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Introdução  
O presente relatório tem como objetivo principal apresentar as atividades desenvolvidas ao longo de 2015, no 

âmbito do Acordo de Cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a EAPN - 

Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal.  

 

As ações desenvolvidas, e aqui apresentadas enquadram-se em quatro domínios principais de atuação 

delineados no plano de ação inerente ao referido Acordo. Esses domínios são: Comunicação / Informação; 

Articulação Europeia; Investigação e intervenção na economia social e ainda a Intervenção junto de públicos 

vulneráveis. Apresentaremos, para cada uma destes domínios, a descrição das atividades desenvolvidas, 

assim como uma sistematização dos resultados atingidos, no âmbito das ações correspondentes e que são, 

respetivamente:  

 

 Ação 1 – 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 2 – Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão 

Europeia, das redes nacionais da EAPN, da EAPN Europa e outros organismos internacionais. 

 Ação 3 – Follow-up do estudo Empregabilidade na Economia Social em Portugal. 

 Ação 4 – Projeto CLICK – Ativar Competências para a Empregabilidade. 

 

As metodologias utilizadas para a implementação das diferentes ações é igualmente aqui apresentada, ainda 

que de forma genérica, para dar a conhecer os princípios estratégicos e metodológicos que orientam o 

trabalho desenvolvido no âmbito deste acordo, nomeadamente a preocupação transversal na promoção do 

“trabalho em rede” e na “participação ativa”, e o consequente contributo para o empowerment de grupos 

vulneráveis. Algumas ações especificas, pela sua própria natureza, mereceram a apresentação mais 

profunda das metodologias, como é exemplo o Estudo acima referido e o projeto Click ( ação 3 e 4). 

 

A articulação com as estruturas centrais do IEFP é também tema integrante deste relatório, pela importância 

que assume em todas as fases de execução do plano de ação: desenho, desenvolvimento, monitorização e 

avaliação. 
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Os recursos canalizados e rentabilizados para a prossecução dos objetivos a que nos propusemos, são 

também alvo da nossa atenção neste documento, assim como a abordagem pormenorizada à execução física 

e financeira das atividades, com apresentação dos respetivos indicadores de execução, em função do plano e 

do cronograma de trabalho. Sempre que se entenda necessário anexaremos documentos que ilustrem / 

evidenciem os dados, destacando nomeadamente o importante carácter de sistematização da Ficha Global 

de Execução do Acordo de Cooperação, na qual fundamentamos sumariamente a execução física e 

financeira, nomeadamente reportando eventuais desvios/alterações em ambas.  

 

Apresentaremos ainda um conjunto de conclusões gerais, relativas ao balanço que fazemos do trabalho 

desenvolvido neste ano de 2015 e às suas respetivas pistas de intervenção já refletidas no Plano 

apresentado para 2016. Estamos certos de que, quer os objetivos atingidos, quer os desafios que fomos 

enfrentando, são aprendizagens potenciadoras de mudança no sentido de realizarmos cada vez melhor este 

ambicioso trabalho, através da sua monitorização constante e ajustamento às realidades sempre em mutação 

e às crescentes exigências do contexto social e económico em que vivemos. 
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Ação 1 

Janeiro a Dezembro 

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.  

 

Atividades 

1 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano de 2015 a atualização e manutenção da página da Internet do Acordo 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 29 notícias, nas mais diversas 

áreas da empregabilidade, empreendedorismo, inclusão de públicos vulneráveis, desemprego, entre outras, 

sempre numa lógica de divulgação de conhecimento e oportunidades. Foram ainda inseridos um conjunto de 

27 documentos, entre os quais produtos inerentes ao protocolo, mas igualmente estudos recentes nos 

domínios temáticos do mesmo.   

Entre 1 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2015, o site do Protocolo teve 2575 visitas, resultantes em 

4527 visualizações.  

Sugerimos uma consulta regular do site (http://www.eapn.pt/iefp) para conhecimento das informações 

prestadas.   

 

http://www.eapn.pt/iefp
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2 

Durante o ano de 2015 foram publicados 10 

artigos, dos quais 8 na Focussocial – Revista de 

Economia social, 6 na edição física e 2 na online 

e mais 2 artigos em jornais, um em jornal regional 

relativo ao projeto Click e outro de âmbito 

nacional, relativo ao estudo da Empregabilidade 

nas OES. Relativamente aos artigos publicados 

na Focussocial, as temáticas são plurais, desde a 

economia informal à inovação social, passando 

pelo tema do Rendimento Mínimo Adequado. 

Destaque-se um artigo dedicado à sistematização das conclusões do projeto Click em Águeda, no qual os 

seus participantes afirmam que dele fica a esperança e perguntas difíceis a reclamarem acção.  

3  

O blog (http://flashrede.blogspot.pt/), criado com o objetivo 

de escoar mais rapidamente e com mais atualidade o volume 

de notícias gerado pela EAPN Portugal, mas também pelos 

Associados e, ainda, pelo próprio sector das políticas sociais 

europeias, conta cada vez mais com a visita assídua dos 

seus utilizadores. 

O FLASH REDE é um blog informativo, operacional desde 

Dezembro de 2009, destinado a informar diariamente os 

associados da EAPN Portugal. No entanto, o seu acesso é livre e as estatísticas revelam que a maior parte 

dos visitantes são portugueses, ocupando o Brasil a segunda posição na consulta do blog. 

No que diz respeito a visualizações, durante 2015, o blog regista 216. 822 visualizações e contou com 302 

inserções novas, sendo que 37 destas (12%) estão diretamente relacionadas com o âmbito do Acordo de 

Cooperação. O conjunto dos seus conteúdos reporta a eventos da EAPN Portugal e a eventos da EAPN 

Europa. De referir que desde a sua abertura o FLASH REDE conta com 2065 eventos inseridos. 
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Com a introdução de uma nova ferramenta, adicionada pela Google, é possível receber uma e-news no e-

mail sempre que o blog é atualizado. Para o efeito só e necessário efetuar a subscrição na parte superior do 

blog, introduzindo um e-mail e procedendo à respetiva validação. 

4 

A EAPN Portugal está presente no Facebook desde Dezembro de 2009. No entanto, dado o sucesso da 

página, rápido alcançou os 5 mil amigos. A conselho do Facebook esta página teve de ser desativada e 

criada uma outra, destinada a organizações. Tem até ao momento, um total de 5.922 likes, sem nenhum 

investimento promocional, sendo todo o movimento gerado de forma orgânica. A página contou, em 2015, 

com 15.111 utilizadores ativos e o alcance total por semana era de 19.557 visualizações. 

Resultados atingidos  

- Site do Protocolo (2575 visitas, 4527 visualizações)  

- 66 Notícias divulgadas no Blog Flash Rede, Facebook e site do protocolo (29 site; 37 Blog Flashrede) [face 

a 80 anuais previstas].  

- Publicação de 10 artigos relacionados com temáticas do Acordo, 8 na Revista de Política Social Focussocial 

e 2 artigos em jornais (regional e nacional) de divulgação do projeto Click e do estudo da Empregabilidade 

nas OES (face a 2 artigos anuais previstos). 

- Publicação na página da Internet da divulgação e dos relatórios das iniciativas desenvolvidas no âmbito 

deste Acordo no período em relatório.  

- Elaboração e difusão pelos diversos meios referidos dos materiais de divulgação dos eventos dinamizados 

no período em relatório.   
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ARTICULAÇÃO EUROPEIA  
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Ação 2 

Janeiro a Dezembro 

Intercâmbio e tratamento de informação oriunda dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes 

nacionais da EAPN, da EAPN Europa e outros organismos internacionais. 

 

Atividades 

5 

Em 2015, a EAPN Portugal deu especial ênfase a uma campanha 

sobre o Trabalho Digno, em parceria com as suas congéneres 

europeias e sobre a orientação da EAPN Europa. Esta campanha tem 

por base o exemplo adotado noutros países e visa a promoção de um 

salário digno, a adoção das normas da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e o apelo à negociação coletiva de um salário capaz 

de fazer face às necessidades de cada um, considerando um estilo de vida considerado digno.  

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 2015, foram 

divulgados no site do protocolo um conjunto de 27 documentos integrados num conjunto de áreas temáticas 

como o fenómeno dos jovens NEET, o desemprego de longa duração, a avaliação do impacto social, a 

inovação social, o desenvolvimento humano e o bem-estar social, a inclusão e justiça sociais, a educação de 

adultos, entre outros temas adjacentes à evolução do domínio do emprego/desemprego, nomeadamente a 

sua evolução estatística e de outros fenómenos a ele associados. Relativamente às 4 traduções previstas no 

âmbito da campanha referenciada, as mesmas não tiveram lugar dado ainda não existir documentação 

produzida, mas apenas uma dinamização online da campanha, a qual disseminamos na página do presente 

Acordo (www.eapn.pt/iefp). É possível consultar informações numa área dedicada à campanha no site da 

EAPN Europa (http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eapn-awareness-raising-action-on-decent-

living-wages) e ainda no facebook da mesma (https://www.facebook.com/EAPNLivingWage?fref=ts).  

Resultados atingidos 

_ A Campanha do Trabalho Digno foi lançada online em Setembro com a criação de uma página de facebook 

(www.facebook.com/EAPNLivingWage), a qual acompanhamos, não tendo até ao momento materiais 

relevantes para tradução. 

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eapn-awareness-raising-action-on-decent-living-wages
http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eapn-awareness-raising-action-on-decent-living-wages
https://www.facebook.com/EAPNLivingWage?fref=ts
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Destaque-se, para além da tradução, 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, a OCDE, entre outras. No período em 

relatório foram publicados 27 documentos no site do protocolo.  
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Ação 3 

Janeiro a Maio   

Follow – up do estudo Empregabilidade na Economia Social em Portugal.     

Atividades 

 

6.1  

Para 2015 estava prevista a realização de três focus-group, para discussão pública do relatório preliminar do 

estudo. A organização dos focus group previa um critério de pluralidade de pontos de vista e dos agentes 

estratégicos em torno das questões da empregabilidade na Economia Social e das políticas ativas de 

emprego. Previa-se assim a realização de 3 focus-group: um direccionado a entidades economia social; outro 

para entidades promotoras de políticas de empregabilidade e um último junto de beneficiários de políticas 

ativas de emprego. No âmbito da planificação destes momentos englobava-se o critério da abrangência 

territorial.  

Conforme ofício enviado a 4 de Março, cuja proposta foi positivamente avaliada, a presente atividade de 

reforço da metodologia do trabalho de investigação foi substituída pelo reforço da atividade 6.4 com mais três 

sessões regionais de apresentação do estudo. Tal alteração resultou da necessidade de conclusão do estudo 

até final de março e à dificuldade de realização destas sessões, transferindo-as para a divulgação junto do 

tecido socioinstitucional das ONG’s e do público em geral, através de mais três sessões de 

divulgação/disseminação em várias regiões do país, totalizando assim seis sessões, objectivando com as 

mesmas uma maior disseminação e consolidação dos resultados obtidos com a investigação.  

Destaque-se no entanto que decorreram ainda no primeiro trimestre de 2015 (22 e 23 de Janeiro) os grupos 

de discussão com beneficiários de Politicas Ativas de Emprego (PAE), atividade esta ainda destinada à 

recolha de dados para o estudo. Os grupos realizaram-se no Porto (8 participantes) e em Águeda (7 

participantes), estando inscritos 12 elementos em cada grupo e sendo assegurados por 1 moderador e 1 

relator. O grupo externo integrou pessoas encaminhadas através dos serviços de emprego de uma instituição 

para uma medida de política ativa de emprego, estando estes beneficiários a desenvolver a mesma em 

contextos externos à instituição sinalizadora. O grupo interno envolveu beneficiários diretamente identificados 

pelas instituições no seio das quais se encontravam a desenvolver a PAE. Através destes grupos abordaram-

se questões dirigidas à visão pessoal sobre as oportunidades de emprego oferecidas nas organizações de 

economia social; as vivências nas PAE (procurando perceber a experiência de cada um face ao trabalho 

desenvolvido) e as perspetivas de futuro após a permanência numa medida.  
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6.2 

Elaboração do relatório final do Estudo Empregabilidade na Economia 

Social em Portugal e respetiva edição da publicação (tiragem de 300 

exemplares).  

 

No âmbito do estudo, relativamente ao ano de 2015, o seu primeiro 

semestre foi ainda marcado pela recolha de dados (grupos de discussão 

referidos na atividade 6.1), análise e sistematização dos mesmos para a 

publicação final, decorrente dos desfasamentos de cronograma 

devidamente esclarecidos em Relatório Anual de Atividades de 2014.  

Houve assim lugar a uma reunião presencial de consultoria com a UBI (30 

de Março), no sentido da finalização de conteúdos e a restante articulação 

realizou-se à distância.  

 

O estudo publicado reflete um contexto de fundamentação assente em três grandes vetores: 

1. A relevância crescente das OES enquanto entidades empregadoras e o seu potencial de crescimento face 

às mudanças demográficas em Portugal e na Europa; 

2. A intervenção crescente das OES enquanto entidades promotoras da empregabilidade, decorrente, 

nomeadamente da prioridade da intervenção neste domínio, reconhecida política e estrategicamente, 

particularmente na orientação dos financiamentos em torno da inclusão social e do emprego; 

3. O papel das políticas ativas de emprego como instrumentos de apoio às OES enquanto entidades 

empregadoras e enquanto instrumento de desenvolvimento da sua vertente de agentes de empregabilidade. 

É em torno destes vetores que se desenvolve toda a publicação estruturada num conjunto de 6 capítulos.  

O estudo sistematiza um conjunto de dados relevantes dos quais destacamos a conclusão de que o recurso a 

medidas ativas de emprego tem sido uma das estratégias para a manutenção e possível alargamento dos 

quadros de colaboradores no contexto das OES, sendo de referir que as 315 OES inquiridas empregam 

16.873 pessoas, 1.505 das quais (9%) através de PAE. Efectivamente, metade das organizações inquiridas 

afirma recorrer às PAE como forma de dar resposta a carências em matéria de recursos humanos para a 

concretização das atividades regulares da organização.  Já 32% afirmam recorrer a estas políticas com vista 

à contratação para novas atividades, enquanto 22% utilizam-nas para colmatar necessidades pontuais. 

Entre as organizações inquiridas são as de menor dimensão aquelas que mais recorrem às PAE, indiciando 

que tais formas de contratualização permitem soluções que de outro modo não estariam ao seu alcance. O 

estudo permitiu também apurar que, desde janeiro de 2012, as 315 OES inquiridas integraram 2.833 

colaboradores através de PAE, sendo que destes, 845 (30%) viu prolongado o seu vínculo de trabalho com 

as respetivas organizações. Apenas em 14% a solução significou o prolongamento da colaboração através de 
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outra medida de PAE, em 25% dos casos o vínculo transformou-se em efetivo, 57% celebraram um contrato 

a prazo e 4% acordaram num contrato de avença. Neste sentido, as PAE são efetivamente uma solução de 

recurso na contratualização de recursos humanos, mas verificam-se igualmente dados relevantes de uma 

aposta na continuidade da integração dos seus beneficiários.  

Na sequência do estudo destacamos quatro estratégias conclusivas no domínio da empregabilidade na 

Economia Social. Em primeiro lugar, é relevante que as OES continuem vocacionadas para favorecer a 

empregabilidade das categorias sociais mais fragilizadas perante o mercado de trabalho, proporcionando-lhes 

as oportunidades que as empresas privadas lucrativas já não disponibilizam, tendo em conta a crescente 

disponibilidade de mão-de-obra mais bem qualificada e a baixos custos. Por outro lado, é importante que as 

OES facultem aos colaboradores oportunidades de formação, facilitem o acesso a cursos de educação e 

formação de adultos ou disponibilizem conhecimentos ou instrumentos para a posterior criação de 

autoemprego ou acesso ao microcrédito, utilizando assim para os seus recursos humanos internos as 

estratégias que promovem no apoio à empregabilidade dos seus públicos-alvo. Uma terceira estratégia 

assenta na adoção de boas práticas de gestão de recursos humanos consentâneos com os valores coletivos 

de cooperação, compromisso e de utilidade social.  Por fim, é igualmente estratégica uma maior articulação 

entre as várias OES e o aproveitamento das sinergias decorrentes das parcerias estabelecidas. 

 

Face à qualidade e densidade de informação recolhida, a publicação excedeu a previsão realizada quanto à 

sua dimensão, sendo aqui de referir que a publicação soma um conjunto de 321 páginas, levando assim a 

tiragem menor do que a prevista (175 exemplares em detrimento de 300). A publicação encontra-se 

disponível online no seguinte link: http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=203.  

 

 

 

 

 

http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=203
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6.3 

 

 

 

Em simultâneo e decorrente da conclusão da publicação do estudo à empregabilidade na Economia Social, o 

ano de 2015 marcou-se pela preparação, divulgação e realização do seu seminário de apresentação e 

discussão realizado a 18 de Junho no auditório do Centro de Formação Profissional do Porto, contando com 

a presença de 11 oradores e uma audiência total de 30 participantes.   

O seminário decorreu em formato de dia completo com uma sessão de abertura (com a presença de 

representantes da EAPN; CASES e IEFP) e a apresentação dos resultados do Estudo no período da manhã 

pela equipa de trabalho. No período da tarde, respondendo ao mote do Estudo e de um conjunto de títulos de 

imprensa relativos aos temas em discussão, reuniu-se um painel de comentadores com representantes de 

várias entidades estratégicas ao domínio em análise: José Miguel Dinis, subdelegado regional da Delegação 

Regional do Norte do IEFP, IP; Carlos Caixas da Artenave Atelier - Associação de Solidariedade [OES 

entrevistada] e co-fundador da RESIT (Rede de Empresas Sociais de Inserção pelo Trabalho); José Leirião 

em representação da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade) e ainda os 

investigadores Pedro Hespanha (Centro de Estudos Sociais de Coimbra) e Marisa Tavares (Universidade 

Católica do Porto). As conclusões do seminário reforçaram as principais conclusões do estudo já acima 

referenciadas. No entanto, importa destacar um importante enfoque do painel de comentadores no debate da 

questão da lógica da ativação no seio das políticas de emprego, sendo representativa a afirmação do Prof. 

Pedro Hespanha que avança com a importância da definição das políticas ser baseada no princípio da 

confiança nos cidadãos, por oposição à desconfiança e no princípio da negociação, por oposição ao da 

imposição.  
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A avaliação do seminário foi realizada através de um inquérito por questionário, o qual foi entregue por 10 dos 

30 participantes. Para um conjunto de 7 indicadores (divulgação; secretariado/organização; pertinência do 

tema; qualidade das intervenções; duração do evento; calendarização e cumprimento dos horários), e numa 

escala de 1 a 4, as avaliações apresentam resultados globalmente positivos, com exceção do cumprimento 

de horários e da divulgação que alguns participantes avaliam apenas como suficientes. Nos comentários mais 

abertos ao seminário os participantes destacam o debate profícuo acerca do papel das políticas ativas de 

emprego, considerado, como um tema muito pertinente e oportuno face ao contexto atual. A qualidade do 

painel dos oradores convidado foi também sublinhada como um aspecto muito positivo a par da sua 

multidisciplinaridade. Algumas recomendações e sugestões dos participantes reportam a necessidade da 

presença de responsáveis políticos responsáveis pela criação dos incentivos à empregabilidade debatidos. 

Um dos aspectos menos bem avaliado prende-se com a baixa participação na iniciativa em termos de 

públicos. Em resposta a esta baixa participação, significativamente devida a sobreposições de agenda e, 

nomeadamente, à localização geográfica distante de várias das OES participantes no estudo, tal como 

aprovado em ofício já referido na atividade 6.1, no segundo semestre realizaram-se um conjunto de 6 

sessões de apresentação do estudo ao longo do território nacional, como abaixo iremos analisar.  

No site do acordo (http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php) encontra-se uma pasta com toda a documentação 

relevante produzida no âmbito do seminário e de suporte aos conteúdos aqui sistematizados.  

 

6.4 

Realização de seis sessões de divulgação do estudo ao nível regional (distribuídas pelas regiões Norte, 

Centro e Sul). 

 

As seis sessões foram realizadas contabilizando um total de 289 participantes (face a 150 previstos) e 

envolvendo 51 oradores.  

 

 

O calendário das sessões foi 

o seguinte: 21 Out – Évora; 

22 Out – Lisboa; 28 Out – 

Faro; 3 Dez- Covilhã; 10 Dez- 

Guimarães; 21 Jan 2016 – 

Coimbra.  

http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php
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O formato desenvolvido nestas sessões foi de dia completo 

dividido por uma primeira parte com uma mesa redonda de 

discussão face à apresentação dos resultados do Estudo e uma 

segunda parte com a dinamização de sessões de 

esclarecimento sobre medidas ativas de emprego, promovendo 

momentos de trabalho conjunto entre o IEFP, entidades 

beneficiárias e beneficiários diretos de medidas ativas de 

emprego. Destacamos do conjunto das sessões uma avaliação 

muito positiva pelos seus participantes. Esta avaliação das 

sessões foi realizada através de um inquérito por questionário, o 

qual foi entregue por 146 dos 289 participantes. Para um 

conjunto de 7 indicadores (divulgação; 

secretariado/organização; pertinência do tema; qualidade das 

intervenções; duração do evento; calendarização e cumprimento 

dos horários), e numa escala de 1 a 4, as avaliações 

apresentam resultados globalmente positivos, com maior 

destaque para a pertinência do tema (87 participantes avaliam 

como muito positivo), o secretariado/organização (52 

participantes avaliam como muito positivo) e a qualidade das 

intervenções (40 participantes avaliam como muito positivo). 

Esta avaliação reforça-se na indicação livre dos aspetos mais 

positivos das sessões (n=98), na qual os participantes retomam 

a pertinência do tema (n=40) e a qualidade dos oradores (n=15) 

e referem ainda a importância da apresentação das medidas 

pelo IEFP (n=14); a clareza da apresentação (n=14); o 

esclarecimento de dúvidas e a qualidade do estudo (n=11) e 

ainda a escolha do local (n=10).   

 Os aspetos avaliados de forma menos positiva são o 

cumprimento de horários (17 participantes avaliam como 

insuficiente e 58 como suficiente) e a divulgação (12 

participantes avaliam como insuficiente e 31 como suficiente). 
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Mias uma vez a referência livre dos aspetos mais negativos (n=69) reforça esta questão com 21 participantes 

a referirem o incumprimento de horários e 8 participantes a divulgação. Destaque-se ainda, como pontos 

menos positivos, a referência à apresentação muito exaustiva do estudo (n=12); a reduzida oportunidade de 

debate (n=9) e ainda a baixa participação (n=9).  

Relativamente às recomendações e sugestões de temas pelos participantes o principal número de 

referências vai para a questão da sustentabilidade das organizações da Economia Social; os desafios à 

empregabilidade; a empregabilidade de públicos vulneráveis e o empreendedorismo/inovação social.  

Destacamos igualmente o potencial de continuidade de disseminação dos resultados do estudo, no sentido 

em que foram significativos os convites para apresentação dos mesmos noutros contextos geográficos, numa 

versão mais sistematizada. Prevê-se assim em 2016, em articulação com os Núcleos Regionais, a 

apresentação do estudo em contexto de reuniões de associados, com abertura a entidades estratégicas 

exteriores e em formato de sumário executivo. 

 

Resultados atingidos 

- Conclusão da recolha de dados com a realização de 2 grupos de discussão junto de beneficiários de PAE 

(15 participantes).  

- 1 reunião presencial de parceria com a UBI (30 de Março) e restantes articulações à distância.   

- Publicação do estudo, em versão eletrónica (http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=203) e 

versão papel (175 dos 300 exemplares previstos) 

- Realização de um seminário de apresentação do estudo de dia completo com sessão de abertura, 

apresentação do estudo e painel de comentadores, totalizando 11 oradores e 30 participantes (face a 100 

participantes estimados, sendo assim planificadas mais 3 sessões de apresentação para complemento).  

- Realização de 6 sessões regionais de apresentação e discussão do estudo com entidades parceiras e 

sociedade civil envolvendo 289 participantes (face a 150 previstos) e um total de 51 oradores.  

 

 

 

http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=203
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DOMÍNIO D.  

INTERVENÇÃO JUNTO  

DE PÚBLICOS VULNERÁVEIS 
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Ação 4 

Janeiro a Dezembro  

Projeto Click – Ativar competências de empregabilidade 

Atividades 

7 

Intervenção no tecido empregador  

Cada região/grupo (num total de 4) realizou as suas 

próprias atividades, mantendo-se no entanto o essencial 

em cada uma delas, salvo em caso de adaptação de 

alguma ação mais específica decorrente do projeto 

local. As atividades previstas por cada grupo-região 

foram:  

 Realização de ações de sensibilização e 

informação junto do tecido empregador, da área de circunscrição do Centro de Emprego. Estas ações 

visavam os seguintes objetivos:  

 Expôr os objetivos do projeto às entidades empregadoras 

de forma a obter parcerias e recetividade por parte do 

tecido empregador.  

 Sensibilizar e informar acerca das políticas ativas de 

emprego, no que respeita aos benefícios para 

empregadores, mas igualmente na prossecução de 

objetivos claramente definidos, nomeadamente, no âmbito 

da Cidadania Empresarial e Organizacional e da 

Responsabilidade social das Empresas e Organizações.  

 Auscultar as necessidades em termos de procura/oferta no mercado laboral, articulando com o IEFP local 

as ações de formação profissional e a sua adaptação às necessidades laborais dos empregadores locais.  

 

Face ao que acima apresentamos no âmbito desta atividade nº7, e como já reportado em relatórios 

anteriores, foi necessária a reconfiguração das atividades propostas, como aliás foi indicado em ofício à 

Comissão Paritária, a 14 de abril de 2015, a qual deliberou positivamente. Destaca-se que a reconfiguração 

resultou num processo de ajustamento às realidades encontradas que em tudo se orientou para o alcance 

dos fins já propostos nas atividades designadas em Plano de Ação.  
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Efectivamente, no decurso do projeto a articulação com potenciais entidades empregadoras foi um constante 

desafio, tendo-se revelado difícil a constituição e estruturação das Comissões Regionais de 

Acompanhamento, refletindo os relatórios semestral e fichas trimestrais todas as dinâmicas encetadas. No 

entanto, destaque-se o compromisso das entidades entretanto mais “fidelizadas” ao projeto e que se 

envolveram na definição conjunto das iniciativas Click de Saída, realizadas em todos os 4 grupos. As 

principais metodologias utilizadas nestas iniciativas a apresentação pitch dos participantes a potenciais 

empregadores e sessões de speedrecruitment (nos 4 grupos); a realização de um dia aberto em empresas 

(Évora e Santarém); sessões informativas (Figueira da Foz e Évora) e um debate temático, em formato world 

café (Santarém). O calendário das iniciativas e os participantes envolvidos foram os seguintes: 

 Santarém| 14 de outubro e 4 de novembro| 30 participantes; 

 Évora| 19 de outubro | 18 participantes|  

 Porto| 5 de novembro | 5 participantes do projeto + 3 empresas com 5 representantes + 6 

representantes dos GEPE do IPAV|  

 Figueira da Foz| 9 de novembro| 11 participantes do projeto + 2 sessões informativas com 6 

entidades representadas por 9 oradores e 34 participantes + 12 potenciais empregadores (14 

representantes) 

As primeiras reuniões de constituição das Comissões Regionais de Acompanhamento tiveram lugar em todos 

os grupos exceto no Porto dado o número reduzido de entidades confirmadas e fundamentalmente, devido à 

não consolidação do grupo de participantes, face a processos de desistência que não permitiram a formação 

de um grupo mais coeso e passível de apresentar com informação consolidada a potenciais empregadores. 

No entanto, na fase final do projeto e com um grupo consolidado de 6 participantes, as parcerias 

estabelecidas igualmente com um número mais reduzido mas estratégico de atores foram efetivas, sendo de 

referir o facto de se tratarem de empresas de recrutamento (Randstad e Egor) e um grupo empresarial que 

gere 14 empresas (Trivalor). Destacamos nomeadamente a disponibilidade destes 3 parceiros para 

entrevistas aprofundadas posteriores, atingindo resultados de colocação de 1 participante em posto de 

trabalho. A colocação de um maior número de participantes apenas não se tornou mais significativa por uma 

clara aposta preferencial de alguns destes jovens no aumento das suas qualificações, ingressando nos 

entretanto referidos cursos B3.  

No decurso das iniciativas Click de Saída, as entidades parceiras envolvidas demonstraram todas 

disponibilidade futura para um contacto mais personalizado e aprofundado com os participantes, destacando-

se, nomeadamente, a disponibilidade para realização de entrevistas em contexto real por parte da maioria 

das potenciais entidades empregadoras.  
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Resultados atingidos  

- Nº convocatórias enviadas para a realização das reuniões das CRA: 10361 

- Nº presenças reunião CRA: 65 (19+13 Figueira da Foz;17+7 Santarém; 9 Évora)   

- 54 Parcerias com empresas/organizações de média/grande dimensão na área de circunscrição do CTE (12 

na Figueira da Foz; 19 em Santarém e 19 em Évora e 4 no Porto)  

- Nº Parcerias com Centro de Emprego e Formação Profissional:4  

- Nº de novas propostas de realização de atividades conjuntas: 5 

 Apresentação pitch dos participantes de cada projeto Click às potenciais entidades empregadoras 

 Realização de entrevistas de recrutamento (ADECO - Click Évora; Randstad – Click Porto e Click 

Figueira da Foz; Regivir – Click Figueira da Foz e outras em negociação de contactos) aos 

participantes dos projetos para integração na bolsa de emprego a nível regional e nacional; 

 Workshops organizados com a metodologia World Café: 2 (1 Click de Santarém: “os desafios do (des) 

emprego jovem”; 1 Click Évora: “competências para a empregabilidade: a oferta e a procura”) 

 Visita a duas potenciais entidades empregadoras para conhecimento da cultura organizacional (Click 

Santarém); Visitas a complexo de empresas do NERE e do PCT (Click de Évora) 

 Testemunho de jovens empreendedores e empresários: 3 (1 Click Figueira da Foz; 1 Click Santarém; 

1 Click Évora) 

- Participação do Projeto Click na II Feira de Empresas BNI da Figueira da Foz (40 empresas/entidades 

presentes): permitiu a divulgação do projeto Click; o contato direto entre os participantes Click e as empresas 

através da entrega de currículo e o convite às empresas para participarem no Click de Saída; 

- Nº de reuniões preparatórias das iniciativas Click de Saída: 4 

- Iniciativas Click de Saída [Santarém| 14 de outubro e 4 de novembro| 30 participantes; Évora|  

19 de outubro | 18 participantes| Porto| 5 de novembro | 5 participantes do projeto + 3 empresas com 5 

representantes + 6 representantes dos GEPE do IPAV| Figueira da Foz| 9 de novembro| 11 participantes do 

projeto + 2 sessões informativas com 6 entidades representadas por 9 oradores e 34 participantes + 12 

potenciais empregadores (14 representantes)] 

- Replicação do projeto em anos posteriores noutros territórios 

                                                           
1 406 Porto (310 lista de entidades enviadas pelo Centro de Emprego do Porto+ 72 entidades seleccionadas do Portal Nacional de 

Empresas+ 10 de entidades Núcleo Distrital do Porto da EAPN + 8 parceiros+ 6 freguesias do concelho do porto); 342 Figueira da Foz 

(134 de entidades seleccionadas do Portal Nacional de Empresas + 27 de entidades associadas do Núcleo Distrital de Coimbra da 

EAPN+ 145 parceiros da Rede Social; 36 associados da Associação Comercial e Empresarial da Figueira da Foz);113 Santarém (64 lista 

de entidades seleccionadas do Portal Nacional de Empresas + 19 de entidades associadas do Núcleo Distrital de Santarém da EAPN + 

30 de entidades enviadas pelo Centro de Emprego de Santarém);175 Évora (108 entidades seleccionadas do Portal Nacional de 

Empresas + 6 de entidades associadas do Núcleo Distrital de Évora da EAPN + 61 de entidades enviadas pelo Centro de Emprego de 

Évora)]. 
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8 

Criação de uma subpágina de Internet dedicada ao Projeto Click.  

A subpágina de Internet, embora em construção à data de 

realização das primeiras reuniões com as entidades 

empregadoras, foi visualizada pelos presentes e esclarecido 

o seu objectivo enquanto instrumento de mediação, 

facilitação e incremento da comunicação do projeto, 

nomeadamente através da criação de uma “bolsa de 

emprego” (sistematizando os postais de apresentação e os 

currículos dos participantes nas sessões de coaching) e de 

objetivo inicial de uma bolsa de empregadores (com 

informação relevante dos parceiros significativos nesta área).  

Relativamente a esta informação disponibilizada pelos 

parceiros envolvidos, a solicitação da mesma junto das 

entidades foi constante ao longo do ano, no entanto, esta não 

foi recolhida em volume suficiente para publicação. Destaque-

se, ainda assim, a manifesta consulta do site pelas entidades 

parceiras para mais informação sobre os participantes, 

nomeadamente no sentido da preparação da sua participação 

nas iniciativas Click de Saída. A subpágina da Internet do 

projeto Click (www.click.eapn.pt), encontra-se disponível desde Junho de 2015, totalizando um número final 

de 3901 visitas.  

Foi igualmente criada a página de Facebook do projecto Click, a qual ao longo de 2015 funcionou em 

articulação direta com o site numa lógica de galeria de imagens e de presença nas redes sociais, tendo um 

importante papel, nomeadamente, na disseminação das iniciativas Click de Saída.  

Resultados atingidos 

- Criação de uma subpágina da Internet do projeto Click (www.click.eapn.pt) associada ao site do protocolo 

EAPN Portugal /IEFP, IP, disponível desde Junho de 2015, com processo de atualização permanente e 

totalizando 3901 visitas até ao final do ano.  

- Criação de Facebook do projecto Click funcionando em articulação direta com o site numa lógica de galeria 

de imagens e de presença nas redes sociais.  

http://www.click.eapn.pt/
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9 

Intervenção com públicos vulneráveis – sessões de coaching para a empregabilidade  

 

 

Relativamente às ações de coaching para a empregabilidade desenvolvidas diretamente com os públicos e 

descritas enquanto metodologia no Plano de Ação de 2015, reportamos aqui os seus principais 

procedimentos e resultados.  

Na fase de preparação das actividades, tiveram lugar quatro reuniões preparatórias com o IEFP2 ao nível das 

Delegações Regionais, bem como nas estruturas locais dos centros de emprego afetos aos territórios de 

                                                           
2 As quatro reuniões tiveram lugar nas respectivas Delegações Regionais nas seguintes datas: Centro (Figueira da Foz) a 12 de março; 

Lisboa e VT (Santarém) a 20 de março e a 9 de abril; Alentejo (Évora) –a 13 de março. No Norte (Porto) foi delegada ao Centro de 

Emprego do Porto. Pontos da agenda de trabalho (apresentação da equipa, do projeto e respectivo cronograma, Cooperação na 

sinalização de participantes; Identificação do perfil do grupo de participantes; Marcação de sessão de seleção dos participantes; 
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intervenção do CLICK, tendo decorrido de 10 de março a 13 de abril, para a boa prossecução dos objectivos 

do projecto3. De igual modo, foram realizadas reuniões individuais4 com as dinamizadoras responsáveis 

atendendo aos objectivos, metodologia de trabalho e perfil de grupo, na recolha de contributos relativamente 

à elaboração do questionário de balanço de competências e à elaboração do manual CLICK, de modo a 

uniformizar as metodologias de trabalho (respeitando as especificidades dos grupos de participantes) e 

esclarecimento dos procedimentos documentais relacionados com as sessões. 

As ações de coaching para a empregabilidade com públicos vulneráveis em situação de desemprego 

iniciaram nos quatro territórios na última semana de abril, com grupos de 15 participantes cada, adequados 

ao perfil específico: dois grupos de desempregados de longa duração entre os 35 e os 55 anos, um com 

elevadas qualificações - ensino superior - e outro com baixas qualificações - até ao 12 º ano de escolaridade - 

(Figueira da Foz e Évora, respectivamente) e dois grupos de jovens NEET, um com elevadas qualificações - 

ensino superior - e outro com baixas qualificações - até ao 12 º ano de escolaridade - (Santarém e Porto, 

respectivamente). 

O processo de sinalização dos participantes CLICK teve como parceria estratégica o IEFP, através do envio 

de um total de 495 convocatórias de acordo com o perfil de cada território5, tendo sido realizadas 10 sessões 

de apresentação do projecto6 a potenciais interessados que decorreram entre 26 de março e 13 de abril, num 

total de 213 participantes7. Deste grupo de 213 participantes, 109 participantes manifestaram interesse em 

participar8 e 77 não demostraram interesse9. Do grupo dos interessados, recolhemos a inscrição voluntária de 

15 participantes para cada projeto. Destaque-se das sessões de esclarecimento realizadas o reforço da 

importância da participação voluntária e interessada dos membros. Ainda no que respeita aos motivos de 

                                                                                                                                                                                                    
Cooperação na articulação com entidades estratégicas, nomeadamente potenciais entidades empregadoras; Discussão de formatos de 

cooperação (sinalização de entidades, definição e calendarização de atividades de envolvimento);Apresentação de proposta de acordo 

de parceria com IEFP e recolha de contributos e indicação de técnico de referência do IEFP e atribuição de funções). Foram realizadas 

atas de reuniões, disponíveis para consulta para acesso a informação mais detalhada. 

3 As três reuniões tiveram lugar nos respectivos centros de emprego locais nas seguintes datas: CTE Porto a 10 de março; CTE de 

Santarém – 9 de abril; CTE de Évora – 13 de abril (reunião com a coordenadora do curso de jardinagem e restante equipa técnica de 

formação). Foram realizadas atas de reuniões, disponíveis para consulta para acesso a informação mais detalhada. 

4 No dia 9 de Abril, parte da tarde, teve lugar uma reunião com dinamizadora do CLICK de Santarém e do CLICK de Évora - Georgette 

Lima - no espaço Corda D’Arco, em Santarém e no dia 10 de abril teve lugar a reunião com a dinamizadora do CLICK Porto e CLICK da 

Figueira da Foz, Núria Mendonza, na sede da EAPN.  

5 Nº de convocatórias enviadas pelo IEFP (495): 150 Porto; 150 Figueira da Foz; 195 Santarém; 0 Évora 

6 Nº Sessões de apresentação do projeto (10): 3 Porto; 4 Figueira da Foz; 3 Santarém e 1 Évora 

7 Nº Participantes nas sessões de apresentação (213): 62 Porto; 88 Figueira da Foz; 63 Santarém; 13 Évora 

8 Nº de Interessados convocados (109): 28 Porto; 45 Figueira da Foz; 36 Santarém; 13 Évora 

9 Nº de não interessados convocados (77): 34 Porto; 16 Figueira da Foz; 27 Santarém; 0 Évora 
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interesse em participar no projeto10 independentemente do perfil do grupo são sobretudo: adquirir novos 

conhecimentos; a expetativa de encontrar emprego e por fim o desenvolvimento pessoal. Em relação aos 

motivos de falta de interesse11 em participar no projeto devem-se essencialmente a motivos familiares, neste 

caso em especial incidência nos jovens NEET com filhos menores a cargo, falta de interesse pelos temas e 

perspetiva de início de actividade laboral.  

Por último, o processo de seleção e recrutamento dos participantes foi realizado mediante a informação 

recolhida na ficha de pré-inscrição preenchida durante as sessões de apresentação do projecto, bem como 

através de informações complementares relevantes partilhadas directamente nas referidas sessões à equipa 

técnica. Todos os interessados foram avaliados a partir dos seguintes critérios: Frequência de formação; 

Interesse em formação; Interesse profissional; Polivalência; Motivação; Nível motivação; Expetativas e Nível 

de Expetativas. Os selecionados foram os que obtiveram maior pontuação numa escala de 0 a 9 valores com 

base na ponderação dos critérios anteriormente identificados. De registar que todos os interessados foram 

informados pela EAPN da sua integração ou não no Projeto Click, via telefone e email.  

No caso de Évora, o grupo de participantes já estava constituído e a frequentar um curso de formação de 

Jardinagem e Espaços Verdes, com 1910 horas, nível de qualificação 2, enquadrado na Educação e 

Formação de Adultos (EFA), respeitando o perfil pretendido para o território (DLD desqualificados, com 

idades compreendidas entre os 30 e 55 anos). Neste sentido, não foi objecto de processo de selecção. Esta 

opção foi recomendada pelo Sr. Diretor do Centro de Emprego de Évora pela mais-valia sentida para o grupo 

em questão, pelo reforço de competências profissionais específicas na área Jardinagem e Espaços Verdes e 

com as competências de coaching para a empregabilidade, considerando que se trata de um grupo com 

baixas competências escolares. 

 

No decurso do desenvolvimento das sessões registaram-se desistências sobretudo junto dos participantes 

em situação mais vulnerável, designadamente os jovens NEET, (Click Porto) e desempregados de longa 

duração – DLD - (Click Évora), grupos com o 6ºano de escolaridade. Em relatório semestral foram já 

devidamente apresentados todos os procedimentos para recomposição do número de elementos dos grupos. 

Na sistematização dos resultados atingidos encontram-se referidos os seus principais indicadores. 

                                                           
10 Motivos de interesse em participar no projeto: Porto: Arranjar emprego (11); Adquirir novos conhecimentos (10); Evolução Pessoal (4); 

Outra formação (6) / Figueira da Foz: Adquirir conhecimentos (10); Melhorar níveis de motivação e auto-estima (9); Evolução pessoal (5) 

Expetativa arranjar emprego (4) / Santarém: Evolução pessoal (10); Adquirir conhecimentos (8); Contato com mercado de trabalho (6); 

Melhorar níveis de auto-estima (5) / Évora: Expectativa arranjar emprego (6); Adquirir conhecimentos (3); Enriquecer CV (3);   

11 Motivos de não interesse em participar no projecto: Porto: Motivos familiares (11);Falta de interesse (8); Não respondeu (4); Falta de 

transporte (2) Figueira da Foz: A desenvolver projeto pessoal (7); Falta de interesse pelos temas (3); Realizar estágio (2); Motivos 

familiares (2) Santarém: A desenvolver projeto pessoal (7);Falta de interesse pelos temas (3); Realizar estágio (2); Motivos familiares (2) 

Évora: Falta de interesse pelos temas (8); Realizar estágio (5); Com perspetiva de emprego (5); 
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Ao longo do ano de 2015 totalizaram-se as 48 sessões de coaching previstas com a seguinte distribuição e 

calendário: (12 no Porto, no Centro de Formação Profissional no Cerco - 29 abr., 14 e 27 mai., 18 e 24 set., 1, 

8, 23 e 29 out., 4,5 e 11 nov.;  12 na Figueira da Foz, na Cruz Vermelha local e instalações da ACIFF - 27 de 

abr., 11 e 25 de mai., 8 de jun., 11, 21 e 28 set., 5 e 12 out., 2, 9 3 10 nov.; 12 em Santarém,  no Centro de 

Emprego local - 29 abr.; 6 e 27 mai. 3 e 17 jun, 2 jul., 9 e 23 set., 14 e 28 out., 4 e 11 nov; 12 em Évora no 

Centro de Emprego local - 28 abr.; 11 e 25 mai; 15 e 22 jun., 6 e 27 jul., 7 e 21 set., 5 e 19 out., 2 nov.) 

No que respeita à assiduidade e participação12 os grupos com elevadas qualificações (ensino superior) ou 

seja os DLD (CLICK da Figueira da Foz) e os jovens NEET (CLICK de Santarém) revelam resultados 

positivos em comparação com os grupos de mais baixas qualificações de Évora e Porto. No conjunto dos 

quatro projetos registou-se 397 presenças das 576 previstas (69%): no Porto, realizaram-se 12 sessões 

contando com 70 presenças das 144 previstas (49%); Na Figueira da Foz realizaram-se 12 sessões contando 

com 129 presenças das 144 previstas (90%); Em Santarém realizaram-se 12 sessões contando com 122 

presenças das 144 presenças previstas (85%). Em Évora realizaram-se também 12 sessões contando com 

76 presenças das 144 presenças previstas (53%). 

 

Em relação aos conteúdos programáticos trabalhados, os relatórios individuais de cada grupo permitem a 

consulta detalhada dos Planos de Sessão. No presente relatório realçamos que o principal objetivo das 2 

primeiras sessões foi o de conhecer as principais caraterísticas dos formandos, através de várias dinâmicas 

para diagnóstico de competências. Na 3ª Sessão pretendeu-se mostrar e fazer perceber a importância da 

atitude na busca ativa de emprego e perceber e analisar os três vértices do triângulo ACF – conhecimento, 

ferramentas e atitudes. Na 4ª Sessão, foi trabalhada a questão da elaboração de um CV europeu e um CV 

criativo, bem como carta de apresentação personalizada e alternativa. Na 5ª, 6ª e 7ª o enfoque centrou-se na 

importância da comunicação (verbal e não verbal) na busca ativa de emprego, treinando competências neste 

domínio, nomeadamente no contexto de entrevista de emprego. Na 8ª sessão foi trabalhada a questão da 

definição de objetivos e estratégias para a procura de novas oportunidades. A 9ª sessão foi dedicada à 

compreensão de barreiras ao sucesso, trabalhando-se domínios como as crenças limitadoras, a inação e o 

pensamento sabotador. A 9ª e 10ª sessões dedicaram-se ao treino da automotivação e à partilha de 

princípios de influência na comunicação, preparando os participantes para as entrevistas e outras atividades 

                                                           
12 Para efeitos de certificação, os participantes nos quatro projetos tiveram de participar em 80% das sessões de coaching para a 

empregabilidade conforme acordo de participação. Este indicador de assiduidade nas sessões pode ser verificado nos respetivos mapas 

anexos aos relatórios individuais do projeto.  
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inerentes às iniciativas Click de Saída. A 11ª sessão foi a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do projeto através da interação com os parceiros/empregadores nas iniciativas Click de Saída. Por 

último, a 12º sessão sistematizou-se com a definição de um Plano de Ação Individual para o Sucesso e com a 

reflexão final das aprendizagens ao longo do projeto.  

 

No que respeita à avaliação do projeto, destacamos que a mesma se realizou não apenas junto dos 

participantes (num período intermédio e final do projeto), mas igualmente junto das entidades empregadoras 

e das dinamizadoras, tendo em conta os seus resultados na definição do Plano de Ação para 2016. Para um 

conhecimento pormenorizado desta avaliação, aconselhamos a consulta dos relatórios individuais e síntese 

do projeto Click. No entanto, destacamos aqui os resultados da avaliação dos participantes.  

Em relação à avaliação da ação/projeto a maioria dos indicadores são avaliados como bons e muito bons, 

com destaque para a qualidade do dinamizador das sessões e apoio prestado pela equipa técnica do projeto, 

a adequação do projeto aos participantes, a documentação entregue e o nível de satisfação global do 

participante. Os participantes destacaram os seguintes aspetos positivos do projeto: aquisição de 

competências, partilha de conhecimentos e experiências, maior autoconhecimento, maior motivação e 

dinamização da equipa Click. Em relação aos aspetos a melhorar os participantes sublinham o facto das 

sessões serem muito espaçadas no tempo. No que respeita à avaliação dos impactos nas competências 

comportamentais, destaca-se uma melhoria relativamente à capacidade de aprendizagem; à busca de 

conhecimento e ao trabalho em equipa, ao relacionamento interpessoal e à responsabilidade. Já em relação 

à evolução dos participantes na procura ativa de emprego sublinha-se uma maior adequação do currículo ao 

cargo a que se candidata, uma busca mais objetiva de emprego e maior motivação nessa busca. No que 

concerne à avaliação das expetativas em relação ao projeto, para a maior parte dos participantes estas são 

mais elevadas do que eram no início, sobretudo no que respeita a encontrar trabalho e a enfrentar problemas. 

Quanto à avaliação das aprendizagens e contributos do projeto prendem-se com as seguintes dimensões: 

maior crescimento individual, maior autoconhecimento, melhoria das competências, maior motivação, 

realização de CV e carta de apresentação, maior definição de objetivos e melhoria nas entrevistas de 

emprego. Por último, a avaliação do compromisso pessoal de cada um em relação à sua busca ativa de 

emprego e ao que cada um se propõe a fazer diferente passam por afirmações de ser mais proactivo, ser 

mais positivo e determinado; adaptar CV a cada candidatura, e adaptar o seu discurso a cada situação.  
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Resultados atingidos  

 Processo de preparação/seleção e recrutamento 

- Nº de reuniões realizadas com o IEFP: 7 reuniões (3 nas Delegações Regionais do IEFP; 3 nos centros de emprego 

locais); 

- Nº de reuniões preparatórias com as dinamizadoras das sessões: 2 

- Nº de convocatórias enviadas pelo IEFP (495): 150 Porto; 150 Figueira da Foz; 195 Santarém; 0 Évora 

- Nº Sessões de apresentação do projeto (10): 3 Porto; 4 Figueira da Foz; 3 Santarém e 1 Évora 

- Nº Participantes nas sessões de apresentação (213): 62 Porto; 88 Figueira da Foz; 63 Santarém; 13 Évora 

- Nº de Interessados convocados (109): 28 Porto; 45 Figueira da Foz; 36 Santarém; 13 Évora 

- Nº de não interessados convocados (77): 34 Porto; 16 Figueira da Foz; 27 Santarém; 0 Évora 

 Desenvolvimento das sessões de coaching 

- Elaboração de um manual de acompanhamento para os participantes + Postais de apresentação dos participantes que 

finalizaram todo o processo entregues nas iniciativas Click de Saída 

- Nº de sessões de coaching para a empregabilidade realizadas: 48 (12 em cada um dos quatro grupos [Porto; Figueira 

da Foz; Santarém e Évora], conforme o calendário já apresentado).   

- No conjunto dos quatro projetos registou-se 397 presenças das 576 previstas (69%): no Porto, realizaram-se 12 sessões 

contando com 70 presenças das 144 previstas (49%). Na Figueira da Foz realizaram-se 12 sessões contando com 129 

presenças das 144 previstas (90%). Em Santarém realizaram-se 12 sessões contando com 122 presenças das 144 

presenças previstas (85%). Em Évora realizaram-se também 12 sessões contando com 76 presenças das 144 presenças 

previstas (53%). 

- Nº de participantes envolvidos no projeto - 69 (19 Porto; 15 Figueira da Foz; 17 Santarém e 18 Évora) face a 60 

previstos. No fase final do projeto encontravam-se ativos no mesmo um total de 33 participantes.  

 Em Plano de Ação um dos indicadores previstos apontava para a presença de 80% dos participantes no total 

das sessões. Face a uma taxa de assiduidade de apenas 71% no final do primeiro semestre, desenvolveram-se um 

conjunto de procedimentos para integração de novos elementos nos grupos com maior índice de desistência, conforme 

detalhado em relatório semestral. Abaixo sumarizam-se alguns dos dados mais relevantes desse processo.  

- Nº de sessões de repescagem de novos participantes 8 (3 no Porto - sessões no IEFP com envio de convocatórias; 2 

Santarém através de contactos telefónicos com base no grupo de suplentes e 3 Évora através de contactos telefónicos 

tendo indicação do Núcleo Distrital da EAPN) 

- Nº de desistências – 26 (8 Porto; 2 Figueira da Foz; 5 Santarém; 11 Évora) 

- Nº de novos contactos para selecção 65 (46 Porto; 5 Santarém; 14 Évora) 

- Nº de repescagens (3 Porto; 3 Santarém; 3 Évora) 

 Indicadores mais diretos de empregabilidade 

- Nº de participantes que reativaram o seu contacto com o mercado de trabalho 15 (4 Porto [1 contrato temporário apenas 

em Dez; 1 integração em Jan 2016 resultado de processo de procura ativa ainda com o Click]; 5 Figueira da Foz [1 

apenas empregue em Set e Out, retomando o projeto em Nov]; 4 Santarém (2 criação do próprio emprego); 2 Évora) 

- Destaque-se um indicador relativo a formação no Porto - 10 reencaminhamentos para formação (2 RVCC + 8 B3 para 

conclusão de 9º ano – no final do projeto encontram-se 4 a frequentarem formação [2RVCC + 2 B3]) 

- Replicação do projeto em anos posteriores noutros territórios 
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10 

A última atividade reportada no presente relatório não se encontrava prevista 

em Plano de Ação, na medida em que resultou de uma candidatura a um 

programa de consultoria realizada em Fevereiro de 2015, para a qual 

entendemos reunir condições face a todo o potencial de impacto e de inovação 

social do projeto Click. Assim, a EAPN Portugal, através do projeto Click, foi 

uma das 10 entidades contempladas com o Programa Impacto Social 2015 (de 

entre 117 candidatas) promovido pela CASES e a Fundação Montepio, o qual 

tem por objetivo capacitar as entidades da economia social, para que as 

mesmas analisem e apresentem o potencial de impacto dos seus projetos, 

utilizando a metodologia SROI (Social Return on Investment) para a 

demonstração de retorno do investimento efetuado.  

 

Para um melhor conhecimento da metodologia aconselhamos 

a consulta do site do Programa (www.impactosocial.pt), no 

qual poderão encontrar a publicação dos 10 relatórios SROI 

elaborados (www.impactosocial.pt/relatorioIS2015.pdf), entre 

eles o do Click, através do qual é possível conhecer os 

processos e técnicas desenvolvidas para atingir os resultados. 

Destacamos que o Programa apenas permitiu uma análise 

prototípica e prospetiva, tendo assim focado a metodologia 

apenas num grupo-alvo, especificamente o grupo Click da 

Figueira da Foz.  

Terminada a análise prototípica de impacto do CLICK, o valor social gerado pela intervenção é de 1:2,18, ou 

seja, por cada euro investido obtém-se um retorno social de 2,18€. Do retorno social obtido, verifica-se que a 

maioria dos benefícios gerados é sentida, maioritariamente, pelo grupo alvo de desempregados (55%), 

remetendo estes para as mudanças ao nível da maior eficácia e proatividade na procura de trabalho e 

aumento da autoestima e bem-estar social. Segue-se depois um retorno significativo também para o tecido 

empregador (39%), principalmente no reconhecimento da sua maior abertura para a responsabilidade social e 

a melhoria da eficácia no recrutamento. Face ao exposto, a análise de impacto prototípica do CLICK, permitiu 

verificar que o retorno social da sua intervenção é positivo, com a perspetiva de aumentar num curto- médio 

prazo face à integração de novas parcerias, e que a metodologia utilizada é robusta, podendo ser replicada 

http://www.impactosocial.pt/
http://www.impactosocial.pt/relatorioIS2015.pdf
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em outros territórios, de modo a chegarmos a mais pessoas em situação de vulnerabilidade e a mais 

potenciais entidades empregadoras. 

Esta análise de impacto foi apresentada a 30 de Junho de 2015, na Conferência Internacional do Impacto 

Social, a um painel de potenciais parceiros e investidores, que demonstraram interesse no projeto e 

elogiaram a sua metodologia, destacando-se, designadamente, a presença da Fundação Montepio, da 

CASES, do responsável pelo Portugal Inovação Social, da Unicer e da Delta.  

 

Resultados atingidos 

- Seleção da EAPN Portugal, através do projeto Click, para integrar os 10 participantes do Programa de 

mentoria e consultoria “Impacto Social” em 117 candidaturas. 

- 4 meses de formação e mentoria em avaliação de impacto social. 

- Apresentação da análise-protótipo do projeto partilhada num evento internacional (30 de Junho), perante um 

painel de investidores.  

- Redação de um relatório de impacto social disponível em www.impactosocial.pt/relatorioIS2015.pdf  

- Integração na Comunidade Impacto Social online para promoção de uma cultura de demonstração de 

impacto, dinamizando conjuntamente a base de dados SAMIA (www.samia.pt), recurso de apoio para a 

realização de análises de impacto social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.impactosocial.pt/relatorioIS2015.pdf
http://www.samia.pt/
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2. 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. Destaque-se que os princípios metodológicos aqui referidos respeitam 

aos princípios mais abrangentes que enquadram a ação do Acordo de Cooperação, não substituindo uma 

descrição detalhada da metodologia desenvolvida em atividades especificas como o estudo à 

“Empregabilidade na Economia Social – o papel das PAE” (disponível no publicação do estudo) e igualmente 

no desenvolvimento do projeto Click (metodologia descrita no plano de ação e no relatório a realizar-se no 

final do ano de 2015).  

Assim, em termos de enquadramento, privilegiam-se os seguintes 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 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. 
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2. Participação/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. 

 

3. Pesquisa/ação participativa  

A pesquisa/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 em contexto distrital quer no desenvolvimento de projectos específicos. 

 

4. 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. 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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3. Articulação com as estruturas centrais do IEFP 

O Acordo de Cooperação celebrado prevê na sua Cláusula 11ª a existência de uma “uma Comissão Paritária, 

constituída por dois representantes de cada um dos Outorgantes (IEFP, IP e EAPN Portugal), sendo 

presidida por um dos representantes do Primeiro Outorgante”. 

 

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

- Graça Costa - Coordenação Técnica do Acordo EAPN Portuga/IEFP 

- Liliana Pinto– Técnica de referência do Acordo EAPN Portugal/IEFP 

 

Destacamos a alteração do representante com função de coordenação técnica da EAPN Portugal de Júlio 

Paiva para Graça Costa, em virtude da afetação do primeiro a novas funções no interior da EAPN Portugal e 

igualmente face a um alargamento das funções da coordenação técnica, passando a mesma de uma 

cabimentação de 35% para 50%.  

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.  

Em termos de documentação de acompanhamento, prevê-se a apresentação das fichas de execução 

trimestrais do protocolo, um relatório intermédio de execução no final do primeiro semestre e um relatório 

final. Perante ofício apresentado a 4 de Março, para o qual recebemos aprovação de proposta, no presente 

ano de 2015 não foi apresentada a ficha do 1º trimestre uma vez que a execução deste período apresentou 

níveis baixos, essencialmente porque as atividades previstas se encontravam em fase de planeamento e 

preparação, ocorrendo as execuções financeiras apenas em finais de março, início de Abril, pelo que a 

apresentação neste período não teria lugar a reembolso significativo, visto já ter sido realizado um 

adiantamento de 30.000€, notificado a 7/1/2015.  
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4. Recursos  
 

Para a prossecução dos objetivos e promoção das atividades sistematizadas no presente Relatório, a EAPN 

Portugal contou com os seguintes recursos: 

 

Humanos 

a) Apoio da coordenação técnica 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 três técnicos licenciados para a execução das tarefas diretamente relacionadas com as 

ações do projeto; dois na execução do projeto e um na coordenação, este último contratado parcialmente, 

com uma afetação de 50%. Os restantes dois técnicos distribuem-se da seguinte forma: um técnico de 

referência do acordo, com responsabilidades de desenvolvimento do conjunto das atividades a nível nacional 

e um técnico de intervenção na empregabilidade, afeto ao projeto Click, com responsabilidades de 

dinamização dos 5 grupos regionais, com a necessária colaboração do técnico de referência do acordo.   

d) Contratação dos facilitadores e animadores, bem como de outros intervenientes (oradores, palestrantes e 

outros) que colaborarão nas ações a implementar; 

e) Consultoria científica no âmbito do desenvolvimento da investigação planificada  

 

Técnicos 

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 os Centros de Emprego e Formação Profissional envolvidos no 

projeto Click;  

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. 

(meios logísticos afetos exclusivamente a estas ações).  
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5. Conclusões  
Tendo como referência as ações e respetivas atividades apresentadas neste relatório, e os contextos 

específicos em que foram realizadas, não esquecendo a conjuntura critica, nacional e europeia, a nível social 

e económico, daremos agora conta das principais conclusões, tendo em conta quer as aprendizagens quer os 

desafios que se revelaram mais significantes. 

Relativamente ao domínio da “Comunicação e Informação”, correspondente à Ação 1 - 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; consideramos 

que, neste primeiro semestre do ano, conseguimos atingir os objetivos esperados, tendo sido constante e 

célere a atualização e manutenção da página da internet relativa ao acordo entre a EAPN Portugal e o IEFP. 

A divulgação concretizou-se através de outros meios que temos ao nosso alcance e que rentabilizamos, 

nomeadamente a revista “Focussocial”; o Blog informativo “Flash Rede” e a página do “Facebook”. A 

comunicação e informação não se limitou apenas a documentos internos resultantes da avaliação e 

monitorização das atividades – como planos e relatórios de atividades, mas também aos próprios eventos que 

foram ocorrendo; estudos, publicações e divulgação de notícias nacionais e europeias nos domínios 

temáticos prioritários. As atividades que desenvolvemos neste domínio chegaram a um número muito 

considerável de cidadãos, como podemos ver através no número de visualizações do site do protocolo e do 

facebook. Apesar do número de notícias disseminadas nos diferentes instrumentos de divulgação ter sido 

abaixo do previsto (29 de 40), apostamos mais significativamente na elaboração de mais artigos (10 face a 2 

previstos). Estes permitem-nos um maior aprofundamento da comunicação das atividades que se vão 

realizando no âmbito do presente Acordo de Cooperação, consolidando de forma mais direta os seus 

resultados.  

No que diz respeito ao domínio da “Articulação Europeia”, que corresponde à ação 2, o ano de 2015 colocou 

o enfoque numa campanha europeia em torno do trabalho digno. Garantir a qualidade do trabalho e emprego 

para todos aqueles capazes de trabalhar sempre foi uma pedra basilar da ação da EAPN na luta contra a 

pobreza e a exclusão social, tanto na intervenção europeia como na nacional. Face a este propósito comum, 

decidimos integrar esta campanha que em 2015 apenas se desenvolveu na sua versão online que 

disseminamos e acompanhamos, não tendo sido possível a realização das traduções previstas. Por outro 

lado, reforçamos este domínio de intervenção através da atualização do site do Acordo com um conjunto de 

documentos europeus estratégicos em domínios temáticos de relevância.  

O domínio da “Investigação e Intervenção na Economia Social “ correspondeu à ação 3 relativa ao estudo da 

empregabilidade na Economia Social em Portugal. Esta ação, numa vertente de investigação social, implicou 

reajustamentos metodológicos, sempre devidamente fundamentados e autorizados pelo IEFP. Os desvios ao 
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plano, não condicionaram os resultados do estudo, nem colocaram em causa os objetivos que nos 

propúnhamos atingir com o mesmo. As alterações que ocorreram consistiram fundamentalmente na 

realização de mais três sessões regionais de apresentação do estudo, retirando-se do plano de atividades a 

realização de três focus-group que seriam para discussão do relatório preliminar do estudo. Esta alteração 

veio a revelar-se positiva porque permitiu a chegada dos resultados a outros locais, havendo assim um 

esforço acrescido de divulgação e disseminação junto do tecido socioinstitucional das ONG’s e do público em 

geral. A publicação resultante do estudo “Empregabilidade na Economia Social – O papel das políticas ativas 

de emprego”, constitui um instrumento de trabalho muito válido, na medida em que não só utilizou 

metodologias ativas de envolvimento e participação na sua própria realização, como também poderá ser um 

contributo para a avaliação, monitorização e desenho de novas medidas ou programas no âmbito da 

empregabilidade.  

Esta maior aposta na disseminação dos resultados do estudo revelou-se efectiva se tivermos em conta que o 

número de participantes nas sessões superou o previsto (289 face a 150) e revelou resultados de avaliação 

muito positivos. Destacamos igualmente o potencial de continuidade de disseminação do estudo, na medida 

em que foram significativos os convites para apresentação do mesmo noutros contextos geográficos, numa 

versão mais sistematizada. Prevê-se assim em 2016, em articulação com os Núcleos Regionais da EAPN 

Portugal, a apresentação em contexto de reuniões de associados, com abertura a entidades estratégicas 

exteriores e em formato de sumário executivo. 

A nossa avaliação neste domínio da “Investigação e Intervenção na Economia Social”, apesar dos desafios 

que foram surgindo, é extremamente positiva. Os desafios inerentes a um estudo de investigação são vários, 

nomeadamente os constrangimentos temporais que não dependem apenas do profissionalismo e 

organização da equipa técnica, mas de todos os intervenientes, tais como a celeridade de resposta por parte 

dos inquiridos ou entrevistados e outros constrangimentos externos de várias ordens que fazem de qualquer 

estudo social algo em construção permanente, porque a realidade está em constante mutação.  

O projeto CLICK – Ativar competências e empregabilidade, correspondendo à ação 4 do acordo de 

cooperação, constitui um enorme desafio, tanto mais que corresponde à réplica, com os devidos 

ajustamentos resultantes das aprendizagens retiradas do projeto piloto, com o mesmo nome, desenvolvido no 

ano anterior. Trata-se de um projeto cujo impacto positivo nos participantes se faz sentir ao fim de poucas 

sessões de coaching, sendo contudo difícil tornar “mensurável” esse impacto por se situar, 

fundamentalmente, ao nível das atitudes e comportamentos, que naturalmente estão em constante mutação. 

Durante o primeiro semestre apostamos em ultrapassar esta dificuldade de mensurabilidade, através do 

significativo desafio que constituiu para nós termos sido premiados com o programa de mentoria e formação 

em avaliação de impacto social, o qual nos permitiu uma primeira abordagem à metodologia SROI (Social 

Return on Investment).  
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Os resultados atingidos pelo projeto Click, relativamente ao planeado, foram apresentados em parte anterior 

neste relatório, pelo que agora surge o momento de concluirmos, sobretudo, sobre os principais desafios que 

fomos encontrando ao longo deste percurso, uma vez que aconteceram desvios ao planeado. Desde logo, 

porque estamos a desenvolver ações com públicos muito vulneráveis, em situação de desemprego e, em 

muitos casos, em situação socio económica precária e crítica do ponto de vista da dignidade humana. 

Havendo grupos distintos, sobretudo em termos de habilitações literárias, a verdade é que podemos concluir 

ser bastante mais difícil atingir os objetivos pretendidos nos grupos onde os participantes acumulam às suas 

vivências de situações de pobreza e de exclusão social, o facto de possuírem baixas qualificações. Sobretudo 

nestes grupos, o nível de desistência é maior, quer pelo menor nível de motivação que possam ter, quer 

pelas múltiplas dificuldades que possuem nas diferentes dimensões de existência e que se refletem, 

precisamente, na vontade de participar ou, em última instância, na possibilidade objetiva de o fazer. Os 

principais desafios que podemos identificar foram: 

- Dificuldade em manter o número de participantes nos 4 territórios (com maior dificuldade em Porto e Évora). 

De referir que falamos em desistência, mas alguns casos correspondem a saída da situação de desemprego, 

outros reprovaram por faltas, outros nunca vieram apesar de selecionados. 

- Dificuldade em mobilizar potenciais empregadores para integrar as Comissões Regionais, apesar de um 

enorme esforço ao nível de convocatórias enviadas por email, por contatos telefónicos, por reuniões 

presenciais e extraordinárias com instituições e empresas das respetivas regiões. 

- Necessidade, por parte das dinamizadoras, de adaptar as metodologias em função dos participantes, uma 

vez que só se consegue trabalhar o coaching para a empregabilidade se desenvolvermos, ao mesmo tempo, 

um trabalho individualizado/personalizado – o que aconteceu e revelou um impacto muito positivo nos 

participantes. 

- Necessidade de adiar o desenvolvimento das sessões do Porto e da Figueira da Foz por doença da 

dinamizadora, o que conduziu à reformulação do cronograma em tempo útil do projeto. 

- O facto de em Évora já existir o grupo constituído, por corresponder aos formandos do curso EFA de 

jardinagem, revelou-se desafiante, porque o grupo já se conhecia e condicionou / exigiu uma grande 

capacidade de adaptabilidade por parte da dinamizadora para que o coaching fosse bem conduzido e 

adaptado às reais necessidades dos participantes. Também neste grupo em particular, as desistências do 

curso de jardinagem implicaram desistência do projeto CLICK, o que não significa falta de identificação com o 

mesmo mas a interligação que foi feita com o referido curso EFA. 

As substituições de participantes que saíram dos grupos foi sempre realizada em tempo útil e de forma 

célere, havendo contudo uma avaliação muito positiva por parte dos participantes que integram os grupos, 

com testemunhos e evidências de avaliações realizadas. O trabalho técnico de proximidade nas sessões de 

coaching, juntamente com as dinamizadoras, permite-nos ter a perceção real da evolução positiva que se 

verifica ao nível do desenvolvimento de competências como a criatividade, a positividade, a flexibilidade, a 
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comunicação, a imagem, o trabalho em equipa, entre outras. O projeto CLICK contribuiu, de facto, junto dos 

seus participantes, para reforçar o autoconhecimento e a capacidade de definição de objetivos pessoais e 

profissionais, assim como de estratégias de procura ativa de emprego, nomeadamente através de tarefas 

concretas como a preparação, e concretização, de entrevistas de emprego, a elaboração de CV e de postais 

de apresentação em formato mais apelativo.  

Por último, e destacando novamente o simultâneo prémio e desafio que constituiu para nós a frequência do 

Programa Impacto Social, não podemos concluir o presente relatório sem deixar de salientar a avaliação 

muito positiva da qual o projeto Click foi alvo por parte do painel de potenciais investidores presente na 

conferência final do Programa. O ano de 2015 revelou-se um ano de exceção, de experimentação e de forte 

marca no Acordo de Cooperação que une as nossas entidades (EAPN Portugal e IEFP), desde logo pela 

duplicação do valor da sua dotação orçamental, principalmente para responder a uma expansão quase 

nacional do projeto Click. A avaliação prospetiva do Impacto Social, num cenário “conservador”, indica que o 

valor social gerado pela intervenção do Click é de 1:2,18, ou seja, por cada euro investido obtém-se um 

retorno social de 2,18€. Acresce a este indicador, todo um conjunto de conhecimento de impacto que a 

produção do relatório SROI nos permitiu. Perante estes dados, podemos efetivamente afirmar que as 

atividades que corporizam o nosso Acordo estão claramente bem posicionadas no contexto emergente e 

atual da inovação social e das suas lógicas de Investimento Social, às quais o Programa Portugal 2020 vem 

desafiar as organizações sociais, as entidades públicas e os parceiros privados.   

Pelo exposto, e apesar dos desafios que temos encontrado, e dos que prevemos vir a encontrar, 

consideramos muito positivo o balanço deste ano de 2015, quer pelos resultados atingidos, quer ainda pela 

consolidação das parcerias e do trabalho em rede – princípio de atuação que sustenta e fundamenta a 

missão de luta contra a pobreza e a exclusão social, relativamente à qual este Acordo de Cooperação com o 

IEFP, em particular, acrescenta um grandioso contributo.  

Concluímos partilhando as palavras de uma das participantes do projeto Click, que refletem o balanço do 

mesmo na sua situação particular: “A participação no projeto “Click” foi das coisas boas que me aconteceram 

no ano de 2015 e que certamente se vai refletir nos anos vindouros. Cheguei ao projeto desmotivada, 

pessimista, deprimida, “sem ver a luz ao fundo do túnel”, … No fim do projeto sinto-me bem comigo própria, 

feliz, com esperança no futuro,… Enfim, hoje sou uma pessoa diferente para melhor e espero continuar a sê-

lo, melhorando sempre. Obrigada, “Click”!!!”  

Assumimos este testemunho como motivação e, acima de tudo, como desafio para um ano de 2016 em que 

as atividades do presente Acordo de Cooperação nos permitam fazer mais e melhor este nosso papel de 

contributo direto e indireto para a integração de públicos vulneráveis.  

 

 

 



 
 

 

6. Cronograma de Ação 2015 

AÇÕES A DESENVOLVER 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Ação 1 – 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 2 – Intercâmbio e tratamento de informação oriunda 

dos diferentes órgãos da Comissão Europeia, das redes 

nacionais da EAPN, da EAPN Europa e outros organismos 

internacionais. 

            

Ação 3 – Follow – up do estudo Empregabilidade na 

Economia Social em Portugal 

            

Ação 4 – Nova Edição do Projeto Click – Ativar 

competências de empregabilidade (4 regiões – grupo) 
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7. Quadro de indicadores de execução da atividade desenvolvida_2015  

Ações/Atividades 

Metas 2015  

(1) 

1º sem 

2015       

(2) 

3.º trim 

2015      

(3) 

4.º trim 

2015      

(4) 

Total 

Jan/Dez   

(5) 

Grau de Execução Final 

(5/1) 

A Domínio da Comunicação e Informação  

Atividades 1- atualização e manutenção da página da internet  

n.º Visitas ND 1614 406 555 2575 NA 

n.º visualizações ND 2745 945 837 4527 NA 

Publicações de noticias  40 19 6 4 29 72,5 

Atividade 2 - Revista Focusocial 

Publicação de artigos 2 7 3 0 10 500 

Atividades 3 - Blog Flashrede 

Publicações de noticias  40 16 10 11 37 92,5 

Atividades 4 - Facebook (sem dados de relevância)  

B Domínio da articulação europeia  

Atividades 5 

Tradução de materiais  4 0 0 0 0 0 

Publicação de documentos 

online 
ND 17 6 10 33 NA 

B) Descriminação das 

despesas efectuadas 
100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%  

Observações: A Campanha do Trabalho Digno foi lançada online em Setembro com a criação de uma página de facebook 

(www.facebook.com/EAPNLivingWage), a qual acompanhamos, não tendo até ao momento materiais relevantes para 

tradução.        

C Domínio da investigação e intervenção na Economia Social   

Atividades 6 - Estudo "Empregabilidade na Economia Social: o papel das políticas ativas de emprego" 

6.1 - Focus group de discussão de resultados - atividade substituida pelo reforço da 6.4 

6.2 - Publicação do estudo 

Redação de publicação 1 1 0 0 1 100,00 

Nº de exemplares impressos 300 100 75 0 175 58,33 

6.2 - Seminário de apresentação 

Realização do seminário 1 1 0 0 1 100 

Nº de participantes  100 30 0 0 30 30 

Nº de oradores ND 11 0 0 11 NA 

6.4 - Sessões de apresentação do estudo  
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Sessões de apresentação em 

contexto nacional 
6 0 0 5 5 83,33 

Nº de participantes nas 

sessões  
150 0 0 256 256 170,67 

Nº de oradores 
ND 0 0 51 51 NA 

C) Descriminação das 

despesas efectuadas 
8433,33 € 3445,24€ 

1 254,12 

€ 
1423,71€  6123,07€ 72,61%  

Observações: A última sessão realizou-se em Coimbra a 21 de Janeiro de 2016 devido à necessidade de adiamento da sua 

calendarização prevista para 10 de Dezembro, data na qual se registou a sobreposição de eventos na cidade, não garantindo 

um número de participantes suficiente. 

D Domínio da Intervenção com Públicos Vulneráveis 

 

Atividades 7 Intervenção no tecido empregador  

 

Nº Reuniões (trimestrais) das 

Comissões Regionais de 

Acompanhamento 

16 3 2 0 5 31,25 

Nº presenças reunião CRA ND 45 20 0 65 NA 

Nº de parcerias com 

entidades estratégicas 
12 27 17 10 54 450 

Nº de parcerias com Centros 

de Emprego 
4 4 0 0 4 100 

Participação do projeto em 

Feiras de Empresas  
ND 0 1 0 1 NA 

Nº de novas propostas de 

atividades de articulação 
ND 5 2 0 7 NA 

Dinamização de atividades -  

iniciativas Click de Saída 
ND 0 0 5 5 NA 

 

Observações: No decurso do projeto a articulação com potenciais entidades empregadoras foi um constante desafio, tendo-se 

revelado difícil a constituição e estruturação das Comissões Regionais de Acompanhamento. No entanto, destaque-se o 

compromisso das entidades entretanto mais “fidelizadas” ao projeto e que se envolveram na definição conjunto das iniciativas 

Click de Saída, realizadas em todos os 4 grupos, conforme os dados seguintes descrevem.  

[Santarém| 14 de outubro e 4 de novembro| 30 participantes; Évora| 19 de outubro | 18 participantes| Porto| 5 de novembro | 5 

participantes do projeto + 3 empresas com 5 representantes + 6 representantes dos GEPE do IPAV| Figueira da Foz| 9 de 

novembro| 11 participantes do projeto + 2 sessões informativas com 6 entidades representadas por 9 oradores e 34 

participantes + 12 potenciais empregadores (14 representantes)] 

 

Atividades 8 Site do projeto 
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Criação de subpágina e 

facebook do projeto 
1 1 0   1 100 

N.º Visitas ND 584 

1573 1744 

3901 NA 

Atividades 9 Intervenção com públicos 

Nº de sessões de coaching 

para a empregabilidade 
48 17 12 19 48 100 

Produção de manual das 

sessões  
1 0 1 0 1 100 

Relatório final de conclusões 
1 0 0   0 0 

Relatórios de conclusões por 

grupo 
4 0 0   0 0 

Nº de presenças nas sessões  
576 181 85 131 397 68,92 

Nº de participantes no projeto 
60 46 33 33 69 115 

Nº de participantes que 

reativaram contacto com o 

mercado de trabalho 

ND 2 7 6 15 NA 

Nº de reencaminhamentos 

para processos formativos 
ND 0 9 1 10 NA 

D) Descriminação das 

despesas efectuadas 
27 135,20 € 7338,57€ 5794,64€ 7691,42€ 20824,63€  76,74%  

Observações: Em Plano de Ação um dos indicadores previstos apontava para a presença de 80% dos participantes no total 

das sessões. Face a uma taxa de assiduidade de apenas 71% no final do primeiro semestre, desenvolveram-se um conjunto 

de procedimentos para integração de novos elementos nos grupos com maior índice de desistência, conforme detalhado em 

relatório. Abaixo sumarizam-se alguns dos dados mais relevantes desse processo.  

- Nº de sessões de repescagem de novos participantes 8 (3 no Porto - sessões no IEFP com envio de convocatórias; 2 

Santarém através de contactos telefónicos com base no grupo de suplentes e 3 Évora através de contactos telefónicos tendo 

indicação do Núcleo Distrital da EAPN) 

- Nº de participantes envolvidos no projeto 69 (19 Porto; 15 Figueira da Foz; 17 Santarém e 18 Évora) face a 60 previstos 

- Nº de desistências (8 Porto; 2 Figueira da Foz; 5 Santarém; 11 Évora) 

- Nº de novos contactos para selecção 65 (46 Porto; 5 Santarém; 14 Évora) 

- Nº de repescagens (3 Porto; 3 Santarém; 3 Évora) 

- Nº de participantes que reativaram o seu contacto com o mercado de trabalho 15 (4 Porto [1 contrato temporário apenas em 

Dez; 1 integração em Jan 2016 resultado de processo de procura ativa ainda com o Click]; 5 Figueira da Foz [1 apenas 

empregue em Set e Out, retomando o projeto em Nov]; 4 Santarém (2 criação do próprio emprego); 2 Évora) 

- Destaque-se um indicador relativo a formação no Porto 10 reencaminhamentos para formação (2 RVCC + 8 B3 para 

conclusão de 9º ano – no final do projeto encontram-se 4 a frequentarem formação [2RVCC + 2 B3]) 
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8. Execução Orçamental_ 2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Acordo - Designação 

Orçamento 

Aprovado 

(1) 

Execução 

  

1º Trimestre 

Execução 

 

2º Trimestre 

Execução 

  

3º Trimestre 

Execução 

 

4º Trimestre 

Execução 

(2) 

Grau de 

Execução 

(2/1)x100 

01 

DESPESAS COM 
PESSOAL/REMUNER
AÇÕES E ENC. 
SOCIAIS 

63 079,38 € 10 763,07 € 
13 540,56 

€ 
17 171,58 € 

17 340,27 
€ 

58 815,48 
€ 

93,24% 

02 
ARTICULAÇÃO 
EUROPEIA 

100,00 €           0,00% 

03 INVESTIGAÇÃO  5 933,33 € 108,11 € 3 337,13 € 1 254,12 € 1 423,71 € 6 123,07 € 72,61% 

04 PROJETO CLICK 29 635,20 € 948,18 € 6 390,39 € 5 794,64 € 7 691,42 € 
20 824,63 

€ 
76,74% 

05 
DESPESAS DE 
FUNCIONAMENTO 

1 252,09 € 308,41 € 219,45 € 271,17 € 198,16 € 997,19 € 79,64% 

  

  

  

TOTAL …   100 000,00 € 12 127,77 € 
23 487,53 

€ 
24 491,51 € 

26 653,56 
€ 

86 760,37 
€ 

86,76% 

% de execução   12,13% 23,49% 24,49% 26,65%     

Acumulado   12,13% 35,62% 60,11% 86,76%     
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9. Anexos 

Os anexos encontram-se disponíveis em documentos colocados online no site do protocolo 

conforme as hiperligações disponíveis 

 

Anexo 1_ Publicação  

Empregabilidade na Economia Social – o papel das políticas ativas de emprego  

 

Anexo 2_  

Documentação de suporte ao seminário “Empregabilidade na Economia Social: o papel das políticas 

ativas de emprego”  

 

Anexo 3_  

Documentação de suporte às 6 sessões de apresentação de “Empregabilidade na Economia Social: o 

papel das políticas ativas de emprego”  

 

Anexo 4_  

Relatório Nacional Síntese do Projeto Click 

 

Anexo 5_  

Relatório Individuais do Projeto Click (Porto, Figueira da Foz, Santarém e Évora)  

http://www.eapn.pt/iefp/documentos.php?t=2
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=1
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=1
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5
http://www.eapn.pt/iefp/eventos.php?t=5

