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Programa
09.30h

Receção dos Participantes e entrega da documentação
Sessão de Abertura
João Martins – Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal
Jorge Pulido Valente – Presidente da Câmara Municipal de Beja
Helena Barreto – Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Beja
Participação dos cidadãos

10.15h

Ano Europeu dos cidadãos
Jorge Revez – Coordenador do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo

10.45h

Projetos Inovadores para a Inclusão no Alentejo
João Martins – Coordenador do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal

11 15h

As Redes Sociais e a cidadania
Hugo Lança - Docente no Instituto Politécnico de Beja

11.45h

A participação dos cidadãos em Espanha
Manuel Sánchez Montero – Presidente da EAPN da Andaluzia de Espanha

12.15h

Debate

13.00h

Almoço Livre

M o d e r a ç ã o - João Martins (Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal)
Participação das instituições
14.30h

Desânimo e Esperança – Rendimentos e cidadãos
Carlos Lopez Cano Vieira – Conferencista Peruano e Docente na Escola Superior de Gestão e Hotelaria da UALG

15.00h

Cidadãos idosos no Distrito de Beja
Antonio Valverde – Membro do CCL do Núcleo de Beja e Presidente do MURPI do Distrito de Beja

15.30h

O Serviço Social e a intervenção na Europa
Graça André – Representante do Comité Executivo da Federação Internacional dos Assistentes Sociais para a
Comissão Global dos Direitos Humanos

16.00h

A União Europeia Somos Nós
Sérgio Aires – Presidente da EAPN Europa/Rede Europeia Anti-Pobreza

16.30h

Debate

17.00h

Encerramento
M o d e r a ç ã o - António Piteira (Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal)

* a confirmar

Organização

Contactos
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20. 7800-301 Beja
Telefone 284325744 Fax 284325745
n.beja@eapn.pt

A re-emergência do local e a descentralização das políticas sociais gerou em muitos países, o esforço unificador e
centralizador destinado a conferir 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
e europeu, vários fatores como a distância dos cidadãos ao poder, a ineficácia de uma cidadania abstrata e
homogeneizadora e a falta de participação cívica vieram forçar a uma maior atenção ao espaço social local, nacional e
europeu. 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 assistencial coletivo e individual. É neste
sentido que o Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal relança o debate para uma maior localização das políticas sociais
de proximidade sem esquecer o papel do individuo como agente.
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 combatendo o desânimo, alimentando a esperança
e recriando a cidadania.
Objectivo Geral:
Dar a conhecer as linhas gerais de orientação para um conhecimento recíproco das formas como se pode combater a
pobreza e a exclusão social.
Objectivos Específicos:
- Partilha de conhecimentos entre os diferentes atores;
- Lançar pistas para intervenções sociais mais eficazes;
- Capacitar os participantes para uma intervenção ética e tecnicamente adequada.
Destinatários
Assistentes Sociais, Idosos, Psicólogos, Auxiliares de Geriatria, Sociólogos, Investigadores Sociais, Técnicos de Saúde,
Técnicos de Educação, Estudantes, Formadores, Professores, Dirigentes de ONG, Autarcas, Sociedade Civil em geral.
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Valor da Inscrição
Associados EAPN Portugal: 5 € | Não Associados EAPN: 7.5 €
Entradas gratuitas para os estudantes do Instituto Politécnico de Beja até ao limite de 30 alunos
Enviar Inscrição para:
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 7800-301 Beja Telf: 284325744

Fax: 284325745 n.beja@eapn.pt

