SEMINÁRIO
“Pobreza e inovação”
Beja | 30 abril | 2015
Auditório da Escola Superior de Educação de Beja
Programa
09.00h

Receção dos participantes e entrega da documentação

09.30h

Sessão de Abertura
Centro Distrital de Segurança Social de Beja
Câmara Municipal de Beja *
Instituto Politécnico de Beja *
EAPN Portugal

10.30h

Painel – A Pobreza no Distrito de Beja

10.30h

Contributos para o entendimento do Fenómeno Social da Pobreza na cidade de Beja
Ana Fernandes

11.00h

Respostas sociais às situações de pobreza no Alentejo
Caritas Diocesana de Beja

11.30h

Fotografia à la minute do Distrito de Beja
Parceiros do estudo de caraterização

12.00h

Debate
Moderação-

João Martins - Coordenador do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal

Almoço Livre
14.30h

Mesa Redonda “respostas territoriais de inovação social”

14.30h

Jack Soifer
Consultor internacional
Valter Barreiras
Diretor Executivo da Knouwingcounts
Julian Mora Aliseda
Professor da Universidade da Estremadura de Espanha
Joaquina Madeira
Coordenadora do Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN Portugal

16.00h

Debate
M o d e r a ç ã o – João Martins - Coordenador do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal

*a confirmar

Organização

Apoios

A reemergência do local e a descentralização das políticas sociais gerou em muitos países, o esforço unificador e centralizador
destinado a conferir inovação, força e eficácia ao estado nacional moderno e conduziu à supressão de muitas das particularidades
locais, incluindo as formas de organização e as expressões identitárias. Consolidado o estado nacional, vários fatores como a
distância dos cidadãos ao poder, a ineficácia de uma cidadania abstrata e homogeneizadora e a falta de participação democrática
vieram forçar a uma maior atenção ao espaço social local. No domínio das políticas sociais, a proximidade entre a origem dos
problemas e a sua sede de resolução revela-se altamente desejável e isto explica o facto de muitos países terem adotado um
sistema de forte descentralização ou de localização das políticas, designadamente no campo da inovação coletiva e individual.
É neste sentido que o Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza relança o debate para uma maior
localização de respostas inovadoras à luz das caraterizações existentes atualizadas.
O presente tema surge da preocupação manifestada pelos atores sociais da região e é nosso propósito suscitar o interesse da
sociedade civil e da responsabilidade social de cada um e de todos para uma oportunidade que é cada vez mais transversal a
toda a sociedade, independentemente da sua classe social, religião ou raça. Pretendemos à semelhança dos anos anteriores
despertar as consciências e enaltecer esta oportunidade como forma de combater a pobreza e capacitar os atores para uma
intervenção mais adequada.
Objetivo Geral:
- Promover uma reflexão multidimensional e interdisciplinar sobre a situação atual;
- Divulgar respostas territoriais de inovação social.
Objetivos Específicos:
- Partilha de conhecimentos entre os diferentes atores;
- Lançar pistas para intervenções mais eficazes e inovadoras;
- Capacitar os participantes para uma intervenção ética e tecnicamente adequada.
Destinatários
Técnicos de intervenção social, docentes, estudantes e comunidade em geral.

FICHA DE INSCRIÇÃO
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Página Internet

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias (até 29 de Abril), para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Rua do Jornal Ala Esquerda, 20 | 7800-301 Beja
telefone: 284325744

fax: 284325745 e-mail: n.beja@eapn.pt

