9 de Maio no Porto, 10 de
Maio em Faro, 12 de Junho em Coimbra, 13 de Junho em Viseu e 20 de Junho em Aveiro)

Atvidade 12

6 sessões com um total de 70 participantes face a 72 previstos (Desenvolvimento das 6 sessões : 12 de Setembro no Porto, 17 de Setembro em
Coimbra, 19 de Setembro em Viseu, 29 de Outubro em Aveiro, 5 de Novembro em Évora e 8 de Novembro em Faro)

II Sessões de Coaching para públicos vulneráveis
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VIII. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida em 2013
Execução (Plano de Ação Anual)

A) COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Prevista
1

Verificada

%

Página de internet do protocolo

1.1 Número de visitas ao site
1000
1442
144,2%
1.2 Número de visualizações do site
3000
3227
107,6%
1.3 Divulgação de notícias
50
109
218,0%
1.4 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). Realizaram-se igualmente todos os procedimentos de criação de backoffice da página, o qual
permite uma atualização ainda mais constante e atualizada dos seus conteúdos. 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.
2

Publicação na revista de Economia Social Focussocial

2.1

Publicação de artigos informativos

2.2

Outras observações

2

4

200,0%

Revista de edição impressa (bianual) e online, surgida em Dezembro de 2010 e de disseminação nacional,
revelando-se um importante instrumento de sensibilização em torno de questões ligadas à Economia Social,
tendo o presente protocolo encontrado lugar em todos os números editados.
3

Utilização dos instrumentos de divulgação da EAPN Portugal
Nº de notícias publicadas no blog informativo Flash Rede relativas
3.1
25
37
148,0%
ás temáticas do protocolo
3.2 Outras observações
Quanto ao blog Flash Rede, ativo desde Dezembro de 2009, conta, até ao momento (Junho de 2013) com
181.833 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. Até Junho de 2013
(último período com possibilidade de acesso) os dados reportam 2.285 utilizadores ativos, sendo o alcance total
por semana de 4.511 pessoas.
A)
Descriminação das despesas efectuadas
700 €
738 €
105,4%

B)

INTERCÂMBIO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO INTERNACIONAL

4

Tradução e publicação de brochuras explicativas EAPN Europa

4.1
4.2
4.3

N.º de brochuras editadas
Nº de brochuras produzidas
Outras observações

3
900

4
200
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Edição em português e atualização com dados nacionais de quatro brochuras explicativas da EAPN Europa
traduzidas em 2012 e 2013, ao abrigo do presente protocolo, em torno das seguintes temáticas: 1) Pobreza e
Desigualdade; 2) Rendimento Mínimo Adequado; 3) Riqueza, Desigualdade e Polarização Social na União
Europeia. e 4) Para o Bem-estar Infantil na Europa - Explicativo sobre a Pobreza Infantil na União Europeia. Estas
edições serão posteriormente disseminadas em todo o território nacional através dos associados e núcleos
distritais da EAPN Portugal
5
Tradução de documentos internacionais estruturantes nos domínios temáticos do protocolo
5.1 N.º de traduções realizadas
4
2
50,0%
5.2 Outras observações
Relativamente às 4 traduções previstas, no ano de 2013 realizaram-se apenas duas traduções e revisões de
documentos, sendo estes:
- Brochura explicativa. “EAPN Explicativo #4: Pelo bem-estar das crianças na UE – Explicativo sobre pobreza
infantil”, Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2013
- Resposta da EAPN Europa ao Pacote de Investimento Social enquanto instrumento de redução da pobreza.
Bruxelas. Trad. EAPN Portugal, 2013.
A não realização das outras duas traduções previstas prende-se com uma maior aposta na revisão das brochuras
explicativas neste ano editadas (atividade 4).
B)

C)

Descriminação das despesas efectuadas
Sessões nacionais de divulgação da publicação Cabo dos Trabalhos

6.1

N.º de sessões realizadas

6.2

Nº de participantes nas sessões
Nº de parceiros diretamente envolvidos na organização das
sessões
Nº de exemplares disseminados
Outras observações

6.4
6.4

3.497,26 €

99,9%

SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

6

6.3

3.500 €

3

3

100,0%

75

60

80,0%

6

9

150,0%

300

250

83,3%

Enquanto instrumento de trabalho, o livro é assumido como uma fonte de conhecimento que permite
fundamentar e melhorar intervenções técnicas, tendo sido destacado por alguns dos participantes
(nomeadamente técnicos de emprego e de intervenção social), o objetivo de o utilizar em sessões de trabalho
com públicos vulneráveis, lançando à equipa do protocolo o desafio de dinamização dessas sessões.
7
7.1

Lançamento da publicação Cabo dos Trabalhos
Nº de participantes no lançamento

7.2

Nº de participantes no lançamento "autores" das 22 histórias de
vida

50

50

100,0%

15

12

80,0%

7.3 Outras observações
Destaque-se a presença de informações do lançamento em meios de comunicação online. Relativamente à
audiência, compôs-se de um conjunto de cidadãos com interesse nas áreas, assim como técnicos de emprego e
intervenção social, e dirigentes/coordenadores de estruturas relevantes como a Santa Casa da Misericórdia do
Porto, a Fundação da Juventude, Centros Sociais locais, Segurança Social, Câmara Municipal do Porto, IAPMEI;
IES e IEFP.
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8

Realização de seminário internacional

8.1

Nº de participantes no seminário

8.2

Nº de parceiros nacionais diretamente envolvidos

8.3

Nº de parceiros internacionais diretamente envolvidos

C)

Descriminação das despesas efectuadas

D)

100

428

428,0%

10

11

110,0%

4

7

175,0%

11.525 €

8.862,60 €

76,9%

6
72
12

5
113
19

83,3%
156,9%
158,3%

AÇÕES DE INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE
INTERVENÇÃO SOCIAL

9

Sessões informativas sobre políticas ativas de emprego

9.1
9.2
9.3
9.4

N.º de sessões realizadas
Nº de participantes nas sessões
Nº de parceiros diretamente envolvidos
Outras observações

Destaque-se no conjunto destas sessões a 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. A 6ª sessão foi
adiada para 23 de Janeiro de 2014.
842,62 €

377,84 €

44,8%

12

12

100,0%

144

126

87,5%

10.3 Nº de parceiros diretamente envolvidos

24

22

91,7%

10.4 Nº de participantes integrados em mercado de trabalho

10

13

130,0%

10.5 Nº de participantes integrados em formação profissional

10

8

80,0%

D)

Descriminação das despesas efectuadas

E)

AÇÕES DE INFORMAÇÃO PARA PÚBLICOS COM
DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

10

Sessões de coaching para a empregabilidade

10.1 N.º de sessões realizadas
10.2 N.º de participantes

10.6 Outras observações
Do conjunto das sessões importa destacar uma avaliação 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,
demonstraram a importância que para eles assume um tratamento mais “individualizado” dos casos como o que
acontece com estas sessões e que sentem ausente dos 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 nomeadamente de Medidas Ativas
de Emprego.
E)

Descriminação das despesas efectuadas

7.891,42 €

6.266,56 €
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ANEXOS
Todos os anexos encontramencontram-se disponíveis em documentos individuais

colocados
colocados online no site do protocolo conforme as hiperligações disponíveis

Anexo 1_
Programas e registos das sessões de apresentação de “Cabo dos Trabalhos”
Anexo 2_
Programa, registos e artigos relativos à sessão de lançamento de “Cabo dos Trabalhos”
Anexo 3 –
Relatório final do Seminário Internacional “Rendimento Social de Inserção: uma garantia de
cidadania?”
Anexo 4_
Relatório final das Sessões sobre Medidas Ativas de Emprego
Emprego
Anexo 5_
Relatório final das Sessões de coaching para a empregabilidade
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