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1. Introdução
O presente documento pretende apresentar o Plano de Atividades de 2014 do Núcleo Distrital
de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza.
A Rede Europeia Anti-Pobreza foi criada em 1990, tendo por objetivo congregar um conjunto
vasto de organizações que trabalham quotidianamente procurando combater a pobreza e a
exclusão social comprometendo-se a contribuir fortemente para a erradicação da pobreza e
tem como missão contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que
todos sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada
no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada,
participada e inclusiva, procurando ser coerentes com o princípio fundamental da dignidade
humana, almejamos um mundo livre de pobreza e de exclusão social, sustentado nos
seguintes valores: dignidade, justiça, solidariedade e igualdade.
Os princípios da Organização assentam na participação, na subsidiariedade, no trabalho em
rede, na inovação, na responsabilidade e na transparência.
O principal objetivo é o de colocar o tema da pobreza no centro dos debates políticos na União
Europeia e sistematiza o desenvolvimento de um conjunto de ações, tendo por base os eixos
de intervenção basilares da organização: Informação, Formação e Investigação. Para a
realização destes objetivos, a EAPN Portugal define como principais linhas de atuação as
seguintes orientações para o ano de 2014:
- Reforço da participação democrática da sociedade civil, promoção da solidariedade, aliança
com os movimentos e parceiros sociais;
- Ano Europeu da Família;
- Estratégia Nacional dos Sem-abrigo (ENPISA);
- A temática da Infância e Juventude;
- Envelhecimento Ativo;
- A temática das Comunidades Ciganas;
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- Campanha para Eleições Europeias 2014 e questões europeias;
- A participação efetiva dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social;
- Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo;
- Formação;

A elaboração deste Plano de Atividades baseia-se nos seguintes fatores:
- As necessidades demonstradas e sinalizadas nas Reuniões de Núcleo pelas Instituições
associadas do Distrito, que ao longo destes anos têm participado de forma voluntária na
atividade do Núcleo;
- Avaliações das ações realizadas ao nível da Informação, Formação e Investigação;
- Conhecimento da realidade social envolvente;
- Dinamização do tecido socioinstitucional do Distrito de Beja no sentido de potenciar uma
intervenção social cada vez mais eficaz;
- Contactos informais e formais com outras ONG’s do Distrito;
- Na capacitação dos agentes sociais regionais de princípios teórico-metodológicos e
competências para uma intervenção em rede;
- Estreitar relações com o CDSS de Beja com a articulação de prioridades de intervenção ao
nível dos grupos de trabalho de cariz consultivo;
- Influenciar positivamente as medidas de política social, enquanto interlocutores privilegiados
do terreno junto dos decisores políticos.

Passados dez anos sobre a sua existência, o Núcleo pretende aproximar-se de um
compromisso cada vez mais exigente em termos do planificado e do realizado, assim, o Núcleo
considera que a intervenção a realizar no ano de 2014 terá como objetivos:
- Potenciar e promover as linhas orientadoras emanadas pela Coordenação Nacional;
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- Melhorar o conhecimento das situações de pobreza e exclusão, especialmente da pobreza
extrema e análise dos processos e fatores multidimensionais que incidem na pobreza extrema.
Assim, como melhorar o conhecimento das situações específicas de exclusão.
- Incrementar a sensibilização social a respeito das situações de pobreza e exclusão social e
vulnerabilidade e as necessidades de uma sociedade mais inclusiva.
- Fomentar a participação social dos diversos setores e em particular das pessoas em situação
de pobreza e exclusão social, na prevenção e na erradicação da pobreza, assim como na
mudança de atitudes na sociedade.
- Influenciar as políticas e as medidas concretas em Portugal, propondo estratégias e medidas
de política eficazes na prevenção e na luta contra a pobreza e exclusão social.
- Fomentar o debate nos meios de comunicação social, estabelecer canais de comunicação
permanentes e facilitar o seu trabalho mediante a elaboração de documentação específica que
possa ser utilizada.
- Maior aproximação à comunicação social regional e também a potenciação de uma
intervenção mais eficaz que promova o Núcleo e a EAPN Portugal na luta contra a pobreza e a
exclusão social no Distrito de Beja junto da sociedade civil em geral e da comunicação social
regional em particular, como forma de chegar a um público mais abrangente;
- Resposta às solicitações dos associados através da elaboração e realização de atividade
formativa, baseada num prévio diagnóstico de necessidades.
- Fundamentação das atividades à luz do Plano Nacional de Reformas e da Agenda 2020;
- Promoção da visibilidade regional da EAPN Portugal, potenciando as suas atividades;
- Divulgação das comunicações do Seminários realizados;
- Articulação com a Rede Social do Concelho de Beja e consequente preocupação na
participação na Plataforma Supra-concelhia do Baixo Alentejo;
- Promover o Ano Europeu da Familia, à luz da experiência realizada com as Redes Sociais do
Distrito de Beja por via do Projeto Localizar o Social e Socializar o Local do Ano Europeu de
Combate à Pobreza e Exclusão Social realizado no ano de 2010;
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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- Intensificar a realização de ações em parceria e a participação das Redes Sociais do Distrito
de Beja em atividades conjuntas;
- Disseminação da informação junto dos associados e da sociedade civil distrital e consolidar o
instrumento informativo eletrónico denominado INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DISTRITAL DE
BEJA DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA, que está integrado na
rubrica denominada Informação do Núcleo;
- Potenciar as parcerias pontuais para a organização e realização de atividades que se
integrem na missão da Organização.

Por último, e atendendo às áreas de intervenção prioritárias para 2014 consideramos as
seguintes:
- Dar seguimento à visibilidade das temáticas abordadas no Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social ao nível político, económico, social e cultural;
- Divulgar e dar visibilidade ao Ano Europeu da Familia ao nível político, económico, social e
cultural;
- Influenciar e reforçar o novo compromisso político pós 2011 e o aparecimento de uma nova
Estratégia social e sustentável da União Europeia que faça do progresso na luta contra a
pobreza e a desigualdade um requisito essencial;
- Potenciar e consolidar o Banco do Livro Reutilizado;
- Potenciar e consolidar a Bolsa de Emprego Local;
- Desenvolver e potenciar o Projeto Flores de Esperança em articulação com os parceiros
locais;
- Reforçar a dimensão territorial da EAPN Portugal, nomeadamente o trabalho de proximidade
com o tecido socioinstitucional local;
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- Identificar as necessidades emergentes regionais e estar na linhada frente nas intervenções
inovadoras (sensibilização e formação) ao nível das respostas de proximidade regional, tendo
em consideração o surgimento de novos problemas sociais;
- Envelhecimento e dependências;
- Crianças e jovens em risco;
- Deficiência;
- Voluntariado;
- Minorias Étnicas.

Os primeiros capítulos do Plano referem-se à Introdução, Prioridades de Nível Distrital e Áreas
de atuação e objetivos anuais. O quarto capítulo aborda de uma forma concreta as atividades a
desenvolver. O quinto capítulo reporta-se à metodologia aplicada. O sexto e sétimo capítulo
referem-se aos Recursos Humanos e Materiais e Cronograma. Por último apresentamos a
Conta de Exploração Previsional/Orçamento.
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2. Prioridades de nível distrital

As prioridades a nível distrital resultam de um conjunto de documentos, sinalizações e estudos
realizados pelos mais variados agentes sociais, e que de alguma forma espelham a realidade
distrital e baseiam-se nos seguintes dados:
- Diagnósticos e Planos de Desenvolvimento Social das Redes Sociais do Distrito de Beja e da
Plataforma Supra-concelhia do Baixo Alentejo;
- Diagnóstico das Necessidades Formativas;
- Sinalizações referenciadas pelo Conselho Consultivo Local;
- Caracterização Sócio Económica do Distrito de Beja (realizada em 2007 pelo Núcleo);
- Sinalizações referenciadas em Reunião de Núcleo pelos associados.

Passados dez anos sobre a sua existência, o Núcleo pretende aproximar-se de um
compromisso cada vez mais exigente em termos do planificado e do realizado, assim, o Núcleo
considera que a intervenção a realizar no ano de 2014 terá como prioridades:
- Potenciar as linhas orientadoras para 2014 da EAPN Portugal;
- Divulgar e dar seguimento às questões e temáticas abordadas no âmbito do Projeto do
Núcleo ao Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social ao nível político, económico,
social e cultural; e ao mesmo tempo potenciar os instrumentos de análise qualitativa distrital
como forma de elaborar documentos que demonstrem as reais necessidades do Distrito
sinalizadas por técnicos, dirigentes e destinatários das intervenções;
- Influenciar um novo compromisso político pós 2011 e o reforço da nova Estratégia social e
sustentável da União Europeia que faça do progresso na luta contra a pobreza e a
desigualdade um requisito essencial;
- Reforçar a dimensão territorial da EAPN Portugal, nomeadamente o trabalho de proximidade
com o tecido socioinstitucional local;
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- O Ano Europeu da Familia;
- O Envelhecimento e dependências;
- As Crianças e jovens em risco;
- A Deficiência;
- O Voluntariado e as Minorias Étnicas.

As prioridades anteriormente referidas serão englobadas nos seguintes objetivos operacionais
do Núcleo Distrital de Beja:
- Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações do Núcleo como forma de
consolidar a rede como interlocutor nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis
- Promover ações inovadoras que promovam o envolvimento de pessoas que vivenciam
situações de pobreza e de exclusão social como forma de promover a sua participação
- Promover ações e eventos sobre temáticas relacionadas com as prioridades do distrito
relacionadas com a luta contra a pobreza e a exclusão social
- Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e aos atores sociais do distrito
- Reforçar a qualificação contínua das ONG`s e dos atores sociais do Distrito de Beja
- Atividades resultantes de parcerias pontuais e solicitações das instituições do Distrito
provenientes da postura pró ativa e de trabalho em rede de intervenção do Núcleo
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3. Áreas de atuação e objetivos anuais

De acordo com o Plano Estratégico 2012-2015 (ver anexo 1) da EAPN Portugal, as áreas de
atuação são definidas em função dos objetivos estratégicos e de acordo com as vertentes de
intervenção.
Como forma de alargar e consolidar a intervenção do Núcleo na região pretendemos, durante
este ano, envolver nas nossas atividades um maior número de atores sociais, estabelecendo
inter-ligações entre as Instituições, grupos e pessoas que trabalham no Distrito de Beja na Luta
Contra a Pobreza e a Exclusão Social.
De entre estes atores sociais pretendemos manter, alargar e potenciar a ligação aos
estabelecimentos de ensino (Secundário e Universitário), às Redes Sociais do Distrito (com
primazia para a Rede Social do Concelho de Beja) e à comunicação social regional, para
estarmos mais perto dos nossos públicos-alvo. Por outro lado, pretendemos desenvolver uma
ação mais direta junto de quem vivencia as situações de pobreza e de exclusão social
potenciando uma cultura de participação junto dos idosos e dos deficientes. Para estes
públicos sem voz será definida uma estratégia de participação inclusiva.

Assim, são objetivos do Núcleo Distrital de Beja para 2014:
- Potenciar as linhas orientadoras para 2014 da EAPN Portugal;
- Melhorar o conhecimento das situações de pobreza e exclusão, especialmente da pobreza
extrema e análise dos processos e fatores multidimensionais que incidem na pobreza extrema.
Assim, como melhorar o conhecimento das situações específicas de exclusão.
- Incrementar a sensibilização social a respeito das situações de pobreza e exclusão social e
vulnerabilidade e as necessidades de uma sociedade mais inclusiva.
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- Fomentar a participação social dos diversos setores e em particular das pessoas em situação
de pobreza e exclusão social, na prevenção e na erradicação da pobreza, assim como na
mudança de atitudes na sociedade.
- Influenciar as políticas e as medidas concretas em Portugal, propondo estratégias e medidas
de política eficazes na prevenção e na luta contra a pobreza e exclusão social.
- Fomentar o debate nos meios de comunicação social, estabelecer canais de comunicação
permanentes e facilitar o seu trabalho mediante a elaboração de documentação específica que
possa ser utilizada.
- Maior aproximação à comunicação social regional e também a potenciação de uma
intervenção mais eficaz que promova o Núcleo e a EAPN Portugal na luta contra a pobreza e a
exclusão social no Distrito de Beja junto da sociedade civil em geral e da comunicação social
regional em particular, como forma de chegar a um público mais abrangente;
- Resposta às solicitações dos associados através da elaboração e realização de atividade
formativa, baseada num prévio diagnóstico de necessidades.
- Fundamentação das atividades à luz do Plano Nacional de Reformas e da Agenda 2020;
- Promoção da visibilidade regional da EAPN Portugal, potenciando as suas atividades;
- Articulação com a Rede Social do Concelho de Beja e consequente preocupação na
participação na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo;
- Promover o Ano Europeu da Familia, à luz da experiência realizada com as Redes Sociais do
Distrito de Beja por via do Projeto Localizar o Social e Socializar o Local do Ano Europeu de
Combate à Pobreza e Exclusão Social realizado no ano de 2010;
- Intensificar a realização de ações em parceria e a participação das Redes Sociais do Distrito
de Beja em atividades conjuntas;
- Disseminação da informação junto dos associados e da sociedade civil distrital, consolidando
e avaliando o instrumento informativo eletrónico denominado INFORMAÇÃO DO NÚCLEO
DISTRITAL DE BEJA DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA, que está
integrado na rubrica denominada Informação do Núcleo;
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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- Potenciar as parcerias pontuais para a organização e realização de atividades que se
integrem na missão da Organização;
- Dar seguimento à visibilidade das temáticas abordadas no Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social ao nível político, económico, social e cultural;
- Divulgar e dar visibilidade ao Ano Europeu da Familia ao nível político, económico, social e
cultural;
- Influenciar e reforçar o novo compromisso político pós 2011 e o aparecimento de uma nova
Estratégia social e sustentável da União Europeia que faça do progresso na luta contra a
pobreza e a desigualdade um requisito essencial;
- Reforçar a dimensão territorial da EAPN Portugal, nomeadamente o trabalho de proximidade
com o tecido socioinstitucional local;
- Envelhecimento e dependências;
- Crianças e jovens em risco;
- Deficiência;
- Voluntariado e Minorias Étnicas.
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4. Atividades a desenvolver
4.1 - Informação
A informação constitui um dos eixos privilegiados da intervenção da EAPN Portugal. A
intervenção deste eixo operacionaliza-se através de:
1) Realização de espaços de reflexão e debate (fóruns, workshops, seminários, etc.);
2) Divulgação de informação, através do Centro de Documentação e Informação (CDI), desde
a abertura de candidaturas a projetos nacionais e comunitários, de pareceres e tomadas de
posição da EAPN Portugal; de fóruns, workshops, congressos, exposições de fotografias,
atividades desenvolvidas pelos/as associados/as, IPSS`S e organismos públicos; de estudos e
publicações, etc;
3) Realização de reuniões de núcleo com os/as associados/as;
4) Realização de reuniões no âmbito do Núcleo Regional do Sul; desenvolvimento de
microprojectos, tais como o projeto “Escolas contra a Pobreza”, etc.

Passaremos, de seguida, a detalhar as atividades a realizar neste eixo, por parte do Núcleo
Distrital de Beja.
Atividade 4.1.1

Centro de Documentação e Informação

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

Com o objetivo de prestar um maior apoio informativo aos
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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associados da EAPN Portugal e instituições do Distrito, o Núcleo
tem vindo ao longo destes anos a organizar e enriquecer o seu
Centro

de

Recursos.

Respondendo

a

uma

necessidade

manifestada nas reuniões de Núcleo, entendeu-se promover
uma maior recolha e posterior divulgação de ações de formação,
workshops e outros eventos de interesse, no sentido de
aproximar as ONG’s do distrito. Pretende-se dinamizar o espaço
do Núcleo dando maior visibilidade ao seu Centro de Recursos.
Objetivo Geral

Sistematizar,

divulgar

e

disponibilizar

em

local

próprio

informação social de necessidade efetiva para o tecido social
regional.
Objetivos Específicos
(Metas)

-

Disponibilizar

informação

mediante

consulta

local

aos

associados do Núcleo bem como aos utilizadores externos da
região (organismos e estudantes);
- Sistematizar os processos de aquisição e recolha de novos
materiais, passando pela criação e implementação de rotinas
que permitam manter o fundo documental do Centro de
Documentação atualizado e relevante face às temáticas e
atividades desenvolvidas pela EAPN Portugal (através de
processos de angariação direta com recurso aos organismos
públicos, a outros centros de recursos, à receção de ofertas pela
parte de ONG’s, da realização de permutas e pesquisa de
materiais na Internet);
- Promover a divulgação contínua da existência do Centro de
Recursos e de Informação através da INFORMAÇÃO EAPN
BEJA.

Destinatários

Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

O técnico do Núcleo faz a gestão do CDI promovendo a recolha

Planeamento

e atualização dos seus conteúdos bem como a sistematização
da informação.
Canaliza informação útil aos associados por correio eletrónico e
atende e satisfaz os pedidos de envio de informação e consulta
presencial de documentação existente no Núcleo.

Parceiros

Associados do Núcleo e outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Beja

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Rua do Jornal Ala Esquerda 7800-301 Beja Telf. 284325744 Fax. 284325745 Emal. n.beja@eapn.pt

15

Plano de Atividades
Indicadores de
desempenho

2014

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de
Monitorização Trimestrais;
- N.º de solicitações recebidas;
- N.º de consultas externas;
- N.º de respostas às solicitações;
- Tipo de informação pretendida;
- N.º de envios de informação aos associados via mail;
- N.º de publicações adquiridas;
- N.º de permutas estabelecidas.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas,
- avaliação periódica;
- monitorização das solicitações.

Atividade 4.1.2

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby
político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.

Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, será
assinalado pelo Núcleo Distrital de Beja com a realização de um
Cordão Humano alusivo ao Ano Europeu dos Cidadãos.
Paralelamente participa no 5º Encontro Nacional com pessoas
em situação de pobreza Deste modo, interligando o trabalho
local aos níveis nacional e regional, a EAPN Portugal promove o
desafio de dar voz aos grupos excluídos socialmente.

Objetivo Geral

- Assinalar o Dia Internacional para a erradicação da Pobreza;
- “Dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a
tem em quase nenhuma circunstância, e promover a discussão
– e a participação – dessas pessoas de forma a poderem
pronunciarem-se sobre as medidas de política social que os
afetam direta ou indiretamente desde a sua conceção à
avaliação.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Objetivos Específicos
(Metas)

2014

- Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na
perspetiva das pessoas que se encontram em situação de
pobreza e/ou exclusão social, mediante uma focalização das
suas realidades, necessidades e prioridades;
- Identificar as limitações que os pobres enfrentam e as áreas
prioritárias para a redução da pobreza;
- Obter a perspetiva dos pobres a respeito da sua qualidade de
vida, das políticas de redução da pobreza, bem como sobre o
acesso e a qualidade dos serviços prestados;
- Permitir que as pessoas em situação de pobreza façam uma
análise das suas situações para que iniciem os seus próprios
processos de redução da pobreza.

Destinatários

Tecido Social do Distrito de Beja

Metodologia e

Envolvimento dos parceiros e associados na partilha dos

Planeamento

recursos (humanos e materiais).

Parceiros

Tecido Social do Distrito de Beja

Cronograma

A definir de acordo com as atividades da Rede Social do
Concelho de Beja.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de temáticas envolvidas nas ações.
- Nª de parceiros envolvidos
- Nº de associados
- Nível de satisfação dos parceiros
- Nº de artigos na imprensa

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Atividade 4.1.3

Reuniões de Núcleo

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional

2014

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
os stakeholders relevantes.
Objetivo(s) Anual(ais)

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
os atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

Este espaço é uma mais-valia que potencia o partenariado, a
participação, a subsidiariedade e o conhecimento mútuo das
instituições e seu relacionamento.

Objetivo Geral

Reunir periodicamente com os associados com o objetivo de
planear as ações a realizar pelo Núcleo com intercâmbio de
informação e experiências.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Realização de reuniões mensais com os associados;
- Envolver os associados nas atividades do Núcleo;
- Proporcionar um espaço de partilha, de troca de informações e
de experiências;
- Propiciar a divulgação de boas práticas de intervenção social;
- Discutir, construir e executar o plano de atividades do Núcleo;
- Contribuir para a criação e consolidação de uma cultura de
trabalho em REDE;
- Promover a inovação social através da articulação com os
núcleos da EAPN Portugal (Faro, Évora e Setúbal);
- A sinalização de necessidades por parte dos associados;
- A criação de um espaço de reflexão sobre a intervenção social;
- A divulgação de informação;
- A criação e potenciação de parcerias.

Destinatários

Associados do Núcleo e outros

Metodologia e

Envolvimento dos associados no trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja.

Cronograma

Atividade mensal com exceção ao mês de agosto.

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

Com

desempenho

base

nos

indicadores

definidos

nos

2014

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais.
- N.º de reuniões realizadas;
- N.º de reuniões descentralizadas;
- N.º de participantes/instituições por reunião;
- N.º médio de participantes nas reuniões;
- Atas das reuniões.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- monitorização dos associados existentes.

Atividade 4.1.4

Visitas Institucionais

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

A realização de visitas institucionais individuais a realizar pelo
Técnico e Coordenador do Núcleo é um objetivo para 2013. Esta
ação contribui para o reforço das ligações institucionais
existentes através da sua divulgação no Planície em Rede.
Serão realizadas visitas institucionais sempre que sejam
solicitadas pelas instituições.

Objetivo Geral

Promover

uma

interligação

institucional

e

aprofundar

o

conhecimento da realidade social do Distrito de Beja e das
Instituições associadas e destas com o Núcleo.

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Objetivos Específicos
(Metas)

2014

- Conhecer e divulgar as atividades dos associados;
- Promover as boas práticas institucionais;
- Realização de 5 visitas institucionais.

Destinatários

Associados Coletivos do Distrito de Beja.

Metodologia e

Promover o trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Associados Coletivos do Distrito de Beja.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- Nº de visitas realizadas (solicitadas, concebidas e em parceria);
- N.º de participantes.

Avaliação

- feedback e impacto recebido pelos associados;
- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas.

Atividade 4.1.5

Núcleo Regional Sul

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar

uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania
Objetivo(s) Anual(ais)

Objetivo 2- Promover ações que concorram para o reforço da
articulação de sinergias entre todos os atores: Sociedade Civil,
Organismos Públicos e Pessoas em Situação de Pobreza,
através da implementação de momentos de reflexão relativos a
diversas problemáticas adequadas à conjuntura atual;

Descrição/Contextualização

Enquanto fóruns de reflexão das estratégias de desenvolvimento
da

Rede,

os

Núcleos

Regionais

são

instrumentos

de

dinamização e concertação, nas suas áreas geográficas de
atuação. Através da operacionalização desta estrutura regional,
que se consubstancia na realização de reuniões de trabalho, na
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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2014

Sede do Núcleo Regional – Lisboa, tem sido possível agilizar
interesses, objetivos e ações concretas, na estruturação de
atividades, desenvolvidas na área geográfica de atuação do
Núcleo Regional Sul (Distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre,
Beja, Évora e Faro).
Objetivo Geral

Operacionalizar

os

instrumentos

de

dinamização,

acompanhamento e avaliação do processo de desconcentração
ao nível regional, incumbidos de executar ao nível das respetivas
áreas geográficas de atuação, as orientações do Plano
Estratégico,

tendo

em

vista

o

desenvolvimento

regional

integrado.
Objetivos Específicos

Operacionalizar esta estrutura regional, que se consubstancia na
realização de reuniões de trabalho, na Sede do Núcleo Regional
– Lisboa, tem sido possível agilizar interesses, objetivos e ações
concretas, na estruturação de atividades, desenvolvidas na área
geográfica de atuação do Núcleo Regional Sul (Distritos de
Lisboa, Setúbal, Portalegre, Beja, Évora e Faro).

Destinatários

Técnicos e públicos dos Núcleos Distritais de Beja, Évora, Faro,
Portalegre, Setúbal e Lisboa.

Metodologia

e

Potenciação do trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Núcleos Distritais do Sul.

Cronograma

- 8 e 9 de Abril – Fórum sobre as Comunidades Ciganas em Beja
- Maio – Encontro Regional dos CCL´s em Portalegre

Local de realização

- Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN Portugal – reuniões;
- Atividades em Beja e Portalegre.

Indicadores de execução

-

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de reuniões realizadas;
- Nº de atividades realizadas;
- Nº de participantes nas atividades realizadas;
- Nº de reuniões realizadas em que o Núcleo de Beja participou.
Avaliação

- Reflexão sobre o trabalho desenvolvido;
- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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2014

imprensa);
- feedback recebido das atividades.

Atividade 4.1.5.1

Fórum sobre Comunidades Ciganas

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 2 –Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de
todos os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby
político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania

Objetivo(s) Anual(ais)

Promover o envolvimento e a participação de pessoas que se
encontram em situações de pobreza e exclusão social;
Consolidar a intervenção técnica e os procedimentos entre os
colaboradores da EAPN Portugal e agentes locais;

Descrição/Contextualização

Numa perspetiva de consolidação regional, entre o Núcleo Sul
(Portalegre, Évora, Beja, Faro, Lisboa e Setúbal), pretende-se
a realização de um Fórum sobre as Comunidades Ciganas,
onde existirá uma reflexão conjunta sobre a presente
problemática.

Objetivo Geral

Envolver os técnicos dos Núcleos da Região Sul e os
elementos que intervêm nos diferentes locais (mediadores e
interlocutores) na problemática das comunidades ciganas

Objetivos Específicos

- Participação dos Núcleos da Região Sul;

(Metas)

- Refletir sobre a dinâmica dos Núcleos da Região Sul da
EAPN/Portugal na temática das comunidades ciganas;
- Consolidar parcerias;
- Apresentação de Boas Práticas de intervenção com as
comunidades ciganas

Destinatários

- Técnicos que constituem o Núcleo Regional Sul,
- Mediadores ciganos e interlocutores nas comunidades
ciganas;
- População cigana da cidade de Beja;
- Atores sociais da região sul.

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Metodologia e Planeamento

2014

Trabalho em Rede e Pesquisa/ação participativa. Pretende-se
o

envolvimento

dos

mediadores

e

interlocutores

nas

comunidades ciganas do Sul e dos técnicos dos distritos
(Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro).
Parceiros

Entidades da região Sul e outros

Cronograma

9 de Abril de 2014

Local de realização

Beja

Indicadores de

- Nº de participantes;

desempenho

- Nº de entidades parceiras no evento;
- Nº de ações inseridas na atividade;
- Nº de associados envolvidos
- Nº de oradores convidados
- Perfis dos participantes
- Nº temáticas abordadas

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido das atividades.

Atividade 4.1.5.2

Encontro CCL Regional

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 2 –Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de
todos os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby
político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.

Objetivo(s) Anual(ais)

Promover o envolvimento e a participação de pessoas que se
encontram em situações de pobreza e exclusão social;
Consolidar a intervenção técnica e os procedimentos entre os
colaboradores da EAPN Portugal e agentes locais;

Descrição/Contextualização

Numa perspetiva de consolidação regional, entre os elementos
pertencentes aos CCL locais do Núcleo Sul (Portalegre, Évora,
Beja, Faro, Lisboa e Setúbal), pretende-se a realização de um
Encontro Regional, onde existirá uma reflexão conjunta sobre
a problemática de Pobreza e da Exclusão Social, assim como

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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2014

visitas a Boas Práticas de Empreendedorismo Social.
Objetivo Geral

Envolver os técnicos e os elementos pertencentes ao CCL
(Região Sul), na problemática do combate à pobreza e
exclusão social.

Objetivos Específicos

1.

Participação dos CCL locais (Região Sul);

(Metas)

2.

Refletir sobre a dinâmica dos Núcleos da Região Sul da

EAPN/Portugal;
3.

Consolidar parcerias;

4.

Apresentação de Boas Práticas de Empreendedorismo

Social, de forma a criar motivação aos elementos do CCL’s.
Destinatários

Técnicos que constituem o Núcleo Regional Sul (Técnico do
Distrito de Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro e
elementos dos CCL do Núcleo Regional Sul.

Metodologia e Planeamento

Trabalho em Rede e Pesquisa/ação participativa. Pretende-se
o envolvimento dos elementos dos CCL’s do Sul e dos
técnicos dos distritos (Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja
e Faro).

Parceiros

Entidades da região Sul e outros

Cronograma

Maio / 2014

Local de realização

Campo Maior

Indicadores de

1.

Nº de participantes dos CCL’s;

desempenho

2.

Nº de entidades parceiras no evento;

3.

Nº reuniões preparatórias

4.

Nº documentos produzidos

5.

Nível de satisfação dos participantes

Avaliação

Questionários de satisfação.

Atividade 4.1.6

Projeto Flores de Esperança

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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2014

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.
Descrição/Contextualização

O projeto Flores de Esperança, decorre e nasce de um desafio
lançado pela EAPN Núcleo de Beja, pela Igreja Paroquial do
Bairro da Esperança e pelo Centro Social Cultural e Recreativo
do Bairro da Esperança à população do Bairro da Esperança,
decorrente de sessão de sensibilização denominada “Flores de
Esperança”, a qual contou com a presença do Tó Romano (autor
do livro e conceito EVADREAM.
Este projeto pretende, que através do Florir do Bairro da
Esperança, se desenvolva todo um calendário anual de ações
em torno das flores, que permita por um lado alterar a imagem
que a população em Geral da cidade de Beja possui deste
Bairro, por outro atrair a visitação e participação nas ações que
irão decorrer em torno desta temática neste Bairro, as quais
servirão de alavanca e estimulo ao desenvolvimento de atividade
económica e novas oportunidades, todas elas em torno do bairro
que se pretende que seja o mais florido da Cidade de Beja

Objetivo Geral

- pretende-se apresentar um conjunto de ideias e uma
abordagem participativa e

inovadora que permita potenciar a

atividade económica já existente neste bairro, bem como criar
condições para o desenvolvimento de novos produtos e serviços
a partir de uma nova imagem a associar ao Bairro da Esperança.
- Desmistificar determinados preconceitos e estereótipos.
Objetivos Específicos
(Metas)

A transformação inovação no bairro mais florido da cidade
pretende envolver a comunidade local neste propósito e com
esta iniciativa alterar a imagem que a cidade tem do mesmo.
A partir de se ter o bairro mais florido, várias iniciativas
calendarizadas, bem como a venda das “flores da esperança, e
tudo o relacionado com flores (bordados, doçaria, mercado
florido, rotunda florida, artesanato etc.) aparece-nos como
oportunidade de negócio
- Ilustrar a importância de ouvir e dar voz à população do Bairro
nas suas perspetivas e opiniões no sentido de contribuir para a
formação de cidadãos mais responsáveis e participativos na
construção de uma maior coesão social.

Destinatários

População do Bairro e atores do Concelho de Beja

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Metodologia e
Planeamento

2014

Procuramos ajudar a população do Bairro a desenvolverem
estratégias adequadas e adaptadas às próprias situações
detetadas no seu interior; e contribuir para a formação de
cidadãos mais responsáveis e participativos na construção de
uma sociedade mais coesa.
Este projeto pretende, que através do Florir do Bairro da
Esperança, se desenvolva todo um calendário anual de ações
em torno das flores, que permita por um lado alterar a imagem
que a população em Geral da cidade de Beja possui deste
Bairro, por outro atrair a visitação e participação nas ações que
irão decorrer em torno desta temática neste Bairro, as quais
servirão de alavanca e estimulo ao desenvolvimento de atividade
económica
As

estratégias

existentes

passam

essencialmente

pela

participação e solidariedade endógenas numa primeira fase que
serão consolidadas com as solidariedades exógenas a partir da
participação e mobilização dos atores
Parceiros

- Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia AntiPobreza, Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da
Esperança, Igreja Paroquial do Bairro da Esperança, População
do Bairro da Esperança, Junta de Freguesia de Santa Maria da
Feria, Câmara Municipal de Beja, Entidades desconcentradas do
Poder Central, Instituições do Concelho de Beja, Empresários
locais, Tecido social do concelho de Beja, EDIA, EDP e outros
que manifestem interesse.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- N.º de atividades desenvolvidas;

desempenho

- N.º de parceiros envolvidos;
- N.º de reuniões;
- Impacto na comunicação social regional;
- Produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- Feedback recebido das atividades;
- N.º de participantes voluntários nas atividades.
- Nº associados envolvidos

Avaliação

À semelhança da metodologia fotovoice, os mecanismos de
avaliação previstos para a avaliação das Ações / Projecto
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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2014

assentam na recolha de fotografias nas fases do diagnóstico,
monitorização e avaliação final (foto sem flor, foto semi-florida e
foto do vaso florido)

Atividade 4.1.7

Projeto Escolas contra a Pobreza

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

O Projeto Escolas contra a Pobreza tem como objetivo
sensibilizar as crianças e os jovens, assim como os vários atores
que com eles contactam ao nível da escola, para o entendimento
das questões da pobreza e da exclusão social contribuindo desta
forma para o desenvolvimento de uma cultura do social que vise
a solidariedade e a cooperação ativa para lidar com estas
questões e contribuir para a sua erradicação. Procuramos
também desconstruir preconceitos existentes, relativamente a
estes fenómenos, ao nível do espaço escolar evitando a sua
transmissão para os públicos mais jovens e contribuir para um
melhor entendimento dos fenómenos da pobreza e da exclusão
social.

Objetivo Geral

- Divulgar as boas práticas do Guia para Professores
denominado “Pobreza e exclusão Social” como boa prática
realizada no ano anterior;
- Sensibilizar as crianças e os jovens para os problemas
relacionados com as situações de pobreza e de exclusão social;
- Desmistificar determinados preconceitos e estereótipos.

Objetivos Específicos
(Metas)

Fornecer

um

instrumento/recurso

para

professores

que

pretendem abordar o tema nas suas aulas;
- Ilustrar a importância de ouvir as crianças e os jovens e tomar
em consideração as suas perspetivas e opiniões no sentido de
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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contribuir para a formação de cidadãos mais responsáveis e
participativos na construção de uma maior coesão social.
Destinatários

Alunos e Professores dos Agrupamentos Escolares do Distrito de
Beja.

Metodologia e
Planeamento

Procuramos ajudar as escolas a desenvolverem estratégias
adequadas e adaptadas às próprias situações detetadas no seu
interior; e contribuir para a formação de cidadãos mais
responsáveis e participativos na construção de uma sociedade
mais coesa. A introdução de temáticas ligadas à cidadania tem
de ser analisada a 2 níveis: se por um lado, é um modo de
formar cidadãos mais justos e atentos às questões sociais; por
outro lado, é uma forma da própria escola olhar para as suas
próprias dificuldades internas.
Neste sentido, trabalhar todas estas questões no interior da
escola é não só colocar os alunos a refletir sobre o assunto, mas
também todos os outros atores que fazem parte deste espaço:
professores, funcionários, pais, e os próprios órgãos decisores.
Todos, de um modo ou de outro, precisam de ser sensibilizados
para colmatar situações de insucesso e abandono escolar,
discriminação e pobreza. Por isso é que também esta deve ser,
a todos os níveis, uma temática transversal às várias disciplinas
que são administradas.
Pretendemos também divulgar um Kit pedagógico elaborado
pela EAPN Portugal contendo diversos materiais informativos,
pedagógicos, lúdicos dirigidos a jovens estudantes do 3º ciclo.
Este Kit permitirá desconstruir estereótipos que ainda existem
relativamente à imagem da pessoa idosa e permitirá dar
orientações para o desenvolvimento de ações intergeracionais
visando uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva.

Parceiros

Escolas da região, Associados, estagiárias da Escola superior de
Educação de Beja, estagiárias da Escola Secundária com 3º
ciclo Diogo de Gouveia em Beja, ONG’s, Organismos Públicos,
Redes Sociais, Câmaras Municipais, Fotógrafos, Dirigentes,
Técnicos, Públicos Excluídos, Sociedade Civil, entre outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de
Monitorização Trimestrais;
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de alunos envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de professores;
- N.º de turmas;
- N.º de escolas envolvidas nas ações.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- feedback recebido da atividade;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados à
imprensa).

Atividade 4.1.8

Exposição de fotografias

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

A presente atividade vai de encontro a uma das vertentes da
organização que tem como fim a realização de lobby. Desta
forma pretendemos reunir um conjunto de fotografias que
sinalizam as formas de pobreza existentes no Baixo Alentejo.
Trata-se de um produto que resultou da realização do Concurso
de fotografia com o mesmo nome e que pretendeu sinalizar a
pobreza no Baixo Alentejo. Desta forma, o Núcleo compilou um
conjunto das 30 fotografias realizadas pelos participantes de
forma a operacionalizar uma exposição de fotografias. Estas
serão expostas de acordo com a intervenção a realizar em
diferentes locais como forma de potenciar as atividades do
Núcleo, e ao mesmo tempo deverá estar disponível para a
sociedade civil do Distrito de Beja.
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Divulgar a exposição de fotografias com fotos da realidade do
Distrito de Beja.

Objetivos Específicos

Identificar formas de pobreza na região.

(Metas)
Destinatários

Sociedade do Distrito de Beja.

Metodologia e

Como forma de potenciar o trabalho realizado anteriormente, o

Planeamento

Núcleo pretende acrescentar uma mais-valia a este instrumento
através do aumento de fotografias nesta exposição, as quais
serão realizadas pela Coordenação e pelo Técnico tendo em
consideração a realidade social do Distrito de Beja e os objetivos
específicos da mesma; ou seja pretendemos ter esta exposição
sempre atualizada com a entrada de novas fotografias que
identifiquem formas de pobreza na região, com especial enfoque
a desenvolver futuramente nas situações de pessoas sem-abrigo
e das minorias étnicas.

Parceiros

Associados,

estagiárias,

participantes

ONG’s,

Organismos

Públicos, Redes Sociais, Câmaras Municipais entre outros.
Cronograma

De acordo com os contactos realizados, o trabalho a desenvolver
pelos estagiários e as solicitações provenientes da sociedade
civil.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de exposições realizadas;
- N.º de exposições concebidas internamente ou em parceria;
- N.º de reuniões realizadas;
- N.º de participantes.

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.9

Seminário Ibérico “Respostas sociais inclusivas em tempos de
crise””
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 7 – Diversificar as fontes de financiamento
Objetivo 8 – Garantir a sustentabilidade da organização
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

A experiência acumulada, os circuitos de comunicação do
Núcleo e as parcerias informais criadas ao longo destes anos,
“obrigam-nos” a ser cada vez mais exigentes e a abraçar um
desafio de organizar mais uma vez um Seminário Ibérico com
uma abrangência alargada. Assim sendo, considera o Núcleo
como prioridade, a realização de um Seminário Ibérico, saindo
assim da dimensão regional que julgamos estar consolidada,
para uma dimensão mais alargada, contribuindo para a
construção de dinâmicas e intervenções capazes de dar
resposta às necessidades.

Objetivo Geral

Dar a conhecer as linhas gerais de orientação para um
conhecimento recíproco das formas como se pode combater a
pobreza.

Objetivos Específicos
(Metas)
Destinatários

Aprofundar as novas necessidades emergentes do apoio ao
investimento em parcerias como forma de combater a pobreza.
Atores sociais do Distrito de Beja (Associados, Assistentes
Sociais, Estudantes, Autarcas, Dirigentes, Públicos em situação
de

pobreza

e

exclusão

social,

Professores,

Psicólogos,

Sociólogos, Médicos, Enfermeiros, sociedade civil em geral)
Metodologia e
Planeamento

É nosso propósito estabelecimento de parcerias que procurem,
incentivem e implementem experiências concretas, ao nível da
inovação social, da globalização, da solidariedade e de modelos
económicos

mais

próximos

das

populações

e

do

desenvolvimento sustentável e suscitar o interesse da sociedade
civil e da responsabilidade social de cada um e de quase todos
para uma oportunidade que é cada vez mais transversal a toda a
sociedade alentejana e portuguesa, independentemente da sua
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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classe social, religião ou raça. Pretendemos à semelhança dos
anos anteriores despertar as consciências e enaltecer esta
oportunidade como forma de combater a pobreza, marcando
presença na agenda regional e nacional, manifestando a
preocupação da sociedade civil em capacitar os atores locais
para uma intervenção mais adequada.
Parceiros

Associados do Núcleo, EDIA, Rede Social do Concelho de Beja,
Instituto Politécnico de Beja, Região de Turismo Planície
Dourada, CDSS de Beja, Instituto de Emprego e Formação
Profissional de Beja, IPJ Beja, Rede Sociais do Distrito de Beja,
Fundicotex, EAPN da Andaluzia, CEPAIM, Comissão para o
Desenvolvimento Regional do Alentejo, Câmara Municipal de
Beja e outros

Cronograma

30 de Abril

Local de realização

Beja

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de parceiros a associados envolvidos;
- N.º de concelhos envolvidos.
- Nº de oradores convidados
- Nº de temáticas abordadas
- Taxa de satisfação dos participantes

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.10

Sensibilização ”a pobreza e o Ano Europeu da Familia”

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
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dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

Com esta sensibilização acreditamos conseguir ampliar as
nossas parcerias a nível distrital, neste caso com o efeito de
sensibilizarmos a comunidade regional, para as questões da
pobreza e da exclusão à luz da dimensão familiar sem esquecer
a solidariedade entre gerações.

Objetivo Geral

Sensibilizar a comunidade regional para a temática da pobreza e
da

exclusão

social

associada

à

família

e

para

a

consciencialização da importância do seu envolvimento nesta
área.
Objetivos Específicos
(Metas)

- Refletir sobre as temáticas relacionadas com a luta contra a
pobreza e a promoção da inclusão social;
- Divulgar e dar visibilidade ao Ano Europeu da Familia ao nível
político, económico, social e cultural;
- promover a solidariedade entre gerações,
- Favorecer e implementar o conceito de empreendedorismo
junto dos jovens;
- Favorecer o desenvolvimento do empowerment nos jovens;
- Potenciar a capacidade de envolvimento dos jovens na
comunidade em que estão inseridos;
- Fomentar a troca de experiências entre os diferentes
intervenientes;
- Favorecer a multidisciplinaridade na intervenção.

Destinatários

- Sociedade civil em geral.

Metodologia e

O Núcleo tem vindo a marcar presença junto da comunidade

Planeamento

escolar da cidade de Beja e da região, de uma forma positiva
com a criação de parcerias pontuais com a comunidade escolar
de sensibilização para a temática da pobreza e da exclusão
social e para a consciencialização da importância do seu
envolvimento nesta área como forma de potenciar o seu
combate. Esta intervenção será realizada com a participação
ativa das estagiárias de Serviço Social da Escola Superior de
Educação de Beja (ESEB) junto da Escola Secundária c/ 3º ciclo
Diogo de Gouveia em Beja e na ESEB do Instituto Politécnico de
Beja.
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Estabelecimentos de Ensino Secundário (Escola Secundária
com 3º Ciclo Diogo de Gouveia em Beja) e Ensino Superior do
Distrito de Beja (Escola Superior de Educação de Beja),
Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva
(EDIA), o Instituto Português da Juventude, a Direção Regional
de Educação do Alentejo, o CDSS Beja, o Centro de Formação
Profissional de Beja e os Associados do Núcleo.

Cronograma

Ação continua e de acordo com as agendas dos parceiros

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de alunos envolvidos.
- Nº de turmas e escolas envolvidos
- Nº de documentos produzidos

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.11

Atividades Transfronteiriças coma EAPN da Andaluzia

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
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aos atores sociais do distrito.
Descrição/Contextualização

No âmbito da cooperação entre a EAPN Espanha e a EAPN
Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal), prevê-se a
realização de reuniões conjuntas entre a Rede Portuguesa
(Núcleos Transfronteiriços) e a Rede Espanhola (Comunidades
Autonómicas Transfronteiriças). O objetivo das reuniões será o
da realização de um intercâmbio entre as duas redes ibéricas e o
planeamento de ações conjuntas nas zonas de fronteira entre os
dois países.

Objetivo Geral

Aprofundar o conhecimento recíproco entre os atores sociais das
regiões do Algarve, Baixo Alentejo e Andaluzia

Objetivos Específicos

Promover ações em parceria

(Metas)
Destinatários

Sociedade civil dos distritos de Beja e Faro e região da
Andaluzia

Metodologia e
Planeamento

De acordo com as diretrizes da Sede, provenientes do Encontro
Transfronteiriço realizada no Porto com a EAPN-Espanha, e no
seguimento do Encontro realizado no ano de 2009 entre a
EAPN-Andaluzia, o Núcleo Distrital de Faro e o Núcleo Distrital
de Beja, pretende-se em 2013 aprofundar o conhecimento
recíproco entre os atores sociais por a que seja possível a
realização de atividades conjuntas. Neste âmbito pretendemos
realizar duas ações distintas (uma em Portugal e outra em
Espanha) de acordo com as dinâmicas locais.

Parceiros

Núcleos Distritais de Beja e Faro e a EAPN da Andaluzia.

Cronograma

A definir

Local de realização

A definir

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de parceiros envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação.
- Nº de documentos produzidos

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas.
- feedback recebido da atividade;
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
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- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados à
imprensa),
- impacto na comunicação social.

Atividade 4.1.12

Encontros distritais de agentes sociais

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.

Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

A EAPN procurará ter um papel fundamental na procura de
novas abordagens sociais. Estas novas abordagens, visam
sobretudo

o

acompanhamento,

a

participação

e

o

estabelecimento de parcerias com os novos movimentos sociais
emergentes, aos mais diversos níveis e nas mais diversas áreas.
Objetivo Geral

Promover o empowerment e a participação dos grupos sociais
desfavorecidos, nomeadamente, sobre medidas de política social
de que são beneficiários

Objetivos Específicos
(Metas)

Envolver a participação de pessoas em situação de pobreza e
exclusão social que residem no distrito de Beja, através da
articulação com entidades locais, as famílias, os técnicos e os
dirigentes.

Destinatários

Pessoas em situação de pobreza e exclusão social, técnicos e
dirigentes.

Metodologia e
Planeamento

À semelhança do ano anterior propõe-se o Núcleo realizar 3
Encontros Distritais nos quais serão apresentadas e discutidas
situações de pobreza e de exclusão social sobre os principais
problemas que os afetam nas diferentes áreas, com enfoque
primordial

para

as

minorias

étnicas,

deficiência,

o

envelhecimento e trabalho social.
Esta ação pretende contribuir para o fomento de uma verdadeira
cultura de participação por parte destes públicos, bem como o
reforço do empowerment, e da capacidade de refletir e definir as
soluções possíveis para os seus problemas. As conclusões
serão apresentadas e discutidas a partir das análises realizadas
pelo facilitador e pelo relator, que deverão ser profissionais com
experiência comprovada nesta área.

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Rua do Jornal Ala Esquerda 7800-301 Beja Telf. 284325744 Fax. 284325745 Emal. n.beja@eapn.pt

36

Plano de Atividades
Parceiros

2014

Mediadores de etnia cigana, Famílias com pessoas deficientes,
Assistentes Sociais, Trabalhadores Sociais, Associação Pais em
Rede, Redes Sociais do Distrito de Beja, Associados do Núcleo,
CDSS de Beja, IEFP, Direção Regional de Educação do
Alentejo, Administração Regional de Saúde do Alentejo – SubRegião de Saúde de Beja, Rede Social do Concelho de Beja,
Universidade Sénior de Beja, Instituto Português da Juventude
de Beja, Associação para o Emprego dos Deficientes do Alentejo
e outros

Cronograma

fevereiro, março e abril.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais.
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de temáticas envolvidas nas ações.
- Nº de dirigentes envolvidos

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.13

Ciclo de Palestras

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

A experiência acumulada nos circuitos do conhecimento técnico,
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teórico e prático da problemática social suscitou-nos esta
intervenção; pelo que apontamos para 2013, a realização de
ações em conjunto com o Instituto Politécnico de Beja, Escola
Superior de Educação de Beja e Direção do Serviço Social da
mesma escola.
Objetivo Geral

Dar a conhecer o conhecimento técnico, teórico e prático da
problemática social.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Aprofundar as novas necessidades emergentes;
- Conhecer os novos e os velhos atores sociais;
- Partilhar o conhecimento.

Destinatários

Sociedade civil do distrito de Beja.

Metodologia e

Estas ações deverão enquadrar a palestra de um orador com a

Planeamento

apresentação de um tema e um livro publicado pelo mesmo, que
seja de interesse mútuo dos alunos, técnicos, dirigentes e dos
públicos excluídos.

Parceiros

Associados do Núcleo, Instituto Politécnico de Beja, Escolas da
Região, Rede Social do Concelho de Beja, CDSS de Beja, IEFP,
IPJ, Redes Sociais do Distrito de Beja, Comissão para o
Desenvolvimento Regional do Alentejo, Câmara Municipal de
Beja, figuras nacionais e regionais com forte relevância e outros.

Cronograma

Durante o ano de 2012 (a definir de acordo com as agendas)

Local de realização

Distrito de Beja

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de participações nos debates;
- N.º de parceiros a associados envolvidos;
- N.º de concelhos envolvidos.

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos.
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.
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Atividade 4.1.14

Comemorações de dias internacionais

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

A presente atividade vai de encontro a uma das vertentes da
organização que tem como fim a realização de lobby. Desta
forma pretendemos reunir um conjunto de atividades a realizar
em parceira com os diferentes parceiros locais que de alguma
forma coloquem na agenda as questões da pobreza e as formas
de solidariedade e voluntariado que as possam combater.

Objetivo Geral

Divulgar dias nacionais e internacionais à luz da missão da
organização.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Promover a participação de todos sem esquecer os públicos
excluídos;
- Identificar novas formas de combater a pobreza na região.

Destinatários

Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

No ano de 2014 pretendemos comemorar os seguintes dias:

Planeamento

- Dia Mundial do Assistente Social (15 de março);
- Dia Mundial do livro Português (26 de março);
- Dia Mundial do Cigano (8 de abril);
- Dia Internacional das famílias (15 de maio).

Parceiros

Associados, estagiárias, ONG’s, Organismos Públicos, Redes
Sociais, Câmaras Municipais, Dirigentes, Entidades Públicas,
Públicos Excluídos, Sociedade Civil, entre outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

De acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de
Monitorização Trimestrais.
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- N.º de dias comemorados;
- N.º de livros da EAPN disseminados em função do dia a
comemorar;
- N.º de envios por email realizados e destinatários.
- Nº de documentos produzidos
- Nº de artigos na imprensa

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas.
- impacto na comunicação social regional;
-

produtos

elaborados

(filmes,

relatórios,

envios

de

informações,comunicados de imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.15

Informação do Núcleo

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

Com o objetivo de prestar um maior apoio informativo aos
associados da EAPN Portugal e instituições do Distrito, o Núcleo
tem vindo a informar semanalmente os associados e a
sociedade

civil

regional

através

do

suporte

informático

denominado INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DISTRITAL DE BEJA
DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA. Este
instrumento engloba uma série de informações (ofertas de
emprego, legislação, projetos, boas práticas, solicitações de
divulgação

dos

associados,

entre

outros)

que

são

disponibilizadas duas vezes por semana, pela via do e-mail para
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as bases de dados do Núcleo (cerca de 5000 destinatários).
Objetivo Geral

Sistematizar,

divulgar

e

disponibilizar

em

local

próprio

informação social de necessidade efetiva para o tecido social
regional.
Objetivos Específicos
(Metas)

- Disponibilizar informação e divulgação de informação, aos
associados do Núcleo bem como aos utilizadores externos da
região (organismos e estudantes);
- Sistematizar os processos de aquisição e recolha de novos
materiais, passando pela criação e implementação de rotinas
que permitam manter o fundo documental do Centro de
Documentação

do

suporte

INFORMAÇÃO

DO

NÚCLEO

DISTRITAL DE BEJA DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA
ANTI-POBREZA atualizado e relevante face às temáticas e
atividades desenvolvidas pela EAPN Portugal (através de
processos de angariação direta com recurso aos organismos
públicos, a outros centros de recursos, à receção de ofertas pela
parte de ONG’s, da realização de permutas e pesquisa de
materiais na Internet).
Destinatários

Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

Partilha de informação com o tecido social do Distrito de Beja.

Planeamento
Parceiros

Associados do Núcleo e outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Beja

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de solicitações recebidas;
- N.º de respostas às solicitações;
- N.º de envios de informação aos associados e sociedade civil
via mail;
- N.º de permutas estabelecidas.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas. Avaliação trianual da
atividade junto dos destinatários;
- avaliação periódica;
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- monitorização das solicitações.

Atividade 4.1.16

Bases de Dados

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização
Objetivo Geral

Sistematizar,

divulgar

e

disponibilizar

em

local

próprio

informação de interesse geral ao nível dos contactos coletivos e
individuais.
Objetivos Específicos
(Metas)

Manutenção, potenciação e divulgação de informação sobre
contactos individuais e coletivos do tecido social regional.

Destinatários

Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

Potenciar o trabalho em rede e partilhar informação.

Planeamento
Parceiros

Associados do Núcleo e outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- Nº de bases de dados;
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- N.º de entradas registadas nos contatos institucionais e
pessoais;
- Nª de reactualizações;
- Nº de solicitações internas e externas das bases de dados.
Avaliação

- avaliação periódica;
- monitorização das solicitações e entradas.

Atividade 4.1.17

Banco do Livro Reutilizado

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s) Anual(ais)

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
os atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

Pretendemos valorizar a leitura e a reutilização dos livros nas
novas instalações do Núcleo de Beja com a permuta de livros
usados, numa lógica de gratuitidade e sem custos para os
participantes.

Objetivo Geral

Promoção

do

Banco

do

Livro

reutilizado

através

do

estabelecimento de parcerias que procurem, incentivem e
implementem experiências concretas, ao nível da inovação
social, da globalização, da solidariedade e de modelos
económicos

mais

próximos

das

populações

e

do

desenvolvimento sustentável.
Objetivos Específicos

Promoção e consolidação do Banco do Livro reutilizado

(Metas)
Destinatários

Associados e Sociedade Civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

Promover a reutilização dos livros recebendo e entregando

Planeamento
Parceiros

gratuitamente livros usados. Todo e qualquer produto ou serviço
prestado por ou para o Banco do Livro é gratuito.
Instituto Português da Juventude – delegação de Beja, Biblioteca
Municipal de Beja, Santa Casa da Misericórdia de Beja,
Associados do Núcleo, Escolas, Universidades, Entidades
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Governamentais, sociedade civil, entre outros.
Cronograma

Atividade continua.

Local de realização

Instalações do Núcleo em Beja.

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de parceiros envolvidos;
- N.º de livros envolvidos na atividade;
- N.º de visitas ao Banco;
- N.º de reuniões.

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas.
- feedback recebido da atividade;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados à
imprensa),
- impacto na comunicação social.

Atividade 4.1.18

VI Encontro Nacional com pessoas em situação de Pobreza

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby
político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.

Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis

Descrição/Contextualização

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, será em
2014 assinalado com o 6º Encontro Nacional com pessoas em
situação de pobreza e exclusão social, em que o Núcleo de Beja
irá naturalmente participar. Deste modo, interligando o trabalho
local aos níveis nacional e local, a EAPN Portugal promove o
desafio de dar voz aos grupos excluídos socialmente, num ano
particularmente importante para o país e para o futuro da
Europa.

Objetivo Geral

“Dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a
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tem em quase nenhuma circunstância, e promover a discussão
– e a participação – dessas pessoas de forma a poderem
pronunciar-se sobre as medidas de política social que os afetam
direta ou indiretamente desde a sua conceção à avaliação,
partindo do âmbito local (Conselho Consultivo Distrital de Beja
da EAPN Portugal) para o âmbito nacional (Conselho Consultivo
Nacional da EAPN Portugal).
Objetivos Específicos
(Metas)

- Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na
perspetiva das pessoas que se encontram em situação de
pobreza e/ou exclusão social, mediante uma focalização das
suas realidades, necessidades e prioridades;
- Identificar as limitações que os pobres enfrentam e as áreas
prioritárias para a redução da pobreza;
- Obter a perspetiva dos pobres a respeito da sua qualidade de
vida, das políticas de redução da pobreza, bem como sobre o
acesso e a qualidade dos serviços prestados;
- Permitir que as pessoas em situação de pobreza façam uma
análise das suas situações para que iniciem os seus próprios
processos de redução da pobreza.

Destinatários

- Pessoas em situação de pobreza e ou exclusão social
- Pessoas em risco de pobreza.

Metodologia e
Planeamento

A preparação da presente atividade assenta basicamente nas
reuniões com o Conselho Consultivo Distrital sob orientação da
Sede

Parceiros

Tecido Social do Distrito de Beja

Cronograma

17 de Outubro

Local de realização

A definir

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais.
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- Nº de documentos produzidos
- Nível de satisfação dos envolvidos
- Nº de artigos na imprensa

Avaliação

- questionários de avaliação e recolha formal e informal de
testemunhos.
- impacto na comunicação social regional;
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja

Rua do Jornal Ala Esquerda 7800-301 Beja Telf. 284325744 Fax. 284325745 Emal. n.beja@eapn.pt

45

Plano de Atividades

2014

- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.1.19

Campanha para as Eleições Europeias 2014 e questões
europeias

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

- Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas
ações do Núcleo como forma de consolidar a rede como
interlocutor nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.
- Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do distrito.

Descrição/Contextualização

Eleição dos Campeões para uma Europa Social é uma
campanha pan-europeia realizada pela Rede Europeia AntiPobreza (EAPN) e seus membros (29 redes nacionais e 18
organizações

europeias),

representando

centenas

de

organizações no terreno a trabalhar com milhares de cidadãos
europeus, bem como de outros parceiros que apoiam uma
Europa social. A campanha será lançada em novembro próximo
2013.
Objetivo Geral

- Garantir que os debates eleitorais abordem o impacto das
políticas e ações da UE atuais sobre o acesso a direitos sociais;
- Garantir que as questões sociais, incluindo a luta contra a
pobreza, a desigualdade e a discriminação fazem parte dos
debates a nível nacional, no âmbito das eleições para o
Parlamento Europeu 2014;
- Influenciar o conteúdo dos manifestos eleitorais dos partidos
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políticos e os compromissos que eles vão fazer, como parte de
suas campanhas eleitorais;
- Fortalecimento de alianças com outras partes interessadas.
Objetivos Específicos
(Metas)

- Promover a criação de parcerias entre os atores locais;
- Ao nível distrital será importante fazer uma forte campanha de
sensibilização da população em geral, das organizações sociais,
das universidades e outros agentes para apelar ao voto

Destinatários
Metodologia e
Planeamento

Sociedade civil do distrito de Beja.

Através desta campanha da Europa social, EAPN irá apelar aos
candidatos a comprometerem-se no sentido de tornarem a luta
contra a pobreza, a exclusão social e a desigualdade um item
prioritário na agenda do Parlamento Europeu e da União
Europeia.

Esse

compromisso

implica

defender

o

desenvolvimento de uma estratégia de combate à pobreza
Europeia explícita e uma audição anual das pessoas em
situação de pobreza fazendo um balanço da implementação da
estratégia e do progresso, para pressionar por um pacto social e
lutar para restaurar a democracia e a participação da sociedade
civil nos processos decisórios.
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja

Cronograma

Durante o ano de 2014

Local de realização

Distrito de Beja

Indicadores de

- de acordo com os indicadores definidos nos Relatórios de

desempenho

Monitorização Trimestrais;
- N.º de atividades desenvolvidas;
- N.º de parceiros envolvidos;
- N.º de reuniões.

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas.
- feedback recebido da atividade;
- impacto na comunicação social.
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4.2. Formação
A EAPN Portugal, sendo uma entidade acreditada pela DGERT, ministra ações de formação
destinadas a dirigentes, técnicos/as de intervenção social e pessoas em situação de pobreza.
É nosso intuito, capacitar, formando os/as atores de intervenção social, bem como as próprias
pessoas em situação de pobreza, munindo-os de ferramentas e metodologias que permitam
aumentar as competências pessoais e profissionais.
A importância deste pilar na organização tem vindo a ser reconhecida publicamente pela
DGERT que tem acreditado a EAPN Portugal enquanto entidade formadora desde 1997. No
último processo de acreditação – com efeitos a partir de Maio de 2010 - foi reconhecida a
competência da organização nos seguintes domínios:
- Planeamento de intervenções ou atividades formativas;
- Conceção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos;
- Organização e promoção de intervenções ou atividades formativas;
- Desenvolvimento/execução de intervenções ou atividades formativas;
- Outras formas de intervenção sociocultural ou pedagógica, preparatórias ou
complementares da atividade formativa ou facilitadoras do processo de socialização
profissional, nomeadamente estágios curriculares.
De seguida, poderemos observar as atividades formativas e estágios curriculares a
desenvolver durante o ano de 2014:
Atividade 4.2.1

Atividades formativas

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania
Objetivo 7 – Diversificar as fontes de financiamento

Objetivo(s) Anual(ais)

Reforçar a qualificação contínua das ONG`s e dos atores sociais
do Distrito de Beja.

Descrição/Contextualização

A formação constitui um instrumento privilegiado no reforço da
qualificação dos diferentes agentes e atores que intervêm na luta
contra a pobreza e a exclusão social no distrito, através do
desenvolvimento de novas capacidades individuais e coletivas
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dos técnicos, dirigentes e voluntários. Neste contexto o Núcleo
pretende responder às necessidades sinalizadas no Diagnóstico
das Necessidades Formativas do Distrito de Beja realizado em
2011, conjugado com as solicitações formais e informais
realizados pelos associados e pela sociedade civil do Distrito de
Beja.
Objetivo Geral

Promover a qualificação dos interventores sociais do Distrito de
Beja.

Objetivos Específicos
(Metas)
Destinatários

- A definir de acordo com a temática de cada ação;
- Atualização do Diagnóstico das Necessidades Formativas;
- Assegurar uma participação média de 12 formandos.
- Associados;
- Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia e
Planeamento
Parceiros

O Plano de Formação será desenhado em parceria com os
associados de acordo com o Diagnóstico das Necessidades
Formativas.
- Associados;
- Sociedade civil do Distrito de Beja

Cronograma

A definir de acordo com o Plano de Formação

Local de realização

Distrito de Beja

Indicadores de

- Nº de Horas de formação;

desempenho

- Nº de ações/cursos
- Nº de Horas de acompanhamento;
- Nº de Horas/registos de observação direta da ação;
- Existência de relatórios de execução das ações de formação;
- nº formandos – nº de concelhos abrangidos - nº de instituições.

Avaliação

Questionário de avaliação do formando / formador

4.3. Investigação/Projetos
Durante o ano de 2014, o Núcleo Distrital de Beja, numa perspetiva de continuidade, pretende
dinamizar e participar nas seguintes atividades integradas na vertente da investigação:
- No Conselho Consultivo Distrital de Pessoas em Situação de Pobreza, com o objetivo de
receber contributos que possam influenciar o desenho das políticas sociais,
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- No Grupo de Trabalho das Comunidades, com um forte apoio à constituição de uma
Associação de Ciganos no Distrito de Beja,
- nas reuniões da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e nos seus Grupos de Trabalho
(Minorias Étnicas e Envelhecimento e Voluntariado),
- nas reuniões do CLAS da Rede Social do Concelho de Beja e nos seus grupos de trabalho.
Passamos, assim, a descrever as atividades a desenvolver:

Atividade 4.3.1

Conselho Consultivo Distrital

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Promover ações inovadoras que promovam o envolvimento de
pessoas que vivenciam situações de pobreza e de exclusão
social como forma de promover a sua participação.

Descrição/Contextualização

A ideia subjacente à filosofia do Conselho Consultivo Distrital é a
de “dar voz aos excluídos” às pessoas que normalmente não a
têm em quase nenhuma circunstância e de promover a
discussão – e a participação – dessas pessoas de forma a
poderem pronunciarem-se sobre as medidas de política social
que os afetam direta ou indiretamente desde a sua conceção à
avaliação.

Objetivo Geral

Dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a tem
em quase nenhuma circunstância, e promover a discussão – e a
participação

–

dessas

pessoas

de

forma

a

poderem

pronunciarem-se sobre as medidas de política social que os
afetam direta ou indiretamente desde a sua conceção à
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avaliação, no que concerne ao âmbito de intervenção do Distrito
de Beja.
Objetivos Específicos
(Metas)

- Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na
perspetiva das pessoas que se encontram em situação de
pobreza e/ou exclusão social, mediante uma focalização das
suas realidades, necessidades e prioridades;
- Identificar as limitações que os pobres enfrentam e as áreas
prioritárias para a redução da pobreza;
- Obter a perspetiva dos pobres a respeito da sua qualidade de
vida, das políticas de redução da pobreza, bem como sobre o
acesso e a qualidade dos serviços prestados;
- Promover a inovação social através da articulação com os
núcleos da EAPN Portugal (Faro, Évora e Setúbal);
- Permitir que as pessoas em situação de pobreza façam uma
análise das suas situações para que iniciem os seus próprios
processos de redução da pobreza.

Destinatários

- Pessoas em situação de pobreza e ou exclusão social;
- Pessoas em risco de pobreza.

Metodologia e
Planeamento

Valorização do trabalho em rede com a sinalização e seleção
dos participantes através do contato com os parceiros. Sempre
que possível realizam-se reuniões pontuais, mas na maior parte
das vezes estas reuniões têm lugar a contatos telefónicos e a
consequente participação dos mesmos em atividades do Núcleo
como forma de fortalecer os laços existentes.

Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja.

Cronograma

- Realização de Reuniões mensais;
- Participação nas atividades regulares do Núcleo.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de reuniões realizadas;
- N.º de participantes no CCL;
- Nível de assiduidade dos participantes.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Rua do Jornal Ala Esquerda 7800-301 Beja Telf. 284325744 Fax. 284325745 Emal. n.beja@eapn.pt

51

Plano de Atividades

2014

imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.3.2

Participação na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e
nos seus grupos de trabalho

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.

Descrição/Contextualização

O Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal, participa
regulamente nas reuniões da PSCBA, através das Reuniões
Ordinárias, nos Grupos de Trabalho do Voluntariado e das
Minorias Étnicas e no Subgrupo de Trabalho das Minorias
Étnicas com a nossa contribuição em diferentes áreas.

Objetivo Geral

Colaborar regularmente com a Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Alentejo.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Participar ativamente nas reuniões com sugestões segundo as
orientações da Organização;
- Participar na dinamização da Metodologia Spiral em conjunto
com o CDSS de Beja;
- Influenciar a agenda;
- Dinamizar e produzir conhecimento o nível dos Grupos de
Trabalho em que o Núcleo participa.

Destinatários

Atores sociais do Distrito de Beja.

Metodologia e

O Núcleo tem participado nas reuniões da PSCBA e nos seus

Planeamento
Parceiros

grupos de trabalho, sempre que solicitado para o efeito.
De acordo com a legislação nacional, a participação dos atores
sociais e a dinâmica local.
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De acordo com os objetivos e agenda do CDSS de Beja e dos
seus parceiros.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

- com base nos indicadores definidos nos Planos de

desempenho

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de reuniões realizadas e participadas pelo Núcleo;
- N.º de propostas e intervenções nas reuniões por parte do
Núcleo;
- Nº de solicitações recolhidas no Núcleo por parte da PSCBA;
- Nº de participações em grupos de trabalho.
-Taxa de participação
- Nº documentos produzidos

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas e reflexão sobre a atividade desenvolvida pelo Núcleo.

Atividade 4.3.3

Participação no CLAS da Rede Social do Concelho de Beja

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas ações
do Núcleo como forma de consolidar a rede como interlocutor
nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis.

Descrição/Contextualização

O Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal, participa
regulamente nas reuniões da Rede Social do Concelho de Beja e
nos seus grupos de trabalho e sempre que solicitado para o
efeito.

Objetivo Geral

Colaborar regularmente com a Rede Social Concelho de Beja e
com projetos relevantes de intervenção social.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Participar ativamente nas reuniões com sugestões segundo as
orientações da Organização;
- Influenciar a agenda;
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- Dinamizar e produzir conhecimento ao nível dos Grupos de
Trabalho em que o Núcleo participa.
Destinatários

Atores sociais do concelho de Beja.

Metodologia e

O Núcleo tem participado nas reuniões da rede Social do

Planeamento

concelho de Beja, sempre que solicitado para o efeito, numa
perspetiva positiva de potenciar o trabalho desenvolvido pelos
seus associados.

Parceiros

De acordo com a legislação nacional, a participação dos atores
sociais e a dinâmica local.

Cronograma

De acordo com os objetivos e agenda do CLAS da Rede Social
do Concelho de Beja.

Local de realização

Concelho de Beja

Indicadores de

- com base nos indicadores definidos nos Planos de

desempenho

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de reuniões realizadas e participadas pelo Núcleo;
- N.º de propostas e intervenções por parte do Núcleo;
Nº de solicitações recolhidas no Núcleo por parte da PSCBA;
- Nº de participações em grupos de trabalho.
- Taxa participação
- Nº de documentos produzidos

Avaliação

- recolha formal e informal de testemunhos e solicitações
recebidas e reflexão sobre a atividade desenvolvida pelo Núcleo.

Atividade 4.3.4

Grupo de trabalho das comunidades

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
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nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do Distrito.

Descrição/Contextualização

A EAPN procurará ter um papel fundamental na procura de
novas abordagens sociais. Estas novas abordagens, visam
sobretudo

o

acompanhamento,

a

participação

e

o

estabelecimento de parcerias com os novos movimentos sociais
emergentes, aos mais diversos níveis e nas mais diversas áreas.
O Grupo de trabalho das comunidades deverá incidir numa
primeira fase nas Comunidades Ciganas e posteriormente
alargado para outras comunidades de acordo com as vontades
que surjam junto das necessidades emergentes e das parcerias
criadas e solicitadas.
Objetivo Geral

Promover a participação efetiva da comunidade num trabalho em
rede.

Objetivos Específicos
(Metas)

- Promover um conhecimento efetivo sobre as comunidades
ciganas, desmistificando estereótipos e preconceitos existentes;
- Promover a inovação social através da articulação com os
núcleos da EAPN Portugal (Faro, Évora e Setúbal);
- Consolidar a EAPN Portugal como uma entidade de referência
a nível nacional e internacional na área das Comunidades
Ciganas.

Destinatários

Associados e Sociedade Civil do Distrito de Beja.

Metodologia e

Potenciar o trabalho em rede através da forte ligação existente

Planeamento

entre o Núcleo e os parceiros informais e formais, como forma de
potenciar e promover um conhecimento efetivo sobre o distrito
de Beja.

Parceiros

Associados do Núcleo, Mediadores Ciganos, Comunidades
Ciganas, Escolas, Universidades, Entidades Nãogovernamentais, sociedade civil, entre outros.

Cronograma

A definir de acordo com a disponibilidade dos parceiros.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de atividades desenvolvidas;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
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- N.º de temáticas realizadas;
- N.º de parceiros a associados envolvidos;
- N.º de concelhos envolvidos.
Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.3.5

Estudo sobre o rendimento adequado em Portugal (parceria
alargada)

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo(s) Anual(ais)

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e
aos atores sociais do Distrito.

Descrição/Contextualização

Apoiar o Projeto “Rendimento adequado em Portugal”

Objetivo Geral

Potenciar e promover o conhecimento do que é necessário para
uma pessoa viver com dignidade em Portugal

Objetivos Específicos

De acordo com os objetivos do Projeto

(Metas)
Destinatários

Pessoas do concelho de Beja

Metodologia e

Estudo de investigação em parceria

Planeamento
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ISEG, ISCSP e FCH

Cronograma

Até final de 2013

Local de realização

Concelho de Beja

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

2014

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de solicitações recebidas e concretizadas;
- Nº de atividades desenvolvidas;
- N.º de participantes envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de parceiros a associados envolvidos.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

Atividade 4.3.6

Estágios curriculares

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania
Objetivo 7 – Diversificar as fontes de financiamento

Objetivo(s) Anual(ais)

- Envolver diferentes públicos e atores sociais da região nas
ações do Núcleo como forma de consolidar a rede como
interlocutor nacional, distrital e concelhio em diferentes níveis
- Reforçar a qualificação contínua das ONG`s e dos atores
sociais do Distrito de Beja.

Descrição/Contextualização

Reforçar a qualificação contínua dos agentes do distrito de Beja
com a integração de estágios curriculares.

Objetivo Geral

Integração de estágios curriculares

Objetivos Específicos

Integração de estagiários do Curso de Serviço Social da Escola

(Metas)

Superior de Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja e
do Curso Tecnológico de Ação Social da Escola Secundária com
3º Ciclo Diogo de Gouveia de Beja.

Destinatários

Estudantes
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Potenciação do trabalho em rede

Planeamento
Parceiros

Agentes educativos do Distrito de Beja

Cronograma

A definir de acordo com os protocolos

Local de realização

Beja

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de solicitações recebidas e concretizadas;
- Nº de atividades desenvolvidas;
- N.º de estagiários envolvidos;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de parceiros a associados envolvidos.

Avaliação

- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.

4.4. Outras atividades
Tendo em consideração a experiência acumulada durante estes anos e na sequência dos
Planos e Relatórios anteriormente elaborados, a inserção deste ponto procura responder ao
surgimento de atividades em parceria com as instituições do distrito e outras atividades
previamente de acordo com a seguinte apresentação:

Atividade 4.4.1.

Reuniões Nacionais

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional
Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
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os stakeholders relevantes.
Objetivo(s) Anual(ais)

Aprofundar os canais de comunicação entre os colaboradores da
EAPN Portugal

Descrição/Contextualização

Realização periódica de reuniões de trabalho

Objetivo Geral

Reunir periodicamente com os técnicos com o objetivo de
planear as ações a realizar pela EAPN Portugal com intercâmbio
de informação e experiências.

Objetivos Específicos

Realização de 4 reuniões.

(Metas)
Destinatários

Técnicos da EAPN Portugal

Metodologia e

Envolvimento dos colaboradores no trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros
Cronograma

A definir de acordo com a Coordenação Nacional.

Local de realização

Porto

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de reuniões realizadas;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de parceiros a associados envolvidos.

Avaliação

- reflexão, partilha de informação, planeamento e avaliação de
atividades.

Atividade 4.4.2

Outras

Objetivo(s) Estratégico(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional
Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a
melhorar a identidade e a imagem organizacional junto de todos
os stakeholders relevantes.
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby

político que tenha em vista um impacto efetivo da Organização
na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e
exclusão social.
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Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado,
dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos
nacionais e transnacionais em áreas de intervenção relacionadas
com a pobreza e exclusão social.
Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN
Portugal consolidando o seu papel como entidade de referência
nas áreas da pobreza e da exclusão social.
Objetivo 7 – Diversificar as fontes de financiamento
Objetivo 8 – Garantir a sustentabilidade da organização
Objetivo(s) Anual(ais)

Atividades resultantes de parcerias pontuais e solicitações das
instituições do Distrito provenientes da postura pró ativa e de
trabalho em rede de intervenção do Núcleo.

Descrição/Contextualização

Atividades resultantes de parcerias pontuais e solicitações das
instituições do Distrito provenientes da postura pró ativa e de
trabalho em rede de intervenção do Núcleo.

Objetivo Geral

Atividades resultantes de parcerias pontuais e solicitações das
instituições do Distrito provenientes da postura pró ativa e de
trabalho em rede de intervenção do Núcleo.

Objetivos Específicos

Fomentar a cultura da pareceria e do trabalho em rede.

(Metas)
Destinatários

Sociedade em geral do Distrito de Beja.

Metodologia e

Potenciar o trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Sociedade em geral do Distrito de Beja.

Cronograma

A definir de acordo com a evolução dos contactos informais
realizados.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores de

-

desempenho

com

base

nos

indicadores

definidos

nos

Planos

de

Atividades/Relatórios Trimestrais;
- Nº de solicitações recebidas e concretizadas;
- Nº de atividades desenvolvidas;
- N.º de reuniões de preparação;
- N.º de parceiros a associados envolvidos.
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- questionários de avaliação, recolha formal e informal de
testemunhos e solicitações recebidas;
- impacto na comunicação social regional;
- produtos elaborados (filmes, relatórios, comunicados de
imprensa);
- feedback recebido da atividade.
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5. Metodologia

Não existe uma única estratégia nem uma metodologia universalmente válida para combater a
pobreza e a exclusão social. Ao nível metodológico o Núcleo tem vindo a basear-se nos
princípios metodológicos da organização.
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 principio 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 corresponsabilização 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 nos campos da investigação e produção de conhecimentos e da formação,
nomeadamente, pela organização de grupos de trabalho interinstitucionais e intersectoriais.
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 de ação participativa é baseada no cruzamento de diferentes fontes de informação
(população, localidades, acontecimentos) e técnicas diferentes para obter informação. Esta
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abordagem é utilizada quer ao nível do trabalho desenvolvido ao nível distrital quer no
desenvolvimento de projetos específicos.
4. Integralidade
Existe uma preocupação de olhar para problemática da exclusão tendo em conta as suas
várias dimensões e as suas várias formas de manifestação, digamos que a integralidade é uma
consequência 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 nãogovernamentais de solidariedade social para um trabalho conjunto e implicado na resposta às
necessidades locais. Neste sentido o Núcleo tem vindo a desenvolver um conjunto de
atividades (visitas institucionais, parcerias em atividades das redes sociais do distrito, reuniões
de Núcleo descentralizadas, etc) como forma de descentralizar as suas atividades sem
descurar a participação quantitativa das mesmas. No ano de 2012, pretendemos alargar esta
descentralização nalgumas atividades (formação, fóruns, visitas às redes sociais, etc) que de
alguma forma penalizem a participação dos intervenientes.
6. Avaliação
A avaliação tem sido ao longo dos anos uma das áreas de preocupação do Núcleo e tem vindo
a ser desenvolvida de forma sistemática na procura de obter vários tipos de resultados:
1. A ponderação entre os objetivos fixados e os resultados alcançados;
2. Os efeitos/impacto da nossa intervenção junto do tecido social regional;
3. Os fatores que terão influenciado os resultados, tais como os meios e métodos de execução;
as condições logísticas e financeiras em que as ações decorrem; a seleção das atividades, etc.
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É importante ter-se em conta que a avaliação, não se cinge apenas à análise das diferenças
entre os objetivos esperados e resultados alcançados, mas é acima de tudo um processo
reflexivo sobre o próprio dispositivo de intervenção na região.
Nestes últimos anos foi realizado um esforço de identificar indicadores de execução/realização
no planeamento das ações, ou seja, uma monitorização e avaliação constante da execução
das atividades previstas.
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6. Recursos Humanos e Materiais
1 - Recursos Humanos
Os principais recursos humanos afetos ao Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal para
2014 são os seguintes:
- Técnico do Núcleo, licenciado em Serviço Social;
- Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza (Dr.
João Martins, Dra. Ana Fernandes e Dr. António Piteira);
- Até junho de 2014, duas estagiárias do Curso de Serviço Social da Escola Superior de
Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja;
- 34 Associados em Nome Individual e 30 Associados Coletivos;
- Formadores externos;
- Parceiros locais;
- Apoio técnico da Sede Nacional.
2 - Recursos Materiais
Ao nível dos recursos materiais o Núcleo está devidamente apetrechado desde a sua
implementação. Atualmente o Núcleo materializa protocolos formais com a Escola Secundária
com 3º Ciclo Diogo de Gouveia de Beja, a EDIA e o Instituto Politécnico de Beja e informais
com o IPDJ de Beja, o Externato António Sérgio de Beringel, o Agrupamento de Escolas de
Aljustrel, o Agrupamento de Escolas de Beja, a Escola Bento de Jesus Caraça de Beja, o Inatel
de Beja, entre outros.
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7. Cronograma
CRONOGRAMA ANO 2014

ATIVIDADES

J

F

M A

M J

J

A

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1 Informação
4.1. 1 - Centro de Documentação e Informação

X

X

4.1.2 - Dia Internacional para a Erradicação da

X

Pobreza
4.1.3 – Reuniões de Núcleo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.4 - Visitas Institucionais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.5 - Núcleo Regional do Sul

X

4.1.6 – Projeto Flores de Esperança

X

X

X

X

X

4.1.7 - Projeto Escolas contra a Pobreza

X

X

X

X

X

4.1.8 - Exposição de fotografias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.9 - Seminário Ibérico

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.10 - Sensibilização "A pobreza e o Ano Europeu

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.12 - Encontros Distritais de Agentes Sociais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.13 - Ciclo de Palestras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.14 - Comemorações de dias internacionais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.15 - Informação do Núcleo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

da Familia”
4.1.11 - Atividades Transfronteiriças com a EAPN da
Andaluzia

4.1.16 - Bases de Dados

X

4.1.17 - Banco do Livro Reutilizado

X

X

X

X

4.1.18 - VI Encontro Nacional com pessoas em

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

situação de pobreza
4.1.19 - Campanha para Eleições Europeias 2014 e

X

X

X

X

X

X

X

4.2.1 - Atividades formativas

X

X

X

X

X

X

X

4.2.2 - Estágios curriculares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

questões europeias
4.2 Formação

4.3 Investigação/Projetos
4.3.1 - Participação na Plataforma Supraconcelhia do

X

X

X

Baixo Alentejo e nos seus Grupos de Trabalho
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3.3 – Conselho Consultivo Distrital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3.4 – Grupo de Trabalho das Comunidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3.5 – Estudo sobre o Rendimento Adequado em

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Concelho de Beja

X

Portugal (parceria alargada)
4.3.6 - Estágios curriculares

X

4.4 Outras Atividades
4.4.1 – Reuniões Nacionais

X

4.4.2 – Outras

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
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8. Conta de exploração previsional/Orçamento
Despesas Ano 2014

ATIVIDADE

DOMÍNIO

DESPESA

TOTAL

TOTAL

DESPESA

DESPESAS

RUBRICA
1 - Despesa de Funcionamento
Eletricidade

720.00 €

Água

180.00 €.

Material de Escritório

360.00 €

Arrendamento

4.800.00 €

Comunicação

1.500.00 €

Limpeza, Higiene e Conforto

840.00 €

Deslocações

300.00 €

Conservação e reparações

250.00 €

Total despesa de funcionamento

8.340.00 €

8.340.00 €

2 – Informação
2.1 - Centro de Documentação e

50.00 €

Informação
2.2

-

Dia

Internacional

para

a

1

250.00 €

2.3 – Reuniões de Núcleo

1

100.00 €

2.4 - Visitas Institucionais

1

100.00 €

Erradicação da Pobreza

2.5 - Núcleo Regional do Sul

1,2 e 3

2.5.1 - Encontro CCL Sul

750.00 €

2.5.2 - Fórum Comunidades Ciganas

500.00 €

2.6 – Projeto Flores de Esperança

1

250.00 €

2.7 - Projeto Escolas contra a Pobreza

1

100.00 €

2.8 - Exposição de fotografias

1

50.00 €

2.9 - Seminário Ibérico

1

500.00 €

2.10 - Sensibilização "a pobreza e o

1

50.00 €

1

300.00 €

Ano Europeu da Familia”
2.11 - Atividades Transfronteiriças
com a EAPN da Andaluzia
2.12 - Encontros Distritais de Agentes

1

Sociais

100.00 €

2.13 – Ciclo de Palestras
2.14

–

Comemorações

de

dias

1

200.00 €

1

100.00 €
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internacionais
2.15 – Informação do Núcleo

1

2.16 – Bases de Dados

1

2.17 – Banco do Livro Reutilizado

1

100.00 €

2.18 - VI Encontro Nacional com

1

100.00 €

pessoas em situação de pobreza
Total Despesas de Informação

4.100.00 €

4.100.00 €

2.021.20 €

2.021.20 €

1.050.00 €

1.050.00 €

23.679.73 €

23.679.73 €

3 - Formação
Organização de Ações de Formação –

2

1.771.20 €

2

250.00 €

48 horas
Remunerações formadores
Total Despesas de Formação
4 - Investigação
Participação

na

Plataforma

3

Supraconcelhia do Baixo Alentejo e

50.00 €

nos seus Grupos de Trabalho
Participação na CLAS da Rede Social

3

50.00 €

Conselho Consultivo Distrital

3

350.00 €

Grupo de Trabalho das Comunidades

3

500.00 €

Estágios curriculares

3

100.00 €

do Concelho de Beja

Total despesa investigação
5 – Outras atividades
Reuniões Nacionais

1,2 e 3

Outras

1,2,3,4,5 e 6

Total Outras Despesas
6 - Despesas com Pessoal
Remunerações

18.634.00 €

Subsídio de alimentação

980.10 €

Encargos sociais

3.875.87 €

Seguros

139.76 €

Formação

50.00 €

Total Despesas com o Pessoal
Gastos de Depreciação e de

166.65 €

amortização
TOTAL GERAL GASTOS ANO 2014
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Receitas Ano 2014

DENOMINAÇÃO
1 – ISSS do Distrito de Beja
2 – Receitas de eventos
Total ano 2014

TOTAL ANUAL
33.252.84 €
3000.00 €
36.252.84 €
RESULTADO LIQUIDO
- 3.104.74 €

O Técnico

Anselmo José Prudêncio

A Coordenação

João Martins- Ana Fernandes – Antonio Piteira
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