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EAPN Portugal promoveu balanço e
perspetiva futuro
18 projetos nacionais de combate à pobreza
e à exclusão social foram mote de um
seminário
Fazer o balanço e perspetivar linhas de ação para
o futuro foi o objetivo do seminário que abordou o
legado do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à
Exclusão Social (AECPES), assinalado o ano
passado. Na sequência do Programa Nacional do
Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão
Social, a EAPN Portugal pôs em marcha 18
projectos operacionalizados em diferentes regiões
do país. Os projectos desenvolvidos tiveram uma
forte componente de trabalho em rede, que
resultou de várias parcerias estabelecidas,
sobretudo em articulação com as redes sociais
locais.
Saiba mais!

Todavia, contrastando com esta situação negativa,
observa-se na Região Norte um relevante
crescimento do emprego nas actividades de saúde
humana e acção social (mais de 19 mil
empregados, correspondendo a um aumento de
cerca de 19,8% face ao período homólogo
anterior). Estamos a falar de um vasto leque de
actividades de cuidados de saúde e apoio social,
designadamente, cuidados com pessoas idosas,
pessoas com deficiência, pessoas sem alojamento,
cuidados para crianças, cuidados continuados
integrados, entre outros, o que revela na nossa
óptica a relevância e emergência cada vez maior
do sector social1.

O actual contexto económico altamente desfavorável
e a consequente necessidade de adopção de medidas
de austeridade orçamental, conduzem
Tendo consciência desta realidade e da cada vez
“tradicionalmente” a cortes significativos nas políticas
maior premência e diversidade das questões
de cariz social, designadamente nas que visam a luta
sociais no âmbito das políticas públicas e mecacontra a pobreza e exclusão social.
nismos de acção social, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Esta conjuntura económica adversa assume particular (CCDR-N) tem vindo, no quadro das suas
incidência na Região Norte, onde o emprego continua atribuições e competências, a colocar um especial
a diminuir, sendo de destacar o novo mínimo
ênfase na área da inclusão social. Saiba mais!
histórico da taxa de emprego dos 15 aos 64 anos
(63%). Por outro lado, a taxa de desemprego
Fernando Gomes
verificada na Região do Norte registada no 3.º
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
trimestre de 2010 correspondeu também a um novo
Norte Divisão de Planeamento Estratégico e
máximo histórico 13,2%, com especial relevância, em
Desenvolvimento Regional
termos de género, para as mulheres (16,3%) e os
(1) Relatório Trimestral da CCDR-N “Norte Conjuntura” –
jovens (24,6%) – os valores mais elevados
3.º trimestre de 2010
registados até à presente data.

Sandra Araújo
Directora Executiva
REAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza

Construir Participando
O CLAS de Macedo de Cavaleiros realizou nos dias 19, 20 e 21 de Janeiro um workshop para a avaliação
das acções desenvolvidas no âmbito do Plano de Acção de 2010 bem como a definição das acções a
inscrever no Plano de Acção de 2011 e no Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social.
Oficina de Reflexão Acção “Participação dos
stakeholders do CLAS”
Com o objectivo de envolver os parceiros do CLAS
de Alijó, realizou-se a oficina de Reflexão - Acção
"Participação dos stakeholders dos CLAS". Esta
acção foi realizada no âmbito do projecto “Luta
Contra a Pobreza: Projecto Novo de Cidadania”,
em parceria com a EAPN Portugal – Núcleo
Distrital de Vila Real.
Saiba mais!

No primeiro dia realizou-se um workshop designado Participar, Comunicar, Debater em que foram
apresentados os resultados das acções desenvolvidas no ano de 2010. Posteriormente, foram constituídos
grupos temáticos (Território e Ambiente; Educação e Empreendedorismo; Acção Social; Envelhecimento e
Equipamentos/Respostas Sociais; Igualdade de Oportunidades e Associativismo e Dinâmicas locais e
Actividades económicas) para a discussão destes resultados e definição dos moldes de continuidade ou
reformulação dos projectos iniciados e o desenho de novos projectos.
A este propósito questionamos alguns dos participantes acerca da importância desta iniciativa:
Timothy L. Koehnen, UTAD-CETRAD-DESG – Vila Real
Cláudia Pires, Sector Infância e Juventude, ISS, I.P - Centro Distrital de Bragança
Joaquim Seabra, Presidente da Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros

A Gabinete de Acção Social, C.M. de Alijó
Email: redesocial@cm-alijo.pt Na sua opinião, que mais-valias para a intervenção das instituições e para a população de Macedo de
URL: http://www.cm-alijo.pt Cavaleiros podem decorrer dos trabalhos desenvolvidos no Workshop “Construir Participando” e na acção

de formação "Projectos de Intervenção Comunitária..."? Saiba mais!
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Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social: uma experiência de lideranças
partilhadas
Candidatura única ou candidaturas várias; objectivos comuns, acções diversificadas; destinatários - todos
quantos pudessem ser envolvidos. Foi este o ponto de partida das Plataformas Supraconcelhias do Ave e
do Cávado, perante a possibilidade de efectivar candidaturas que pudessem concretizar o objectivo de
trabalhar a percepção sobre a pobreza, as ideias a desconstruir ou a reinventar, potenciar a participação
daqueles que vivem situações de exclusão.
A Rede Social de Vila Nova de Famalicão, na
passagem a 1 de Outubro da efeméride da
constituição do Conselho Local de Acção
Social, comemorou o seu 10º aniversário ao
longo de um ano de eventos.
Saiba mais!
As Técnicas da Rede Social
redesocial@vilanovadefamalicao.org

A concertação necessária para optimizar recursos, o compromisso de participação, rapidamente se
transformou num trabalho em rede, de diferentes redes, sustentado na (s)candidatura (s) aglutinadora (s)
da REAPN, com uma forte coesão e identidade territorial. Saiba mais!
Maria Luísa Costa
ISS, I.P. – Centro Distrital de Braga

Programas de Voluntariado
http://www.isu.pt/projecto1.html
Objectivos do Milénio
www.ipad.mne.gov.pt
PROVE – Promover e Vender
www.prove.com.pt/
Associação Metropolitana de Serviço
http://www.ams.pt/
Estratégia 2020
http://ec.europa.eu

•
Tertúlias Sociais - Rede Social de
Alijó
•
Loja Social do Municipio de Valongo
•
Plataformas do Grande Porto e
Tâmega
•
"Marketing em Contextos de
Mudança"
Symposium - “Ethics and Social
•
Responsibility Research”
•
Conferências do Estoril - “Desafios
Globais, Respostas Locais”
•
Encontro em rede - “Procuram-se
Abraços”
•
“Outra Voz”
•
“Mãos Dadas”
•
Jornadas “Agarra a Saúde, Promover
o Bem-Estar
•
IV Congresso Português de
Avaliação e Intervenção em
Gerontologia / “Aging in Place”.
Saiba mais!

Gabinetes de Atendimento Integrado Local
Foi em Junho de 2007 que abriram à população os Gabinetes de Atendimento Integrado Local-GAIL,
após a celebração de Protocolo de Parceria com 27 Entidades, com o objectivo de criar um serviço de
proximidade e permitir o acesso a um conjunto de sistemas sociais básicos, de forma a possibilitar a
inserção nos domínios social, económico, institucional, territorial e simbólico.
Saiba mais!
DASHS – Câmara Municipal da Maia

“Intervenção Social: Capacitar para Transformar Positivamente”
Data: 6 a 8 de Abril; Local: Câmara Municipal de Portalegre.
E-mail: portalegre@eapn.pt | Telef: 245 202 407
“Gestão Inicial de Projectos” (e-Learning)
Data: Início a 12 de Abril.
http://formacao.dashofer.pt/index.php?option=
com_content&task=view&id=494&Itemid=
56&wa=I1107GE222_pro8

“Gestão Inicial de Projectos”
Data: 14 de Abril em Lisboa e 21 de Abril em Vila Nova de Gaia.
http://www.apg.pt/index.php?id=170&af=59

“Coaching Relacional”
Data: 18 de Abril em Lisboa e 20 de Abril em Vila Nova de Gaia.
http://www.apg.pt/index.php?id=170&af=57

“Liderança em Tempos de CriAcção”
Data: 19 de Abril em Lisboa e 23 de Maio em Vila Nova de Gaia.
Plataforma Supra Concelhia do Minho-Lima
Em reunião da Plataforma Supra Concelhia do
Minho-Lima (PSCML) foi apresentada uma
proposta de candidatura ao Eixo Prioritário V –
“Governação e Capacitação Institucional:
Promoção e Capacitação Institucional e do
desenvolvimento Regional Local, no âmbito do
ON2 - Programa Operacional Regional da Região
Norte, sendo o promotor o Instituto Politécnico
de Viana do Castelo e o Centro Distrital de Viana
do Castelo, ISS, I.P., juntamente com as
autarquias do Minho-Lima, a In.Cubo e
entidades parceiras.

http://www.apg.pt/index.php?id=170&af=44

“Dependências: Intervenção Individual e Familiar”
Data: Início a 19 de Abril; Local: Lisboa.
http://www.psicologia.com.pt/profissional /formacao /ver_formacao.php?id= 2502&grupo=1

“Preparar e Conduzir Reuniões”
Data: Várias; Local: Tecmaia, Parque de Ciência e Tecnologia da Maia.
http://www.key.pt/cursos.php?cod=DPPC

Saiba mais!
Paulo Fernandes
Director de Núcleo de Respostas Sociais e Qualificação de
Territórios

Agradecemos a todos aqueles que contribuíram
neste número.
A próxima edição da Newsletter Rede em Prática,
será dedicada a região Centro e sairá a 21 de
Junho. As rubricas "Em Agenda" e “Em Formação”
podem contemplar iniciativas de todos os CLAS das
várias regiões, dando-se prioridade à publicação
daquelas que disserem respeito a região em
destaque.

CLAS com Diagnóstico Social, segundo o ano de
aprovação

Consideram-se iniciativas dos CLAS aquelas que
evidenciem e sinalizem o trabalho das redes sociais
locais. Os contributos podem ser enviados para o
mail da rede social redesocial@seg-social.pt e
serão encerrados até ao dia 9 de Junho.
A divulgação de iniciativas e eventos pode também
ser feita através do Portal da Re- de Social
http://195.245.197.216/rsocial/ em “Acesso aos
CLAS” .
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(Introduzidos na Base de Dados dos CLAS)
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Os 10 Problemas mais registados na Base de Dados pelos CLAS
(n=254 CLAS)

Fonte: BDCLAS, ISS; I. P., http://195.245.197.216/rsocialv2/ Janeiro 2011

A redacção e as opiniões expressas nos textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Recomende esta newsletter aos seus contactos. Para mais informações ou anular a sua subscrição contacte: redesocial@seg-social.pt
Instituto da Segurança Social, I.P. – Rede Social
Rua Castilho, n.º 5, 1250-066 LISBOA - Tel. 213 184 900 - Fax. 213 184 932 - Email: redesocial@seg-social.pt
www.seg-social.pt/left.asp?03.06.10
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