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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório serve como instrumento de avaliação da execução do trabalho desenvolvido no ano de 2013
pelo Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, junto do Instituto de Segurança
Social, IP – Centro Distrital de Segurança Social de Beja.
A EAPN Portugal foi criada em 1990, tendo por objetivo congregar um conjunto vasto de organizações que
trabalham quotidianamente procurando combater a pobreza e a exclusão social em Portugal. A EAPN Portugal
comprometeu-se a contribuir fortemente para a erradicação da pobreza e tem como principal objetivo colocar este
tema no centro dos debates políticos em Portugal e 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.
Os objetivos estratégicos definem um horizonte de médio prazo para a EAPN Portugal, com base nos quais, são
definidos os objetivos operativos contidos num programa de ação imediato. Os objetivos estratégicos pretendem
explicitar grandes opções de consenso e nos quais importa apostar, já que demonstram as necessidades mais
importantes para a organização.
Estes objetivos estratégicos estão agrupados em dois grandes eixos de acordo com o Plano Estratégico da EAPN
Portugal:
- Eixo 1. - Consolidar a Rede e as suas relações – estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade da Rede.
- Eixo 2. - Ações desenvolvidas tendo em vista a consolidação do combate à pobreza como prioridade nacional
no sentido de concretizar uma verdadeira inclusão social.
Definem-se assim os vários objetivos estratégicos em função destes últimos dois eixos:
1 - Consolidar a Rede em termos territoriais (Eixo 1);
2 - Consolidar a Rede como interlocutor em diferentes níveis (Eixo 1);
3 - Consolidar a Rede no seu espaço externo (nacional e internacional (Eixo 1);
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4 – Acompanhamento das políticas nacionais, sendo os elementos centrais a Estratégia Europeia de Lisboa, o
Plano Nacional de Ação para a Inclusão, a Agenda 2020 e o Programa Nacional de Reformas (Eixo 2);
5 - Promover a participação dos próprios excluídos e a mobilização de todos os atores relevantes (Eixo 2);
6 - Promoção de ações inovadoras, no âmbito da qualidade, da investigação e do conhecimento (Eixo 2).

A presente introdução apresenta de forma sintética os objetivos estratégicos da Organização, enquanto o
segundo capítulo caracteriza os objetivos do Núcleo, no que concerne às áreas de intervenção. Enquanto o
terceiro capítulo sintetiza as ações realizadas no ano de 2013, o quarto capítulo especifica as ações realizadas. O
quinto capítulo refere-se à metodologia e avaliação utilizada. Por último os capítulos sexto e sétimo reportam-se
aos recursos humanos e às considerações finais.
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2. Objetivos Anuais

Como forma de alargar e consolidar a intervenção do Núcleo na região pretendemos, durante este ano, envolver
nas nossas atividades (ver anexo 1 – Plano de Atividades 2013) um maior número de atores sociais,
estabelecendo interligações 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.
O Núcleo pretende divulgar e dar seguimento às questões e áreas 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; assim bem como reforçar a dimensão territorial da EAPN Portugal, nomeadamente o trabalho de
proximidade com o tecido socioinstitucional, nas seguinte áreas:
- O Ano Europeu dos Cidadãos;
- O Envelhecimento e as dependências;
- As crianças e os jovens em risco;
- A deficiência;
- O Voluntariado e as Minorias Étnicas.
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3. Síntese das ações realizadas

Quadro n. º 1 – Síntese das Ações Realizadas versus Não realizadas

Ações Realizadas

Previstas em Plano de Ação

Nível de
concretização/

P = Prevista em Plano

execução

NP = Não prevista em Plano

R = Realizado
NR = Não Realizado

INFORMAÇÃO
Ações de sensibilização junto da sociedade civil – a

P

R

Encontros Distritais com Agentes Sociais

P

R

V Encontro Nacional com pessoas em situação de pobreza

P

R

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

P

R

Seminário Internacional “o papel dos cidadãos na construção

P

R

Ciclo de Palestras

P

R

Centro de Recursos

P

R

Informação do Núcleo

P

R

Bases de Dados

P

R

Visitas Institucionais

P

R

Exposição de fotografias

P

R

Comemorações de dias internacionais

P

R

Projeto Escolas contra a Pobreza

P

R

Atividades Transfronteiriças com a EAPN da Andaluzia

P

R

Banco do Livro Usado Reutilizado

P

R

Encontro Regional do Sul

P

NR

Núcleo Regional do Sul

P

R

Pobreza e o Ano Europeu dos Cidadãos

de uma sociedade mais inclusiva”
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Reuniões de Núcleo

P

R

Atividades formativas

P

R

Estágios curriculares

P

R

P

R

Participação no CLAS da Rede Social do Concelho de Beja

P

R

Conselho Consultivo Distrital

P

R

Grupo de Trabalho das Comunidades

P

R

Estudo sobre o Rendimento Adequado e Portugal (parceria

P

R

P

R

NP

R

2013

FORMAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
Participação na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo
e nos seus Grupos de Trabalho

alargada)
OUTRAS AÇÕES
Reuniões Nacionais
Outras
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4. Ações Realizadas

4.1. INFORMAÇÃO
Tal como referido no plano de atividades, a informação constitui um dos eixos privilegiados da intervenção da
EAPN Portugal. A intervenção deste eixo operacionaliza-se através da:
1) Realização de espaços de reflexão e debate (fóruns, workshops, tertúlias, 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 realizadas neste eixo, por parte do Núcleo Distrital de Beja, no
ano de 2013:

Atividade 4.1.1

Ações de sensibilização junto da sociedade civil – a Pobreza e o Ano Europeu dos
Cidadãos

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)
Descrição

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.
Esta ação vem de encontro às démarches realizadas para Protocolos entre a EAPN
Portugal e a Escola Superior de Educação de Beja e a Escola Secundária com 3º
Ciclo Diogo de Gouveia em Beja (Estágios Curriculares) e procura contribuir para a
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
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consolidação do papel da EAPN Portugal enquanto entidade interlocutora a nível
distrital, através da criação e manutenção de parcerias com o tecido social regional,
que conduzam a uma intervenção de sensibilização junto dos atores sociais acerca do
tema da pobreza e da exclusão e de que forma a podemos combater. Com estas
ações de sensibilização acreditamos conseguir ampliar as nossas parcerias a nível
distrital, neste caso com o efeito de sensibilizarmos os jovens, em idade formativa,
nomeadamente, do seu sistema de valores, para as questões da pobreza e da
exclusão bem como para a possibilidade de os jovens poderem vir a assumir uma
postura produtiva e inovadora face a estas problemáticas.
Objetivo Geral

Sensibilizar a comunidade escolar (docentes e discentes) 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 pela via da criação de emprego
no âmbito dos investimentos públicos realizados na região.

Objetivos

- Refletir sobre as temáticas relacionadas com a luta contra a pobreza e a promoção
da inclusão social;

Específicos

- Divulgar e dar visibilidade ao Ano Europeu dos Cidadãos ao nível político,
económico, social e cultural;
- 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

- Alunos e Professores do Ensino Secundário e Universitário;
- Sociedade civil em geral.

Metodologia
Planeamento

e

O Núcleo tem vindo a marcar presença junto da comunidade 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 tem sido ealizada 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.

Parceiros

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
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
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do Núcleo.
Cronograma

Ação continua e de acordo com as agendas dos parceiros.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- não foram realizadas sessões.

de

execução
Resultados

- as alunas estagiárias de Serviço Social da Escola Superior de Educação de Beja
(ESEB), da Escola Secundária c/ 3º ciclo Diogo de Gouveia em Beja e o técnico do
Núcleo entenderam não intervir nesta atividade por escassez de informação e
optaram em intervir no Dia Mundial do Cigano e na Feira do Livro Reutilizado
respetivamente. Daí que o Seminário Ibérico tenha procurado de alguma forma
responder à atividade proposta.

Fontes

de

- ver Seminário Ibérico.

Verificação
Avaliação

Não consideramos a avaliação negativa, tendo em consideração a informação
disponível e o espaço de tempo disponível pelas estagiárias; assim bem como a
alternativa encontrada que passou por uma divulgação mais alargada do Ano europeu
na INFORMAÇÃO DO NÚCLEO. Por outro lado o Núcleo englobou no Seminário
Ibérico uma comunicação do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo
sobre o referido ano.

Atividade 4.1.2

Encontros Distritais com Agentes Sociais

Objetivo(s)

Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as sinergias locais

Estratégico(s)
Objetivo(s)
Anual(ais)
Descrição

e a promoção da cidadania.
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
À semelhança do ano anterior propôs-se o Núcleo realizar Encontros Distritais nos quais
seriam apresentadas e discutidas situações de pobreza e de exclusão social sobre os
principais problemas que os afetam nas diferentes áreas, com enfoque para as minorias
étnicas, deficiência e trabalho social. Esta ação pretendeu contribuir para o fomento de uma
verdadeira cultura de participação por parte dos públicos excluídos e em situação de
pobreza, bem como o reforço do empowerment, e da capacidade de refletir e definir as
soluções possíveis para os seus problemas.
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 – 7800 -301 Beja
Tel.: 284 325 744 Fax: 284 325 745 E-mail: n.beja@eapn.pt

11

Relatório Anual de Atividades
Objetivo Geral

Promover

o

empowerment

e

a

participação

dos

grupos

sociais

2013

desfavorecidos,

nomeadamente, sobre medidas de política social de que são beneficiários.
Objetivos

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

Específicos

dirigentes.

Destinatários
Metodologia

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

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

Planeamento

dirigentes.

Parceiros

- 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 – Sub-Região 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
Local

fevereiro, março e abril.
de

Distrito de Beja.

de

- nada a assinalar.

realização
Indicadores
execução
Resultados
Fontes

- nada a assinalar
de

- nada a assinalar

Verificação
Avaliação

Não podemos avaliar negativamente a presente atividade, uma vez que a mesma foi
transferida para o Projeto Flores de Esperança, a qual tem tido uma participação e
mobilização dos agentes locais acima da média.

Atividade 4.1.3

V Encontro Nacional com pessoas em situação de pobreza

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
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sinergias locais e a promoção da cidadania.
Objetivo(s)

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

Anual(ais)

participação.

Descrição

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, será em 2013 assinalado com o
5º Encontro Nacional com pessoas em situação de pobreza e exclusão social a incidir
nas questões do emprego/desemprego.
“Dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a tem em quase nenhuma

Objetivo Geral

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

- Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na perspetiva das pessoas que
se encontram em situação de pobreza e/ou exclusão social, mediante uma

Específicos

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

- Neste ano o Núcleo participou com os elementos mais ativos e disponíveis do CCL
com o intuito de valorização do trabalho em rede com a sinalização e seleção dos

Planeamento

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

Outubro.

Local de realização

Costa da Caparica.

Indicadores

- 4 participantes do distrito de Beja envolvidos;

de

- divulgação da mensagem por email do Dia Internacional para a Erradicação da
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 – 7800 -301 Beja
Tel.: 284 325 744 Fax: 284 325 745 E-mail: n.beja@eapn.pt

13

Relatório Anual de Atividades
execução

2013

Pobreza para 6000 destinatários e na reunião da PSCBA realizada no dia 17 de
Outubro em Beja.

Resultados
Fontes
Verificação
Avaliação

- relatório V Encontro Nacional.
de

- suportes de comunicação da EAPN Portugal,
- comunicação social.
Consideramos positiva a avaliação da presente ação tendo em consideração o
envolvimento e a participação existente por parte dos membros do CCL de Beja,
principalmente dos mediadores ciganos.

Atividade 4.1.4

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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)
Descrição

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.
O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, foi assinalado pelo Núcleo
Distrital de Beja com a realização de um conjunto de atividades realizadas na Casa da
Cultura de Beja..

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.

Objetivos
Específicos

- 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;
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- 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;
- Sociedade civil do Distrito de Beja;
- Pessoas em risco de pobreza.

Metodologia

e

Envolvimento dos parceiros e associados na partilha dos recursos (humanos e
materiais).

Planeamento
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja.

Cronograma

17 de Outubro

Local de realização

- cidade de Beja;
- Casa da Cultura de Beja;
- CDSS de Beja na reunião da PSCBA.

Indicadores
execução

de

- 3 atividades realizadas em locais distintos:
- comemoração do dia internacional para a erradicação da pobreza na Casa da
Cultura em Beja com a participação de 300 pessoas aproximadamente;
- participação no desfile académico do Instituto Politécnico de Beja com cartazes;
alusivos ao dia, assim bem como a distribuição de panfletos da EAPN Portugal á
população de Beja (3 mil estudantes universitários);
- participação e divulgação da mensagem do dia internacional para a erradicação da
pobreza na reunião da PSCBA que se realizou no dia 17 de Outubro;
- participação total: mais de 5000 participantes ativos e passivos.

Resultados

-- atividades realizadas:
Casa da Cultura
- demonstração de boccia pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja;
- espetáculo de Ilusionismo;
- musica cigana com o PIEF do Liceu de Beja;
- construção do Jardim Florido contra a pobreza;
- exposição de fotografias “inserção da comunidade cigana de Beja”;
- feira do livro reutilizado;
- ginástica do Centro Social do Lidador em parceria com o Infantário do Centro Social
e Paroquial do Salvador;
- afixação de cartazes e faixa sobre o dia na Casa da Cultura de Beja (uma semana
antes e uma semana depois);
Cidade de Beja
- participação no desfile académico do Instituto Politécnico de Beja;
Reunião da PSCBA
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- participação e divulgação da mensagem do dia internacional para a erradicação da
pobreza na reunião da PSCBA.
Fontes
Verificação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal,
- http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=noticias&id=1320
- http://www.voluntariado.pt/tpl_intro_destaque.asp?2246 entre outros,
- fotos.

Avaliação

Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração o envolvimento
dos parceiros. Outro aspeto a considerar foi a comemoração ter sido no próprio dia e
junto dos parceiros locais.

Atividade 4.1.5

Seminário Ibérico “lutar contra a pobreza em tempo de crise: os desafios que o interior
enfrenta”

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 7 – Diversificar as fontes de financiamento.
Objetivo 8 – Garantir a sustentabilidade da organização.

Objetivo(s)
Anual(ais)
Descrição

Promover ações e eventos sobre temáticas relacionadas com as prioridades do
distrito relacionadas com a luta contra a pobreza e a exclusão social.
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 o desafio de termos organizado uma vez mais um Seminário Ibérico com
uma abrangência alargada.
O presente Seminário passou a ter a designação de Seminário Internacional “O papel
dos cidadãos na construção de uma sociedade mais inclusiva” e realizou-se no dia 21
de Maio no Auditório do Instituto Politécnico de Beja.
Com este propósito, o Seminário, procurou identificar pistas e respostas que passem
pelo nosso próprio País, e pela nossa atitude coletiva, convidando para o efeito e à
reflexão, diferentes especialistas internacionais.

Objetivo Geral

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

Objetivos
Específicos

- Aprofundar as novas necessidades emergentes do apoio ao investimento em
parcerias como forma de combater a pobreza.
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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

Envolvimento dos associados e parceiros no planeamento e no desenvolvimento das
atividades.

Planeamento
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja.

Cronograma

Estava programado para 26 de abril, mas realizou-se em 21 de Maio

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- 80 participantes no evento

de

- 10 associados;

execução

- 14 intervenções nos debates.

Resultados
Fontes
Verificação

- elaboração de relatório;
de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
http://www.dgs.pt/?cr=24358
http://www.youtube.com/watch?v=nFrOlT4vn_8
- referência ao evento em 2 páginas do Google.

Avaliação

Consideramos positiva a presente avaliação, tendo em consideração a qualidade das
comunicações apresentadas. No entanto não podemos esquecer os constrangimentos
existente ao nível da cedência do Cine Teatro Pax Júlia (em 26 de Abril) e
posteriormente do auditório da ESEB (em 21 de Maio), para finalmente e a três dias
do eventos termos sido colocados no Auditório dos Serviços Comuns do Instituto
Politécnico de Beja; Daí que a participação tenha sido muito inferior à dos anos
anteriores.

Atividade 4.1.6

Ciclo de Palestras

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em

Estratégico(s)

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 ações e eventos sobre temáticas relacionadas com as prioridades do
distrito relacionadas com a luta contra a pobreza e a exclusão social.
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A experiência acumulada nos circuitos do conhecimento técnico, teórico e prático da
problemática social suscitou-nos esta intervenção; pelo que apontámos 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, IPJ - Delegação de
Beja, atores sociais individuais e de relevância na região, entre outros. Estas ações
deverão enquadrar a palestra de um orador com a apresentação de um tema e um
livro publicado pelo mesmo, que seja de interesse mútuo dos alunos, técnicos,
dirigentes e dos públicos excluídos.

Objetivo Geral

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

Objetivos

- Aprofundar as novas necessidades emergentes;
- Conhecer os novos e os velhos atores sociais;

Específicos

- Partilhar o conhecimento.

Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do distrito de Beja.
e

Organização em parceria.

Planeamento
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja, 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

Ação contínua de acordo com a agenda da parceria e dos escritores convidados.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- quatro eventos realizados:

execução

de

- apresentação do livro “o ciganinho chico” realizado na ESEB no dia 8 de Abril com
120 participantes;
- a “importância da qualidade nas instituições sociais” realizado no Centro Social e
Paroquial do Salvador com 25 participantes;
- a “sociedade e as comunidades ciganas” realizado no dia 7 de Outubro na ESEB
com 50 participantes;
- “tráfico de seres humanos” realizado na ESAB no dia 13 de Novembro com 43
participantes;
- artigos publicado na Radio Voz da Planicie, Radio Pax, site do IPB
- 140 instrumentos de avaliação recolhidos;
- 67 intervenções nos debates.
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- Partilha de conhecimento e divulgação de livros de interesse na área social com o
envolvimento entre estudantes e profissionais da área.

Fontes
Verificação

Avaliação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=arquivo&id=20176 entre outros órgão de
comunicação social regional.

Consideramos positiva a presente avaliação, quer pela qualidade das intervenções
nos debates, quer pela quantidade de participantes. A segunda atividade já espelhou
o que pretendemos, tendo em consideração a equidade existente entre utentes e
profissionais.

Atividade 4.1.7

Centro de Recursos

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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)
Descrição

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os atores sociais do
distrito.
Com o objetivo de prestar um maior apoio informativo aos associados da EAPN 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-lhe maior visibilidade.

Objetivo Geral

Sistematizar, divulgar e disponibilizar em local próprio informação social de
necessidade efetiva para o tecido social regional.

Objetivos
Específicos

- 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
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da parte das 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 Portugal/Beja.
Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do Distrito de Beja.
e

Trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Atores sociais do Distrito de Beja.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

488 solicitações recebidas no Centro de Recursos e na INFORMAÇÃO DO NÚCLEO

de

DISTRITAL DE BEJA DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA;

execução

- Foram adquiridas 45 publicações e 22 revistas da área social.

Resultados

- partilha de informação com o tecido social distrital;
- ofertas de 25 publicações recebidas no Núcleo;

Fontes
Verificação
Avaliação

de

- registo em papel de presenças na recolha de informação;
- fotos;
- solicitações via email.
Considera-se positivo o trabalho realizado para a melhoria do Centro de Recursos que
deverá ser um espaço de informação, atualizado e de capacidade ilimitada.

Atividade 4.1.8

Informação do Núcleo

Objetivo(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a melhorar a identidade e

Estratégico(s)

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)
Descrição

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os atores sociais do
distrito.
Com o objetivo de prestar um maior apoio informativo aos associados da EAPN
Portugal e às instituições do Distrito, o Núcleo tem vindo a informar semanalmente os
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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
provenientes da pesquisa realizada no Núcleo e da partilha de informação entre a
sociedade civil do distrito de Beja (ofertas de emprego, legislação da área social,
projetos, boas práticas, solicitações de divulgação de atividades dos associados e da
sociedade civil, entre outros) que são disponibilizadas duas a três vezes por semana,
pela via do correio electrónico para as bases de dados do Núcleo (cerca de 6000
destinatários).
Paralelamente o Núcleo tem vindo a divulgar parte desta informação em suporte papel
na vitrina das instalação do Núcleo (ofertes de emprego).
Objetivo Geral

Sistematizar, divulgar e disponibilizar em local próprio informação social de
necessidade efetiva para o tecido social regional.

Objetivos

- Disponibilizar informação e divulgar informação, aos associados do Núcleo bem
como aos utilizadores externos da região (organismos e estudantes);

Específicos

- De acordo com a reunião inicial com a Coordenação Local pretendemos
disponibilizar informação pela positiva de forma a incrementar o espirito positivo na
sociedade civil do distrito;
- 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
Metodologia

Sociedade civil do Distrito de Beja.
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

Distrito de Beja.

Indicadores

- 142 pacotes informativos da INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DISTRITAL DE BEJA DA

execução

de

EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA realizados neste semestre.
- mais de 80 solicitações para acesso a esta informação.
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 – 7800 -301 Beja
Tel.: 284 325 744 Fax: 284 325 745 E-mail: n.beja@eapn.pt

21

Relatório Anual de Atividades
Resultados

2013

- partilha de informação e potenciação do conhecimento técnico do tecido social do
distrito;

Fontes
Verificação

de

- receção de emails a reconhecer e validar a importância da informação
disponibilizada;
- criação de correio eletrónico (nbejareapnorg@gmail.com) de controlo de recessão
deste correio enviado, ao mesmo tempo serve de arquivo.

Avaliação

Esta atividade tem vindo a ser elogiada pelos associados e verifica-se que esta
informação assume uma referência regional de estrema importância; pelo que
consideramos positiva a presente avaliação e imprescindível ao distrito o reforço da
partilha de informação social. Consideramos oportuna uma avaliação por inquérito da
mesma aos destinatários no ano de 2014.

Atividade 4.1.9

Bases de Dados

Objetivo(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a melhorar a identidade e

Estratégico(s)

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)
Descrição

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os atores sociais do
distrito.
A elaboração das Bases de Dados é uma intervenção contínua e diária, pelo que o
Núcleo tem vindo a intervir prioritariamente na incorporação de contactos de endereço
electrónico. Em 2013 o Núcleo, como habitualmente vai proceder no mês de agosto à
validação e atualização destas Bases de Dados, nomeadamente, as seguintes listas e
grupos de destinatários de endereços eletrónicos: Associados, Câmaras Municipais
do Distrito de Beja, Trabalhadores Sociais, Rede Sociais do Distrito de Beja, Imprensa
regional, IPSS’s do Distrito, Empresas, Estudantes, Individuais, CPCJ`s, Formadores,
Formandos, Blog`s, Empresas regionais, Ensino, Saúde, entre outras. Continuamos a
considerar esta atividade extremamente importante uma vez que potencia a ligação e
a comunicação do Núcleo com todos os atores do distrito que combatem a pobreza e
a exclusão social, quer seja de forma direta ou indireta.

Objetivo Geral

Sistematizar, divulgar e disponibilizar em local próprio informação de interesse geral
ao nível dos contactos coletivos e individuais.
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Manter informação sobre contactos individuais e coletivos do tecido social regional.

Específicos
Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do Distrito de Beja.
e

Sempre que solicitado o Núcleo incorpora nas suas bases de dados os contatos dos
seus solicitadores; por outro lado e sempre que possível existe uma pesquisa

Planeamento

constante para a recolha de contados que potenciem a intervenção da organização no
Distrito de Beja como forma de potenciar o trabalho em rede.

Parceiros

Associados do Núcleo e outros.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- mais de 70 de solicitações recebidas no Núcleo,

de

- 5 estagiários de Serviço Social envolvidos até Maio,

execução

- 2 estagiários de Serviço Social envolvidos desde Outubro.

Resultados
Fontes

- atualização das Bases de Dados em suporte eletrónico.
de

- Bases de Dados em suporte eletrónico.

Verificação
Avaliação

Consideramos positiva

esta intervenção tendo em conta a perspetiva do

desenvolvimento do trabalho em rede como via para um maior conhecimento
recíproco das IPSS do Distrito e de toda a sociedade civil que desenvolve trabalho no
combate à pobreza e à exclusão social. O Núcleo assumiu uma clareza de princípios
de divulgação de informação ímpar na região, que tem vindo a provocar uma ligeira
alteração nas mentalidades dos atores sociais e que em muitos casos era camuflada
pelo tecido social da região por questões de conveniência individual e coletiva.
Atualmente o Núcleo conta com uma base de dados de 6000 destinatários de
endereços eletrónicos.

Atividade 4.1.10

Visitas Institucionais

Objetivo(s)

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a melhorar a identidade e

Estratégico(s)

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(s)

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

Anual(ais)
Descrição

A realização de visitas institucionais individuais a realizar pelo Técnico e Coordenador
do Núcleo tem sido um dos objetivos da intervenção do Núcleo. Esta ação contribui
para o reforço das ligações institucionais existentes como forma de potenciar o
conhecimento da região e de divulgar as atividades dos associados. 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.

Objetivos

- Conhecer e divulgar as atividades dos associados;
- Promover as boas práticas institucionais;

Específicos

- Realização de 3 visitas institucionais.

Destinatários
Metodologia

Associados Coletivos do Distrito de Beja.
e

Normalmente as visitas institucionais obedecem a uma ligeira visita às instalações do
Associado com a entrega de documentação por parte do técnico do Núcleo. As visitas

Planeamento

estão a ser realizadas quando surge um novo associado, quando existem reuniões
descentralizadas da Rede Social do Concelho de Beja ou/e sempre que existam
reuniões dos parceiros nos diferentes grupos de trabalho instituídos e sempre que
solicitadas.

Parceiros

Associados Coletivos do Distrito de Beja.

Cronograma

A definir de acordo com o surgimento de novos associados.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- 4 visitas realizadas no ano de 2013:

execução

de

- Casa do Povo do Penedo Gordo em 23 de Janeiro (no âmbito da Rede Social),
- Associação de Solidariedade Mombejense em 29 de Maio,
- Patronato de Santo António (Lar Novo) em 5 de Junho (no âmbito da Rede Social),
- Associação de Solidariedade Mombejense em 26 de Novembro (insolvência da
mesma)
- 124 participantes;
- 55 entidades participantes;
- um concelho abrangido (Beja).

Resultados

- partilha de informação e conhecimento como forma de potenciar o trabalho em rede.
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Fontes

de

2013

- fotos,
- registo de atividade.

Verificação
Avaliação

Consideramos positiva a intervenção do Núcleo no reforço dos laços interinstitucionais
presenciais neste ano apesar das dificuldades inerentes às deslocações provenientes
da dimensão do Distrito de Beja.

Atividade 4.1.11

Exposição de fotografias

Objetivo(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

Estratégico(s)

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

Objetivo(s)

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

Anual(ais)
Descrição

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 em
diferentes níveis (idosos, comunidades ciganas, sem abrigo, etc). 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
atá ao presente momento 3 exposições de fotografias, a saber:
1 – olhando a pobreza no Baixo Alentejo,
2 – habitação no concelho de Beja,
3 – inclusão social das comunidades ciganas de Beja.
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 deverão estar
disponíveis para a sociedade civil do Distrito de Beja.

Objetivo Geral

Divulgar as exposições de fotografias á luz da missão da organização.

Objetivos

Identificar formas de pobreza na região.

Específicos
Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do Distrito de Beja.
e

Não existe um planeamento rígido para esta atividade, uma vez que sempre que
exista uma oportunidade para a realização da exposição, a mesma será realizada.
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Planeamento
Parceiros

Sociedade civil do Distrito de Beja.

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

- quatro exposições realizadas:

de

- “retrospetiva da semana pelo combate `*a pobreza desde 2010” no IPDJ de Beja

execução

entre 20 e 31 de Maio,
- “inclusão social das comunidades ciganas de Beja” no Centro Social Cultural e
Recreativo do Bairro da Esperanças entre 4 e 19 de Junho,
- “inclusão social das comunidades ciganas de Beja” no dia 7 de Outubro na ESEB em
Beja,
- “inclusão social das comunidades ciganas de Beja” no dia 17 de Outubro na Casa da
Cultura de Beja,
- As exposições foram visitadas aproximadamente por mais de 1500 visitantes.

Resultados

- atualização constante de um conjunto de fotografias como forma de sinalizar a
pobreza no Baixo Alentejo.

Fontes
Verificação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos
- http://servicosocialportugues.blogspot.pt/2012_03_18_archive.html
- http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/51022
- http://zigdebeja.blogspot.pt/2012_10_01_archive.html

Avaliação

Consideramos positiva a avaliação da presente atividade tendo em consideração que
esta atividade já decorre desde 2010. Julgamos pertinente dar continuidade a estas
exposições de fotografias como forma de sinalizar problemas sociais do Distrito de
Beja, numa lógica de lobbie local.

Atividade 4.1.12

Comemorações de dias internacionais

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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)

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os atores sociais do
distrito.
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Anual(ais)
Descrição

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

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

Específicos
Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do Distrito de Beja.
e

Potenciar o trabalho em rede e a participação de todos.

Planeamento
Parceiros

Sociedade civil do Distrito de Beja.

Cronograma

Atividade contínua.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- 12 atividades realizadas;

execução

de

- Dia Mundial do Serviço Social – 18 de Março - foi elaborado programa e divulgado
o cartaz da Conferência/almoço com Alfredo Henriquez para 5000 destinatários mas
não existiram inscrições suficientes para desenvolver a atividade;
- Dia do Livro Português – 26 de Março - divulgado o livro “o cabo dos trabalhos” para
5000 destinatários
- Dia Mundial do Cigano – 8 de Abril - - parceria alargada para comemoração do Dia
Mundial do Cigano com o PIEF do Liceu de Beja, Casa da Cultura de Beja, IEFP de
Beja, O evento incluiu exposições de fotografias, ação de sensibilização, animação
musical com jovens ciganos, sopa de funcho e apresentação do livro “o ciganinho
chico” com Bruno Gonçalves. Estiveram mais de 200 participantes.
- Dia Mundial da Criança – 1 de Junho - divulgação do livro “o ciganinho chico” de
Bruno Gonçalves para 6000 destinatários
- Dia Nacional dos ciganos – 24 de Junho - divulgação do livro “sou cigana” de Tãnia
Fonseca para 6000 destinatários
- Dia internacional do combate à drogas – 26 de Junho - tertúlia realizada com o
Diretor

Regional

do

SICAD,

Presidente

da

Comissão

de

Dissuasão

da

Toxicodependência de Beja, Vânia Weissberg e Diretora Técnica da Comunidade
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Horta Nova da caritas Diocesana de Beja. Estiveram presentes 24 participantes na
Casa da Cultura de Beja,
- Dia mundial da população no dia 11 de Julho com a divulgação da Mensagem do
Secretário Geral da ONU para 6000 destinatários,
- Dia internacional das pessoas idosas em 1 de Outubro,
- Dia Mundial da Saúde Mental no dia 10 de Outubro,
- dia internacional da 3º idade no dia 28 de Outubro,
- Dia internacional dos direitos das crianças no dia 20 de Novembro,
- Dia internacional de pessoas com deficiência no dia 3 de Dezembro,
- estas comemorações assentam na divulgação de informação sobre as temáticas e
públicos em caus através da divulgação de legislação, boas práticas e livros.
Resultados

- venda de livros,
- potenciação da imagem da organização nas escolas e na sociedade civil regional;
- partilha de conhecimentos e de boas práticas;
- desmistificação de preconceitos existentes com as comunidades ciganas;
- dinamizando as sinergias locais e a promoção da cidadania.

Fontes
Verificação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- o Dia Mundial do Cigano em Beja foi referenciado em 2 páginas do Google,
- http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=arquivo&id=20176 ;
- http://servicosocialportugues.blogspot.pt/2012_03_18_archive.html ;
- http://www.radiopax.com/noticias.php?d=noticias&id=14895&c=1 ;
- referências no motor de busca Google;
http://local.pt/portugal/alentejo/comemoraco%E2%80%8Bes-do-dia-mundial-dacrianca-em-beja/ ,
- referências na comunicação social regional.

Avaliação

Tendo em consideração que a presente atividade vai de encontro a uma das vertentes
da organização que tem como fim a realização de lobby, julgamos positiva a presente
avaliação, na medida em que a metodologia adotada valoriza o trabalho em rede com
custos muito baixos e resultados bastante visíveis.

Atividade 4.1.13

Projeto Escolas contra a Pobreza

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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.
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Objetivo(s)

2013

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

Anual(ais)
Descrição

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. Procuramos também 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.

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

- Fornecer um instrumento/recurso para professores que pretendem abordar o tema
nas suas aulas;

Específicos

- Ilustrar a importância de ouvir as crianças e os jovens e tomar em consideração as
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
Metodologia

Alunos e Professores dos Agrupamentos Escolares do Distrito de Beja.
e

Intervenção realizada em parceria com os estagiários de Serviço Social da ESEB e
estagiária da Escola Secundária com 3º ciclo Diogo de Gouveia em Beja.

Planeamento
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

De janeiro a dezembro de 2013.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- a presente atividade foi direcionada para a realização da Feira do Livro Reutilizado e

de
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execução

2013

a Comemoração do Dia Mundial do Cigano;
- 2 parcerias realizadas (PIEF e Estágio de FCT da Escola Secundária Diogo de
Gouveia de Beja;
- 4 turmas e 30 alunos e 7 professores participantes;
- 2 atividades realizadas;
- guias disponibilizados pela Mailing List do Núcleo (5000 destinatários - on-line).

Resultados

- desmistificar determinados preconceitos e partilhar conhecimento;
- potenciação da imagem da organização nas escolas.

Fontes
Verificação

de

- fotos;
- folhas de presenças;
- relatórios de estágios;
- questionários de avaliação.

Avaliação

Consideramos positiva a avaliação da presente atividade demonstrada pelos valores
dos indicadores, mas acima de tudo pela interação realizada pelo Núcleo na
realização de um trabalho em rede e parceria que deverá ser aprofundado em anos
futuros.

Atividade 4.1.14

Atividades Transfronteiriças com a EAPN da Andaluzia

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em

Estratégico(s)

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)
Descrição

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os seus atores
sociais.
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, pretendeu-se em 2013 aprofundar o conhecimento recíproco entre os atores
sociais para que seja possível a realização de atividades conjuntas.

Objetivo Geral

Realização de um intercâmbio entre as duas redes ibéricas e o planeamento de ações
conjuntas nas zonas de fronteira entre os dois países.
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Objetivos

-

realização

de

reuniões

conjuntas

entre

a

Rede

Portuguesa

2013

(Núcleos

Transfronteiriços) e a Rede Espanhola (Comunidades Autonómicas Transfronteiriças).

Específicos

- aprofundar o conhecimento recíproco entre os atores sociais por a que seja possível
a realização de atividades conjuntas.

Destinatários
Metodologia

Sociedade civil do Baixo Alentejo, Algarve e Andaluzia.
e

Trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

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

Cronograma

A definir de acordo com as agendas.

Local de realização

Distritos de Beja, Faro e Andaluzia.

Indicadores

- 3 atividades realizadas;

de

1 - participação da EAPN Andaluzia no Seminário Internacional realizado em Beja;

execução

2 – uma reunião com a SAR QUAVITAE de Montejara e parceiros locais realizada no
dia 6 de Fevereiro no edifício da CMB, tendo em vista um conhecimento recíproco das
duas regiões;
3 - realização de um Workshop informativo com a SAR QUAVITA de Montejara no
Centro Social do Lidador para os parceiros locais no dia 25 de Setembro
- 140 participantes;
- 5 parcerias realizadas;

Resultados

- comunicado de imprensa,
- partilha de conhecimento;
- potenciação da organização.

Fontes
Verificação
Avaliação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- folhas de presenças.
Consideramos positiva a avaliação da presente atividade tendo em consideração os
desenvolvimentos existentes entre o ano passado e o presente ano, apesar dos
constrangimentos existentes ao nível da mobilidade e deslocação dos interlocutores
da intervenção, provenientes da dimensão do território.

Atividade 4.1.15

Banco do Livro Usado /Reutilizado

Objetivo(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
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Estratégico(s)

combate à pobreza e exclusão social.

Objetivo(s)

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

Anual(ais)
Descrição

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. Após a mudança de instalações entendemos que
deveríamos mudar a denominada da atividade para “Reutilizado” em vez de “Usado”.

Objetivo Geral

Criação do Banco do Livro Usado/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

- promover a troca gratuita de livros animado pela "preocupação cívica" de promover a
reutilização rejeitando a ideia de que os livros usados só interessam aos mais

Específicos

desfavorecidos.

Destinatários
Metodologia

Associados e Sociedade Civil do Distrito de Beja.
e

Promover a reutilização dos livros recebendo e entregando gratuitamente livros
usados. Todo e qualquer produto ou serviço prestado por ou para o Banco do Livro é

Planeamento

gratuito.

Parceiros

Instituto Português da Juventude – delegação de Beja, Biblioteca Municipal de Beja,
Santa Casa da Misericórdia de Beja, Associados do Núcleo, Escolas, Universidades,
Entidades Não-governamentais, sociedade civil, entre outros.

Cronograma

A definir de acordo com as démarches em curso.

Local de realização

Beja.

Indicadores

O BLR apresenta os seguintes resultados em Junho de 2013:

execução

de

- 400 livros escolares entregues á Loja social do concelho de Beja,
- 152 livros entregues a particulares
- 650 livros em exposição,
- 1002 livros recolhidos
O BLR apresenta os seguintes resultados em Dezembro de 2013:
Livros escolares- 2052
Livros infantis/juvenis – 89
Livros de leitura – 233
Livros religiosos - 42
Enciclopédias e dicionários – 4
Total – 2420 livros existentes
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Total de livros – 2905 livros
- resultados deste ano:
: - forma colocados 60 livros para leitura na Casa da Cultura de Beja, Rei do
Churrasco , Barbearia Cabanitas e Associação Cultural e Desportiva Zona Azul.
- no dia 17 de Outubro foram vendidos a preço simbólico 241 livros (estes valores
estão num mealheiro para apoiar a futura Associação de Ciganos do Distrito de Beja)
- no Mercadinho de Natal realizado pelo IPDJ de Beja forma vendidos 140 livros a
preços simbólicos
- foram entregues 45 dicionários e 39 livros do 12º ano à Associação dos Leigos
Voluntários Dehomianos para constituição de uma Biblioteca em Niassa-Moçambique
- 75 participantes presenciais na recolha e entrega de livros
- Loja Social do Concelho de Beja
- Banco Alimentar contra a fome de Beja
- PIEF do Liceu de Beja
- IPDJ de Beja
O BLR originou a criação das atividade denominada Feira do Livro Reutilizado (foi
realizada de 20 a 31 de Maio no IPDJ em Beja) com mais de 200 visitantes e com 138
trocas de livros.
Resultados
Fontes
Verificação

- partilha de 545 livros e promoção do livro reutilizado..
de

- fotos;
- elaboração de documento comprovativo da existência dos livros;
- elaboração e divulgação do cartaz da Feira do Livro Reutilizado;
- http://juventude.gov.pt/eventos/cidadania/paginas/feiradolivroreutilizadoembeja.aspx
- http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=136578
- http://www.inr.pt/content/1/2933/feira-do-livro-reutilizado-em-beja
- entrevista na Radio Pax.

Avaliação

Consideramos positiva a avaliação da presente atividade tendo em consideração os
constrangimentos dos recursos humanos. Convém referir o papel desempenhado
pelas estagiárias do Núcleo no que se refere ao apoio prestado e a prestar em ações
futuras. Julgamos oportuno potenciar esta atividade com a realização em parceria
(Rede Social do Concelho de Beja, estagiárias, Banco Alimentar contra a Fome de
Beja, IPDJ, entre outros) de uma feira de livros reutilizados com maior dimensão.
Desta forma pretendemos futuramente potenciar o Banco do Livro Reutilizado e
valorizar as parcerias locais como forma de valorizar a troca de livros e consequente
leitura desmistificando a ideia de que os livros usados são apenas para usufruto dos
mais pobres
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Atividade 4.1.16

Encontro Regional do Sul

Objetivo(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

Estratégico(s)

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

Objetivo(s)

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

Anual(ais)
Descrição

De acordo com a vontade manifestada no seio do Núcleo Regional do Sul
pretendemos realizar no segundo semestre de 2013 uma Tertúlia subordinada ao
tema das parcerias e trabalho em rede.

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 através da realização de uma
intervenção em parceria no seio do Núcleo Regional do Sul.

Objetivos

Realização de uma intervenção em parceria no seio do Núcleo Regional do Sul.

Específicos
Destinatários

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

Metodologia

e

Potenciação do trabalho em rede

Planeamento
Parceiros

Associados, Núcleos Distritais do Sul, ONG’s, Organismos Públicos, Redes Sociais,
Câmaras Municipais, Dirigentes, Técnicos, Públicos Excluídos, Sociedade Civil, entre
outros.

Cronograma

A definir

Local de realização

Lisboa.

Indicadores

- Nada a assinalar;

de

execução
Resultados
Fontes

- Nada a assinalar.
de

- Nada a assinalar.
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Verificação
Avaliação

Não consideramos positiva a avaliação presente tendo em consideração que não foi
realizada uma atividade de âmbito regional por questões relacionadas com as
agendas dos Núcleos Distritais.

Atividade 4.1.17

Núcleo Regional do Sul

Objetivo(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

Estratégico(s)

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

Objetivo(s)

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

Anual(ais)
Descrição

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 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

Operacionalizar esta estrutura regional, que se consubstancia na realização de
reuniões de trabalho, na Sede do Núcleo Regional – Lisboa, tem sido possível agilizar

Específicos

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.
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Cronograma

A definir de acordo com as agendas.

Local de realização

Lisboa.

Indicadores

- Mais de 20 parcerias realizadas;

de

- O Núcleo esteve presente em 3 reuniões do Núcleo Regional do Sul (1 de Fevereiro,

execução

3 de Maio, 12 de Julho e 21 de Outubro).

Resultados
Fontes

2013

- partilha do conhecimento.
de

- fotos, atas e folhas de presenças.

Verificação
Avaliação

Como plataforma de trabalho, o Núcleo Regional tem-se revelado positivo e
operacional, funcionando como motor impulsionador de reflexão sobre novas
estratégias de intervenção, pelo que consideramos a avaliação positiva.

Atividade 4.1.18

Reuniões de Núcleo

Objetivo(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional

Estratégico(s)
Objetivo(s)
Anual(ais)
Descrição

Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a melhorar a identidade e
a imagem organizacional junto de todos os stakeholders relevantes.
Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e os atores sociais do
distrito.
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

- 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;
- 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.
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Destinatários

2013

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.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- 9 reuniões realizadas em 6 reuniões agendadas e marcadas;

de

- 4 participantes/associados por reunião;

execução

- 9 Atas das reuniões.

Resultados
Fontes

- Elaboração do Plano de Atividades e apoio à realização de atividades.
de

- Folhas de presenças e Atas.

Verificação
Avaliação

Consideramos positiva a avaliação desta atividade apesar de em função de em anos
anteriores termos realizado reuniões de Núcleo com bastantes participantes.

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 nossa nissão, capacitar,
formando os 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. Atualmente a EAPN está com novo
processo de acreditação junto da DGERT. 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;
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- 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.
De seguida, poderemos observar as atividades formativas desenvolvidas durante o presente semestre de acordo
com o Plano de Formação para 2013 (ver anexo 2):

Atividade 4.2.1

Organização de Ações de Formação

Objetivo(s)

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

Estratégico(s)

Objetivo 7 – Diversificar as fontes de financiamento.

Objetivo(s)

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

Anual(ais)
Descrição

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
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

- A definir de acordo com a temática de cada ação;
- Atualização do Diagnóstico das Necessidades Formativas;

Específicos

- Assegurar uma participação média de 12 formandos.

Destinatários

- Associados;
- Sociedade civil do Distrito de Beja.

Metodologia
Planeamento
Parceiros

e

O Plano de Formação foi 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.
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Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- foram concebidas e divulgadas oito Ações de Formação (Legislação Laboral-

de

atualização com repetição, Coaching na liderança e na gestão de equipas, As

execução

exigências das auditorias da qualidade nas instituições sociais: referenciais e seus
requisitos, Bullying nas escolas: um plano b), Língua Gestual Portuguesa, Coaching: a
arte de falar em público) e realizadas seis ações de formação.
- 66 horas de formação realizadas;
- 9 horas de acompanhamento;
- 9 horas/registos de observação direta da ação;
- existência de seis relatórios de execução das ações de formação;
- elaboração do Relatório Anual da Formação de 2013;
- 86 formandos – 13 concelhos abrangidos - 29 instituições.

Resultados
Fontes

- Relatórios das atividades.
de

Verificação

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- Existência de 4 relatórios de execução das ações de formação
- folhas de presenças, panfletos de divulgação;
- http://juventude.gov.pt/Eventos/EducacaoFormacao/Paginas/Legislacao-Laboral

Avaliação

Apesar dos constrangimentos existentes considera-se positiva a avaliação realizada,
tendo em consideração que se realizaram 66 horas no presente semestre; contudo
era prática do Núcleo realizar mais horas de formação do que o previsto em Plano de
Formação.

4.3. INVESTIGAÇÃO
Durante este ano, o Núcleo Distrital de Beja, numa perspetiva de continuidade, dinamizou e participou 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,
- No Grupo de Trabalho das Comunidades, com um forte apoio à constituição de uma Associação de Ciganos no
Distrito de Beja e na inovação de intervenções de proximidade (Projeto Flores de Esperança),
- 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 no GP da Newsletter.
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Passamos, assim, a descrever as atividades desenvolvidas:

Atividade 4.3.1

Participação na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e nos seus Grupos de
Trabalho
Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Objetivo(s)

um impacto efetivo da Organização na definição das políticas sociais e no combate à

Estratégico(s)

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)

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

Anual(ais)

diferentes níveis.

Descrição

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

- Participar ativamente nas reuniões com sugestões segundo as orientações da
Organização;

Específicos

- Influenciar a agenda;
- Dinamizar e produzir conhecimento o nível dos Grupos de Trabalho em que o
Núcleo participa.

Destinatários
Metodologia

Atores sociais do Distrito de Beja.
e

O Núcleo tem participado nas reuniões da PSCBA e nos seus grupos de trabalho,
sempre que solicitado para o efeito.

Planeamento
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 CDSS de Beja e dos seus parceiros.

Local de realização

Distrito de Beja.

Indicadores

- participação nas reuniões da PSCBA de 31 de janeiro e de 17 de Outubro.

de
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execução

2013

- Apoio ao estudo da caraterização socio-habitacional das comunidades ciganas do
distrito de Beja (Serpa e Beja) do GT das Comunidades Ciganas da PSCBA com
elaboração, tratamento dos questionários e síntese do estudo realizado em parceria
com a CLAS e Serpa e Beja e o CDSS de Beja.
- Na reunião de 17 de Outubro o Núcleo disseminou junto dos participantes a
mensagem da EAPN Portugal referente ao Dia Internacional para a Erradicação da
Pobreza e referenciou as atividades que estavam a ser realizadas nesse mesmo dia
em Beja.

Resultados

- Reforço da componente de investigação da EAPN Portugal consolidando o seu
papel como entidade de referência nas áreas da pobreza e da exclusão social

Fontes
Verificação

de

- fotos;
- folhas de presenças e atas;
- relatórios de estágios;
- http://www.pscba.org/

Avaliação

Consideramos positiva a presente avaliação, na medida em que o Núcleo se tem
vindo a afirmar ma PSCBA como um parceiro imprescindível na potenciação de
canais regulares de comunicação e disseminação da informação, assim bem como no
GT da Minorias Étnicas, na elaboração de estudos (caraterizações) da população
cigana.

Atividade 4.3.2

Participação no CLAS da Rede Social do Concelho de Beja

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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)
Descrição

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.
O Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal, participa regularmente nas Reuniões e
Plenário da Rede Social do Concelho de Beja, com a nossa contribuição em
diferentes áreas.

Objetivo Geral

Colaborar regularmente com a Rede Social Concelho de Beja e com projetos
relevantes de intervenção social.
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- Participar ativamente nas reuniões com sugestões segundo as orientações da
Organização;

Específicos

- Influenciar a agenda;
- Dinamizar e produzir conhecimento o nível dos Grupos de Trabalho em que o
Núcleo participa.

Destinatários
Metodologia

Atores sociais do concelho de Beja.
e

O Núcleo tem participado nas reuniões da rede Social do concelho de Beja, sempre
que solicitado para o efeito, numa perspetiva positiva de potenciar o trabalho

Planeamento

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

- o técnico participou em 11 reuniões da Rede Social Concelho de Beja em 23 de

de

Janeiro, em 6 de Março, em 3 de abril, em 8 de maio, em 5 de junho, em 3 de Julho,

execução

em 4 de setembro, em 2 de Outubro, em 6 de Novembro e em 4 de Dezembro;
- no Plenário da

Rede Social do Concelho de Beja de 19 de Dezembro esteve

presente a Coordenação;
- 3 presenças em reuniões no grupo de trabalho da Newsletter. Refira-se que durante
este ano o Núcleo assumiu a organização da Newsletter da Rede Social do Concelho
de Beja;
- Apoio ao estudo da caraterização socio-habitacional das comunidades ciganas do
distrito de Beja (Beja);
- 8 presenças em atividades regulares da Rede Social do Concelho de Beja.
Resultados

- Reforço da componente de investigação da EAPN Portugal consolidando o seu
papel como entidade de referência nas áreas da pobreza e da exclusão social;
- elaboração da 3 Newsletter da Rede Social do Concelho de Beja.

Fontes
Verificação
Avaliação

de

- fotos;
- suportes de informação da EAPN Portugal e da CMBeja;
- folas de presenças e atas.
Consideramos positiva a presente avaliação, na medida em que o Núcleo se tem
vindo a afirmar como um parceiro imprescindível na potenciação de canais regulares
de comunicação e disseminação da informação entre os diversos parceiros e a
sociedade civil do concelho de Beja.
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Atividade 4.3.3

Conselho Consultivo Distrital

Objetivo(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

Estratégico(s)

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)

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

Anual(ais)

participação.
A ideia subjacente à filosofia do Conselho Consultivo Distrital é a de “ dar voz aos

Descrição

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.
“Dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a tem em quase nenhuma

Objetivo Geral

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, no que concerne ao âmbito de
intervenção do Distrito de Beja.
Objetivos

- Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na perspetiva das pessoas que
se encontram em situação de pobreza e/ou exclusão social, mediante uma

Específicos

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
Planeamento

e

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
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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

- 12 participantes do distrito de Beja envolvidos;

de

- Elaboração do Plano de Ação;

execução

- 9 reuniões realizadas;
- 10 atividades em que participaram (Seminário Internacional, reuniões do Conselho
Consultivo Nacional, exposição de fotografias, Dia Mundial do Cigano, Ciclo de
Palestras, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, V Fórum Nacional 14 e
15 de outubro de 2013 | Costa da Caparica e ação de formação denominada coaching
a arte de falar em público, Feira do Livro Reutilizado, Mercadinho de Natal);

Resultados

- partilha de conhecimentos;
- envio de dois 3 comunicados à imprensa.

Fontes
Verificação
Avaliação

de

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- folhas de presenças;
Consideramos positiva a avaliação realizada pelo facto do Núcleo ter conseguido
consolidar o presente CCL.

Atividade

Grupo de Trabalho das Comunidades

4.3.4
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)

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

Anual(ais)
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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.

Objetivo

Promover a participação efetiva das comunidades ciganas na sociedade.

Geral
Objetivos

- Promover um conhecimento efetivo sobre as comunidades locais, desmistificando estereótipos e

Específico
s

preconceitos existentes;
- Promover pistas de intervenção social mais adequadas e inovadoras;
- Consolidar a EAPN Portugal como uma entidade de referência a nível nacional e internacional na
área das Comunidades Ciganas.

Destinatári

Associados, Comunidades Ciganas e Sociedade Civil do Distrito de Beja.

os
Metodologi
a

e

Planeamen

Potenciar o trabalho em rede através da forte ligação existente entre o Núcleo e os Mediadores
Ciganos do Distrito de Beja, como forma de potenciar Promover um conhecimento efetivo sobre as
comunidades locais, desmistificando estereótipos e preconceitos existentes e consolidar a EAPN
Portugal como uma entidade de referência a nível nacional e internacional na área das
Comunidades Ciganas.

to
Parceiros

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

Cronogram

A definir de acordo com a disponibilidade dos mediadores ciganos do Distrito de Beja

a
Local

de

Distrito de Beja.

realização
Indicadore
s

de

execução

- apoio à constituição de uma Associação de Ciganos do Distrito de Beja:
- estatutos elaborados, logo concluído, angariação de fundos através da venda simbólica de livros
usados, 3 reuniões realizadas com os mediadores ciganos do Distrito de Beja.
- Dia Mundial do Cigano:
- realização de atividade comemorativa no dia 8 de Abril na Casa da Cultura de Beja (300
participantes aproximadamente) com sessões de informação e sensibilização, feira do livro usado,
apresentação do livro “a história do ciganinho Chico” de Bruno Gonçalves (repetição no IPB),
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exposição de fotografias “inserção da comunidade cigana de Beja”, oferta de sopa de funcho aos
participantes, entre outros.
- Dia Nacional do Cigano
- Tendo em consideração que o Dia Mundial do Cigano coincide com o dia 24 de Junho e em
virtude de estar programada uma atividade para Moura, cujo feriado municipal coincide não foi
possível realizar a referida atividade, pelo que o Núcleo enviou por correio eletrónico uma
mensagem alusiva ao referido dia para mais de 6000 destinatários.
- Projeto “Flores de Esperança”
- Início do projeto “Flores de Esperança” em parceria com o CSCR do Bairro da Esperança e da
Igreja Paroquial do Bairro da Esperança, em 21 de Abril com a realização de uma Ação de
Sensibilização com o convidado António Romano.
- reuniões semanais todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e 30 minutos no Bairro da
Esperança;
- elaboração e definição do Projeto;
- apresentação pública do Projeto no dia 11 de Julho na Igreja Paroquial do Bairro da Esperança
com 42 participantes;
- atividades de limpeza e pintura com o envolvimento da população local voluntária ( ver facebok
em https://www.facebook.com/flores.deesperanca?ref=tn_tnmn;
- criação do facebook do projeto em Dezembro de 2013 (800 amigos);
- elaboração e divulgação da Newsletter nº 1 (Dezembro 2013) denominada “Flores de Esperança”,
que foi divulgada para 6000 destinatários;
- realização de reuniões com parceiros locais (Junta de Freguesia, Competir, entre outros);
- criação da Rotunda Florida em Dezembro.
Resultados

- elaboração dos estatutos da Associação de ciganos do distrito de Beja;
- Inicio das atividades do projeto “Flores de Esperança”.

Fontes de
Verificação

- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- folhas de presenças,
Projeto Flores de Esperança
- comunicação social nacional e regional
. http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=662192&tm=8&layout=123&visual=61
http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=arquivo&id=20302
http://issuu.com/diariodoalentejo/docs/da_1630
- criação de facebook com 800 amigos em Dezembro de 2013;
https://www.facebook.com/flores.deesperanca?ref=tn_tnmn
- elaboração e divulgação da Newsletter nº 1 denominada “Flores de Esperança”, que foi divulgada
para 6000 destinatários;
Dia Mundial do Cigano
Comunicação social regional
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http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=arquivo&id=20176
http://www.radiopax.com/index.php?go=noticias&id=522
http://local.pt/portugal/alentejo/beja-comemoraca%E2%80%8Bo-do-dia-mundial-do-cigano-2013/
http://www.newsbcc.com/portugal/mundo/beja_comemora%C3%A7%C3%A3%E2%80%8Bo_do_dia
_mundial_do_cigano_-_2013/329892/
Avaliação

Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração a valorização da partilha de
conhecimento e das parcerias realizadas o que nos leva a potenciar num futuro imediato as
atividades realizadas para uma intervenção com maior dimensão.
Consideramos a avaliação do Dia Mundial do Cigano e do Projeto Flores de Esperança ao nível da
formação e do Seminário que se realiza todos os anos, pelo que consideramos importante potenciar
estas atividades em 2014, através do reforço das parcerias locais.

Atividade 4.3.5

Estudo sobre o Rendimento Adequado em Portugal

Objetivo(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

Estratégico(s)

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)

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

Anual(ais)
Descrição

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 a participação efetiva dos atores sociais e da sociedade em geral.

Objetivos

- Promover um conhecimento efetivo sobre o Distrito de Beja;
- Consolidar a EAPN Portugal como uma entidade de referência a nível nacional.

Específicos
Destinatários
Metodologia

Associados e Sociedade Civil do Distrito de Beja.
e

Potenciar o trabalho em rede.
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Planeamento
Parceiros

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

Cronograma

A definir de acordo com a disponibilidade dos promotores do Estudo

Local de realização

Concelho de Beja.

Indicadores

- apoio à realização do estudo

de

execução
Resultados
Fontes
Verificação

Avaliação

- Divulgação do Boletim RAP nº 1 em 31 de Dezembro 2013
de

- entrega dos materiais provenientes da divulgação e da recolha de informação para o
estudo;
- Divulgação do Boletim RAP nº 1 em 31 de Dezembro 2013 para 6000 destinatários.
Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração que temos
conseguido corresponder às exigências da entidade promotora.

Atividade 4.3.6

Estágios Curriculares

Objetivo(s)

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de lobby político que tenha em vista

Estratégico(s)

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)
Descrição

Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e aos atores sociais do
Distrito.
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 ao nível do ensino secundário e superior.

Objetivo Geral

Promover a participação efetiva dos atores sociais e da sociedade em geral.
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- Promover um conhecimento efetivo sobre o Distrito de Beja;
- Consolidar a EAPN Portugal como uma entidade de referência a nível nacional.

Específicos

- promover parcerias com os estabelecimentos de ensino.

Destinatários

Associados e Sociedade Civil do Distrito de Beja.

Metodologia

e

Potenciar o trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

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

Cronograma

A definir de acordo com a disponibilidade dos parceiros.

Local de realização

Concelho de Beja.

Indicadores

- 5 estágios curriculares da Escola Superior de Educação de Beja até Maio;

de

- 1 estágio FCT da Escola Secundária Diogo de Gouveia de Beja até Maio;

execução

- 5 estágios curriculares da Escola Superior de Educação de Beja desde Outubro.

Resultados

- maior conhecimento e aprendizagem por parte dos estagiários da realidade social e
do contexto profissional;
- apoio às atividades do Núcleo;
- apoio à caraterização sócio habitacional das comunidades ciganas de Serpa e Beja
em parceria com o CDSS de Beja e a Rede Social de Beja respetivamente;
- realização de atividades pontuais por parte dos estagiários (Feira do Livro
Reutilizado e Ciclo de Palestras com a apresentação do livro de Bruno Gonçalves na
ESEB em Beja).

Fontes

de

Verificação
Avaliação

- relatórios de estágio;
- http://juventude.gov.pt/eventos/cidadania/paginas/feiradolivroreutilizadoembeja.aspx
e em mais 2 páginas do Google.
Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração que conseguimos
corresponder às expetativas iniciais, quer ao nível da integração e aprendizagem dos
alunos em contexto de trabalho, quer ao nível das atividades realizadas em parceria
ou pelo Núcleo.

4.4. Outras Ações
Tendo em consideração a experiência acumulada durante estes anos e na sequência dos Planos e Relatórios
anteriormente elaborados, a inserção desta atividade procura responder ao surgimento de solicitações e
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atividades em parceria com as instituições do distrito e outras atividades provenientes da Sede, que vão sendo
trabalhadas continuadamente sem constarem no Plano de Atividades do Núcleo.

Atividade 4.4.1

Reuniões Nacionais

Objetivo(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional
Objetivo 2 – Gestão de Marketing da organização com vista a melhorar a identidade e

Estratégico(s)

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 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)

Potenciar as linhas orientadoras para 2013 da EAPN Portugal

Anual(ais)
Descrição

Reuniões realizadas na Sede da EAPN Portugal, com o objetivo de monitorizar as
atividades, formar os técnicos, uniformizar procedimentos etc.

Objetivo Geral

Potenciar as linhas orientadoras para 2013 da EAPN Portugal.

Objetivos

. Potenciar as linhas orientadoras para 2013 da EAPN Portugal

Específicos
Destinatários
Metodologia

Técnicos e associados da EAPN Portugal
e

Potenciar o trabalho em rede.

Planeamento
Parceiros

Técnicos e associados.

Cronograma

A definir de acordo as orientações da Sede.
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Local de realização

Porto e Coimbra.

Indicadores

- 2 reuniões de técnicos em Março (14 e 15) em Junho (6 e 7) em Setembro (26 e 27)

de

e em Dezembro (9 e 10) no Porto;

execução

- Encontro Nacional de Associado nos dias 21 e 22 de Junho em Coimbra.

Resultados
Fontes
Verificação
Avaliação

- Orientações técnicas de foro interno
de

- fotos;
- atas;
- folhas de presenças.
Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração o reforço e a
uniformização das linhas orientadoras da organização.

Atividade 4.4.2

Outras

Objetivo(s)

Objetivo 1 – Desenvolvimento Organizacional

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 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)

Objetivo 1: 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
Objetivo 2: 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
Objetivo 3: Promover ações e eventos sobre temáticas relacionadas com as prioridades
do distrito relacionadas com a luta contra a pobreza e a exclusão social
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Objetivo 4: Aprofundar os canais de comunicação entre a EAPN Portugal e aos atores
sociais do distrito
Objetivo 5: Reforçar a qualificação contínua das ONG`s e dos atores sociais do Distrito
de Beja
Objetivo 6: 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

- Potenciar as linhas orientadoras para 2013 da EAPN Portugal
- 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

Promover a interligação institucional e o trabalho em rede no distrito de Beja.

Objetivos

- Fomentar a cultura da pareceria e do trabalho em rede;
- Promover a interligação institucional e o trabalho em rede no distrito de Beja

Específicos
Destinatários
Metodologia

Sociedade em geral do Distrito de Beja.
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 e das solicitações
realizadas.

Local de realização
Indicadores
execução

Distrito de Beja.

de
- Reuniões com a Interlocutora do CDSS Beja
25 de Janeiro de 2013
- Colaboração com o Instituto Politécnico de Beja (IPB)
Participação na reunião de avaliação do curso de Serviço Social da Escola Superior de
Educação de Beja.
- Solicitações da comunicação social regional
Mais de 20 participações na comunicação social regional por parte do Dr. João Martins
- a Coordenação Local realizou 8 entrevistas para a comunicação social regional (Radio
Pax, Radio Castrense, Radio Planicie, Correio Alentejo, Radio Aljustrel, Radio Vidigueira
e Radio Renascença), a solicitação das mesmas
- Presenças e participações em eventos
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Mais de 20 participações em eventos realizados na cidade de Beja (Projeto
Acessibilidade de Beja, inauguração da Lar do Patronato de S. António, Conferência de
Paulo Neto, PIEF no Pax Julia, IEFP e Atividades Socialmente Úteis realizado pelo
CDSS de Beja, entre outros).
- Medidas de Politicas Ativas de Emprego - apoio ao workshop Medidas de Politicas
Ativas de Emprego – emprego apoiado do Protocolo da EAPN co o IEFP realizado em
Beja no dia 15 de Julho com 22 participantes,
- Participação na formação sobre Juventude em ação realizada no dia 30 de Outubro no
Centro Social e Cultural do Bairro da Esperança,
- Participação por convite na apresentação do Projeto Rede de Apoio Mútuo das Cáritas
Diocesanas da Raia no dia 27 de Outubro em Beja,
- a convite do CDSS de Beja, o Núcleo participou no Workshop denominado
“Solidariedade entre Gerações e Envelhecimento Ativo” realizado no dia 7 de Novembro
no IEFP em Beja, cujo objetivo foi o da elaboração do livro branco sobre o
envelhecimento ativo em Portugal..
- reuniões
- reunião com o Presidente da Associação dos Leigos Voluntários Dehomianos no dia 11
de Novembro em Beja para apoio à constituição de uma biblioteca em Niassa –
Moçambique,
- reunião com o PIEF da Escola Secundária Diogo de Gouveia de Beja no dia 18 de
Novembro,
- a solicitação da Ass. dos Familiares da Força Portuguesa ( O Avião) realizou-se uma
reunião nas instalações do Núcleo no dia 26 de Novembro.
- Formação PORDATA
- 4 sessões de formação “Pordata”
4 de Fevereiro
1º sessão – 22 formandos
2º sessão – 23 formados
21 de Março
1º sessão – 38 formandos
2º sessão – 23 formandos
- Metodologia SPIRAL
Cumprimento do Plano de Ação da Metodologia Spiral em parceria com o CDSS de Beja
com a realização de 3 sessões de informação/ação descentralizadas e uma sessão geral
de monitorização e apresentação dos resultados
Resultados

- 12 atividades realizadas e mais de 50 ações realizadas/participadas.
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- suportes de informação da EAPN Portugal;
- fotos;
- atas e folhas de presenças;
- relatórios;
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=662192&tm=8&layout=123&visual=61
http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=arquivo&id=20302
http://www.caritas.pt/beja/index.php?option=com_content&view=article&id=3537:apresent
acao-publica-foto-galeria&catid=58:noticias

Avaliação

Consideramos positiva a presente avaliação tendo em consideração a limitação dos
recursos humanos o que por vezes condiciona as respostas às solicitações, no entanto
procuramos sempre corresponder às mesmas.
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6. CONCLUSÕES

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 princípio da cooperação interinstitucional e o respeito pelo
trabalho desenvolvido por cada um dos atores envolvidos, abandonando a lógica da supremacia, do
protagonismo de uns sobre os outros e assumindo um compromisso e uma 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 abordagem é utilizada quer ao
nível do trabalho desenvolvido ao nível distrital quer no desenvolvimento de projetos específicos.
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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 não-governamentais 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.
6. Avaliação
A avaliação tem sido ao longo destes 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.
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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Em conformidade com as linhas de orientação da EAPN Portugal, a metodologia de trabalho realizado pelo
Núcleo Distrital de Beja assenta nos seguintes pressupostos:


Partenariado e Participação;



Cooperação; Atitudes/iniciativas inovadoras e modelares;



Formação e informação/ divulgação contínua e alargada;



Intercâmbio de serviços, saberes e de experiências;



Entendimento da luta contra a pobreza e exclusão social, enquanto estratégia transversal a todas as
medidas e políticas;

 Participação nas políticas sociais em Portugal (definição, implementação e avaliação).

Tendo em consideração as ações previstas e realizadas, definidas no Plano de Atividades para o ano 2013, de
acordo com os objetivos gerais da EAPN Portugal baseados no Plano Estratégico e atendendo a alguns ligeiros
constrangimentos pontuais, consideram-se alcançados os objetivos delineados, pelo que se considera uma
avaliação extremamente positiva tendo em consideração as ações realizadas.
Uma das principais preocupações foi o reforço participativo das instituições do Distrito nas atividades do Núcleo e
na presença contínua e consistente por parte dos associados nas Reuniões de Núcleo e nas suas atividades; e
uma maior ligação na comunicação pela via eletrónica com o tecido social do Distrito, para que a informação
circule com mais celeridade. O Núcleo tem vindo a apostar na concretização de uma base de dados alargada de
endereços eletrónicos das instituições do Distrito, das Redes Sociais, dos Profissionais, das Entidades
Associativas, das IPSS`s, entre outras. O Núcleo continua a responder a solicitações de informações
provenientes de contactos individuais e institucionais pela via do correio electrónico.
No contexto da investigação, o Núcleo iniciou uma nova aposta mais consentânea com a realidade do Núcleo,
uma vez que os constrangimentos existentes ao nível dos recursos humanos do Núcleo não eram compatíveis
com o idealizado. o Núcleo determinou que em vez de existir uma investigação mais exaustiva sobre o Estudo
das ONG do Distrito de Beja, que implica o recurso ao instrumento estatístico SPSS (para o qual não possuímos
licença de utilização), deverá optar por estudos de investigação/ação baseados nos trabalhos realizados pelas
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estagiárias de Serviço Social. Estes trabalhos estão a ser desenvolvidos com a colaboração das estagiárias e
deverão ter continuidade nos próximos anos (exemplo do “guião de boas práticas nas comunidades ciganas” e
“caraterização socio habitacional das comunidades ciganas de Serpa e Beja” ) em parceria com a Rede Social do
concelho de Beja e o Centro Distrital de Segurança. Julgamos necessário e contínuo o reforço destes domínios
uma vez que foram considerados relevantes para a atividade do Núcleo, tendo em consideração a valorização da
sua qualidade, como forma de reforçar a imagem da EAPN Portugal junto da sociedade civil do Distrito e de
acordo com o Plano Estratégico da organização.
Na vertente formativa, no que respeita ao Plano de Atividades e tendo em consideração o Acordo existente com a
Segurança Social, o Núcleo realizou neste ano 66 horas de formação.

Ao nível do Plano Estratégico da EAPN e no que concerne ao presente ano, apresentamos os resultados
alcançados nos diferentes objetivos:
No que se refere ao primeiro objetivo – Consolidar a Rede em termos territoriais – e tendo em consideração que a
participação ativa dos associados na elaboração do Plano de Atividades para o ano de 2013, fortaleceu a
intervenção realizada, na medida em que existiu uma resposta adequada em função das necessidades
sinalizadas, verificámos que a organização do Seminário Internacional, que não excedeu as expectativas
inicialmente previstas, Por outro lado, verificou-se um ligeiro aumento no número de associados.

No que diz respeito ao segundo objetivo – consolidar a Rede como interlocutor nacional e regional em diferentes
níveis – salientamos as seguintes intervenções:
- Uma nova solicitação para integração no Núcleo de estágios curriculares da Escola Superior de Educação de
Beja e da Escola com 3º Ciclo Diogo de Gouveia de Beja;
- As participações na Rede Social do Concelho de Beja;
- As participações na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e no Grupo de Trabalho das Minorias Étnicas.
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Em relação ao terceiro objetivo – consolidar a Rede no seu espaço externo (nacional e internacional) –
consideramos que foi alcançado através da organização do Seminário Internacional assim bem como nas
atividades desenvolvidas em Beja com a SAR QUAVITAE de Montejara.

Relativamente ao quarto objetivo – acompanhamento das políticas nacionais tendo como elemento central a
Estratégia Europeia de Lisboa, o Plano Nacional de Ação para a Inclusão, a Agenda 2020 e o Pacote de
Investimento Social – o Núcleo tem vindo a difundir sistematicamente diversos documentos sobre as políticas
sociais nacionais e europeias (EAPN da Andaluzia, Newsletter da Fundacion Luis Vives, Newsletter da Fundacion
Secretariado Gitano entre outros) junto dos associados, das redes sociais e da sociedade civil do Distrito. No
seguimento destas ações, o Núcleo tem vindo a divulgar amplamente a Estratégia 2020 e o Programa Nacional
de Reformas.

O quinto objetivo – promover a participação dos próprios excluídos e a mobilização de todos os atores relevantes
– foi potenciado com a consolidação do Conselho Consultivo Local (CCL). Em termos quantitativos o grupo conta
atualmente com 16 participantes (3 na área dos idosos, 3 na área da deficiência, 3 na área do desemprego, 4 na
área das minorias étnicas e 3 na área dos emigrantes). A organização e realização das reuniões do CCL com
estes participantes têm sido bastante difíceis de organizar, atendendo à disponibilidade dos mesmos; pelo que o
Núcleo tem optado pela sua integração através da participação dos elementos do CCL nas atividades do Núcleo
e nas reuniões de Núcleo, organizadas umas vezes pelo CCL e organizadas outras vezes no âmbito da
intervenção mais abrangente do Núcleo. Convém referir que para este ano foi elaborado um Plano de Ação das
atividades do CCL. Ao mesmo tempo iniciamos o Projeto Flores de Esperança (ver página 45 e 46) que vai de
encontro à solidariedade e participação dos próprios excluídos e na mobilização de todos os atores concelhios e
regionais.

Por último, e no que respeita ao sexto objetivo – promoção de ações inovadoras, no âmbito da qualidade, da
investigação e do conhecimento – o Núcleo tem vindo a realizar algumas experiências ao nível da
investigação/ação com as estagiárias que têm sido integradas no Núcleo e provenientes da Escola Superior de
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Educação de Beja e da Escola Secundária com 3º Ciclo Diogo de Gouveia de Beja, através dos trabalhos
seguintes trabalhos:
- Representações sociais da pobreza em contexto escolar;
- Elaboração em parceria com o CDSS de Beja e as estagiárias de Serviço Social da ESEB que estiveram no
Núcleo no ano letivo 2011-2012, do “guião de boas práticas de intervenção nas comunidades ciganas do Distrito
de Beja” entre ouros documentos, que deverão estar disponíveis no site da PSCBA em www.pscba.org.

Considerando a subjetividade e a dificuldade em auferir de uma forma concisa e objetiva a intervenção realizada
pelo Núcleo que durante este semestre, julga-se possível e necessária a identificação e sinalização de um
conjunto de mudanças resultantes da intervenção da EAPN Portugal junto da comunidade institucional do Distrito:
- Divulgação de boas práticas de intervenção social, e acesso aos instrumentos de informação importantes para a
intervenção social;
- Capacidade de mobilização e sensibilização junto dos públicos excluídos (iniciado em Abril no Bairro da
Esperança, com o projeto “Flores da Esperança”);
- Reforço da visibilidade das problemáticas específicas e estruturais no âmbito da Pobreza e da Exclusão Social;
- Capacidade de mobilização e sensibilização dos diferentes atores, no campo da capacitação de conhecimentos
e da formação;
- Consolidação de um espaço por excelência na realização de formação com qualidade;
- Uma mais-valia informativa ao dispor do tecido associativo do Distrito de Beja, que preconiza um trabalho social
com mais capacidade e melhor qualidade;
- Uma maior capacitação dos técnicos e dirigentes das ONG`S do Distrito, para o trabalho em rede;
- Um aumento na criação de algumas parcerias formais e informais momentâneas;
- Um aumento significativo do número de associados;
- maior aproximação ao tecido empresarial;
- O alargamento do conhecimento da realidade social do Distrito de Beja.
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6. Recursos Humanos e Materiais

6.1 - Recursos Humanos
Os principais recursos humanos afetos ao Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia AntiPobreza no presente semestre foram os seguintes:
- Técnico do Núcleo;
- Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza (Dr. João Martins, Dra.
Ana Fernandes e Dr. António Piteira);
- Conselho Consultivo Local;
- De Janeiro a Maio, o Núcleo integrou 5 estagiárias de Serviço Social da Escola Superior de Educação de Beja –
Instituto Politécnico de Beja (três dias por semana);
- De Janeiro a Maio, o Núcleo integrou uma estagiária do Curso Tecnológico de Ação Social da Escola
Secundária C/3º ciclo de Diogo de Gouveia de Beja (três tardes por semana);
- A partir de Outubro, o Núcleo integrou 5 estagiárias de Serviço Social da Escola Superior de Educação de Beja
– Instituto Politécnico de Beja (dois dias por semana);
- Associados, Formadores externos e Parceiros locais;
- Apoio técnico da Sede Nacional.

6.2 - Recursos Materiais
Ao nível dos recursos materiais o Núcleo está devidamente apetrechado desde a sua implementação. Apesar do
núcleo dispor de uma sala de formação com capacidade para 18 participantes. Desde Setembro de 2013 o
Núcleo possui data-show para a atividade formativa.
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7. Considerações Finais

Considerando a intervenção realizada, e tendo como base a qualidade das iniciativas/intervenções a praticar num
futuro imediato pelo Núcleo Distrital de Beja, baseadas no Plano Estratégico da EAPN Portugal, sugere-se o
seguinte:
- Reforçar a proximidade com o tecido institucional do Distrito através das Visitas Institucionais, como forma de
valorizar o trabalho em rede aumentando a participação e a ligação institucional;
- Valorizar e potenciar as parcerias institucionais no Distrito, o que origina uma minimização dos custos e uma
maior otimização dos recursos humanos;
- Reforçar o Centro de Recursos do Núcleo com maior visibilidade e mais publicações;
- Ao nível da Formação sugere-se o reforço da realização de ações de formação autofinanciadas, que de alguma
forma consigam reajustar as ações de formação não realizadas em proveito de formações mais práticas. Ou seja
o Núcleo deverá sempre que possível proceder à realização de ações de formação que possam ser auto
financiadas e que sejam sinalizadas e requeridas pelo tecido social do Distrito de Beja;
- Uma maior recolha de informações sobre as necessidades manifestadas pelos técnicos das instituições do
Distrito ao nível da Formação e da Informação, realizada a partir das Ações de Formação, das Reuniões de
Núcleo e de contactos telefónicos, com o propósito de reajustar a intervenção do Núcleo na procura de uma maior
eficácia e eficiência;
- Dar continuidade à aproximação à comunicação social regional como fator promocional do Núcleo Distrtal de
Beja e da EAPN Portugal;
- Maior aproximação ao tecido empresarial, como forma de ativar a Lei do Mecenato mas também como forma de
criar dinâmicas sociais (baseado no princípio de localizar o social e ao mesmo tempo socializar o local) junto dos
empresários, com o objetivo da criação de empresas/cooperativas sociais;
- Uma maior articulação com as Redes Sociais do Distrito de Beja, através da criação de um Centro de
informações de interesse mútuo, que deverá funcionar a partir do Núcleo, através da INFORMAÇÃO DO
NÚCLEO DISTRITAL DE BEJA DA EAPN PORTUGAL/REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA;
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- Uma maior articulação com a Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, no que concerne aos trabalhos de
caracterização a desenvolver nos grupos de Trabalho das Minorias Étnicas e do Voluntariado;
- Uma maior articulação com o Instituto Politécnico de Beja e a Escola Superior de Educação de Beja (Curso de
Serviço Social e Animação Sociocultural) no que concerne à integração de estágios curriculares e divulgação de
trabalhos académicos junto do tecido social do distrito de Beja;
- Potenciar a ligação institucional existente com a interlocutora do Centro Distrital de Segurança Social de Beja;
- Aprofundar e potenciar a realização de parcerias pontuais para a organização de Seminários, Workshops e
outros eventos de natureza social, que contribuam para a valorização da imagem da EAPN no Distrito de Beja;
- Valorização das parcerias através da criação de Protocolos com as entidades desconcentradas do Poder
Central, nomeadamente Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
(Delegação de Beja do INATEL), Delegação Regional do Alentejo do Instituto da Droga e da Toxicodependência e
Instituto do Emprego e Formação Profissional de Beja;
- Criação de uma plataforma permanente de comunicação interna que responda às solicitações por parte da
comunicação social;
- Potenciar a realização de uma parceria pontual com a Direção do Curso de Serviço Social da Escola Superior
de Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja para a organização de Seminários, no âmbito das cadeiras
de Mestrado e Doutoramento em Serviço Social que se realizam em Portugal e que normalmente convidam
preletores internacionais para a realização de Aulas Sapien e Conferências;
- Reforçar e melhorar a imagem do representante do Conselho Consultivo Local para uma intervenção em
parceria junto dos estabelecimentos de ensino do Distrito como forma de potenciar uma intervenção de mediação
mais adequada, interventiva e mediática junto das comunidades ciganas com a promoção de uma associação de
ciganos do Distrito de Beja, o Dia Mundial do Cigano e o Dia Nacional do Cigano;
- Potenciar a imagem do Núcleo como fonte de sinalização de problemas sociais do distrito de Beja, como forma
de dinamizar a vertente do lobby;
- Promover ações em parceria de resposta aos problemas sociais em parcerias estratégicas;
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- Potenciar as novas instalações do Núcleo, como local de passagem de recolha de informação e de realização
de iniciativas inovadoras na rua como fator promocional da intervenção da EAPN Portugal;
- Potenciar o protocolo com IPB;
- Promover e consolidar o projeto “Flores de Esperança”;
- Consolidar a Bolsa de Emprego (divulgação em papel) do Núcleo;
- Potenciar o Banco do Livro Reutilizado e a Feira do Livro Reutilizado
- Aproveitamento de linhas de financiamento para a realização e organização de eventos, e publicação e
divulgação de trabalhos de investigação nas áreas da pobreza e da exclusão social.

Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 – 7800 -301 Beja
Tel.: 284 325 744 Fax: 284 325 745 E-mail: n.beja@eapn.pt

64

Relatório Anual de Atividades

2013

8. ANEXOS
Anexo 1 – Plano de Atividades 2013
Anexo 2 - Plano de Formação para 2013
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