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PREÂMBULO 

 

O Projecto Redes para a Inclusão, desenvolvido conjuntamente pelas 11 Redes Sociais do Baixo 

Vouga (Aveiro) em estreita articulação com a REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza e integrando 

um conjunto imenso de iniciativas e actividades promovidas ao longo de todo o País no Ano 

Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, pode agora procurar avaliar e fazer um 

balanço crítico de todo o trabalho desenvolvido e também dos seus resultados, deixando 

abertos caminhos e pontes de cooperação para reforço e aprofundamento das estratégias de 

intervenção social, capitalizando as sinergias necessárias para responder positivamente aos 

desafios presentes e do futuro. 

 

As Redes Sociais, do ponto de vista pragmático, devem continuar a constituir, a nível territorial 

local, instrumentos privilegiados de operacionalização das Medidas de Política Social em geral e 

de todas aquelas que mais directa e especificamente contribuem para o combate dos flagelos 

da pobreza e da exclusão social, numa perspectiva concertada e permanente de diagnóstico, 

planeamento integrado e actuação organizada de respostas de proximidade aos problemas e 

carências mais prementes vividos concretamente pelas populações dos territórios dos vários 

Concelhos. 

  

Em consonância metodológica com as prioridades definidas pelo Plano Nacional de Acção para 

a Inclusão (PNAI), a abordagem transversal de problemáticas complexas e multidimensionais, 

identificadas localmente pela sua importância, como os factores de risco que afectam a 

população infantil e juvenil, o envelhecimento e a qualidade de vida da população idosa e ainda 

a integração da população no mercado de trabalho, - objecto de tratamento sucessivo em seis 

Mini-fóruns temáticos a nível local, realizados em 2008 e 2009 e cujos produtos constituíram 

as orientações fundadoras da realização dos três Fóruns que integram este Projecto –, permitiu 

reproduzir um conjunto de reflexões, propostas e conclusões agora divulgado, e, bem assim, a 

mobilização e a participação directa dos actores sociais e dos destinatários beneficiários das 

Medidas de Política Social. Assim se reforça o combate à pobreza e à exclusão social pela via da 

inclusão activa dos cidadãos, envolvendo-os e tornando-os, eles próprios, agentes implicados e 

empenhados nas mudanças sociais do processo em curso. 

 

O momento e a conjuntura de preocupação que vivemos, pela sua sensibilidade e acuidade 

sociais, exigem uma necessidade imperativa de apelo à criatividade e à inovação/ renovação 

das estratégias e formas de intervenção, sendo necessário continuar a perseguir o desiderato 

de progressiva redução e eliminação das desigualdades sociais, através da reinvenção de 

políticas sociais novas e do esforço de melhoria da afectação e (re)distribuição de todos os 

recursos.  
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Neste sentido, na busca incessante de procurar promover uma sociedade mais coesa e 

inclusiva, mais justa e solidária, torna-se fundamental e imperioso assegurar o acesso aos 

recursos materiais adequados para uma vida decente e digna, bem como as competências 

sociais e culturais que permitam aceder à satisfação de necessidades básicas como a saúde, o 

trabalho/ emprego, a habitação, a educação, a cultura, entre outras.  

 

O projecto implementado, como oportunidade única de ensaiar novas formas de abordagem e 

de partilha de experiências e de saberes, sem prejuízo da necessidade de continuar a encarar a 

melhoria de qualidade e de justiça distributiva das respostas sociais, foi um estímulo de 

mobilização efectiva e parece reforçar a importância que reveste as estratégias de proximidade 

para a redução das margens da pobreza e da exclusão social. Estas realidades, por razões de 

afirmação e de cidadania activa, devem ser também uma responsabilidade solidária partilhada e 

apropriada por todos os cidadãos. 

 

 

 

Aveiro, 13 de Dezembro de 2010 

 

 

 

Acácio de Jesus Seabra Conde 

Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal 
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FÓRUM “INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS – UM FUTURO (S)EM RISCO?” 

 

 

 

OBJECTIVO GERAL: Promover a sensibilização dos cidadãos em geral, e dos agentes de 

desenvolvimento social em específico, para a necessidade de implicação e partilha de 

responsabilidades no combate à pobreza e à exclusão social, relativamente às crianças e aos 

jovens em situação de risco. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

1 Proporcionar a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate acerca das Medidas de 

Política enquanto mecanismos para a inclusão social das crianças e jovens em situação de risco. 

2 Promover a participação da comunidade em geral, das crianças e dos jovens em situação de 

risco, suas famílias, e dos representantes organizacionais, enquanto agentes no combate à 

pobreza e à exclusão social. 

 

DESTINATÁRIOS: Dirigentes, técnicos e destinatários do trabalho social e população em geral 

dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 

Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. 

 

PAINEL DE ABERTURA 

- Acácio Conde: Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza/ 

Portugal; 

- Helena Terra: Directora do Centro Distrital de Aveiro do Instituto da Segurança Social, I.P.; 

- Maria da Luz Nolasco: Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais e Família da Câmara 

Municipal de Aveiro. 
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A sessão iniciou-se com a contextualização do Fórum enquanto segunda iniciativa de um 

conjunto de três que integram o projecto Redes para a Inclusão, que se encontra em 

implementação nos territórios das 11 Redes Sociais que integram a Plataforma Supraconcelhia 

da Rede Social do Baixo Vouga. A este respeito foi relevado o esforço das 11 Redes Sociais para 

a inclusão social através da convergência para objectivos comuns, destacadamente: 

- a sensibilização da comunidade em geral e dos agentes de desenvolvimento em específico 

para a necessidade de implicação e de partilha de responsabilidades no combate à pobreza e à 

exclusão social, concretamente no que respeita às crianças e aos jovens em situação de risco; 

- a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate acerca das medidas de política social 

enquanto instrumentos para a inclusão social das crianças e dos jovens, fundamentais para 

aprofundar o conhecimento sobre os problemas, incentivando à participação dos diversos 

agentes e da comunidade em geral e, sobretudo, das crianças e dos jovens e suas famílias e 

das instituições que os representam e que trabalham em prol da melhoria das condições de 

vida e da participação efectiva.  

 

O Projecto constitui, assim, uma manifestação do valor intrínseco do partenariado e da 

parceria, uma vez que não seria possível se não houvesse de facto uma teia de colaborações 

das equipas das Redes Sociais dos vários Concelhos. Sublinhou-se também o facto deste 

trabalho ir ao encontro das prioridades do Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI), 

assim como a participação directa dos destinatários das Medidas de política social, numa 

perspectiva de combate à pobreza e à exclusão social pela via da inclusão activa de todos os 

cidadãos, envolvendo-os e tornando-os agentes activos do processo. O momento exige uma 

necessidade imperativa de apelo à criatividade e à inovação social, sendo necessário continuar 

a combater as desigualdades sociais, através da reinvenção e da invenção de novas políticas 

sociais e melhor afectação e distribuição dos recursos. Neste sentido, as estratégias de 

proximidade constituem uma grande parte do trajecto para a redução das margens da pobreza 

e da exclusão social, uma vez que estas são uma responsabilidade de todos os cidadãos. 

 

As crianças e os jovens que vivenciam a pobreza e a exclusão social têm exigências e 

particularidades de intervenção que são certamente muito mobilizadoras para a cooperação 

interinstitucional, para o fomento das experiências de partenariado e sobretudo para cimentar 

uma estratégia que consolida avanços, progresso social e maior equidade. Neste âmbito, foi 

também salientada a necessidade de persistir na convicção de que, não sendo possível atingir o 

estádio ideal de uma realidade sem riscos para as crianças e jovens, se está a fazer todo o 

possível para uma aproximação a esse ideal. Assim, os problemas estão identificados pelas 

Redes Sociais e é necessário tomar consciência de que não são problemas que digam apenas 

respeito à família, à escola ou ao Estado enquanto entidade pública, mas sim a todas as 

pessoas que fazem parte de cada comunidade. O mundo globalizado implica uma assumpção 
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alargada de responsabilidades individuais e colectivas. Neste sentido, foi assinalado o empenho 

da Segurança Social na prossecução conjunta dos objectivos para a erradicação do risco social. 

 

A este respeito foi relevado o papel da Fundação Aragão Pinto, entidade coordenadora 

nacional da Campanha Europeia Eurochil - Petição “End Child Poverty Now” 

(http://www.endchildpoverty.eu/index.php?id=1&L=6). Esta Fundação foi criada para suprir 

uma falta que as crianças e jovens desfavorecidos e deficientes têm no que respeita a 

actividades de carácter cultural, lúdico, educacional e desportivas de forma continuada e com 

valor formativo. No decurso das intervenções, começou por ser relevado o potencial de 

mobilização social para o combate à pobreza e à exclusão social infantil, de que esta campanha 

é um exemplo emblemático e na qual a Eurochild procura reunir cem mil assinaturas através de 

uma petição online, visando chegar à sensibilização dos líderes políticos europeus. 

Este é considerado um trabalho fundamental, particularmente num momento de agravamento 

da situação social como o actual. Se o facto de 1/5 da população europeia ser atingida pela 

pobreza constitui motivo de forte preocupação, é importante reflectir no que esta realidade 

representará em continentes como o americano ou o asiático. A tomada de consciência por 

parte de todas as entidades e de todos os cidadãos relativamente à dimensão da pobreza no 

mundo constitui um pressuposto incontornável para a protecção e sobrevivência da própria 

sociedade e não se limita à realização de uma petição nem à celebração do Ano Europeu do 

Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Trata-se de assegurar o futuro da própria humanidade. 

 

 
Fórum “Inclusão Social de Crianças e Jovens – um futuro (s)risco?”, 23 de Junho de 2010, Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, Painel de Abertura. 
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PAINEL DE DEBATE DA MANHÃ: As medidas de promoção e de protecção das crianças e 

dos jovens em situação de risco enquanto oportunidades territorializadas de inclusão 

social – família comunidade e saúde. 

 

Participantes no Painel: 

Ana Filipa Miranda: Jovem Formanda; 

Carla Ferreira: Espaço Mudança da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro; 

Celina França: Directora do CRIA – Centro de Respostas Integradas de Aveiro do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência de Aveiro, I. P; 

Délcia Pereira: Assistente Social no Projecto Generus da Cáritas Diocesanas de Aveiro; 

Francisco Maia Neto: Procurador-geral-adjunto do Ministério Público; 

Hélder Santos: Director da Unidade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Aveiro do 

Instituto da Segurança Social, I.P.; 

Isabel Lemos: Psicóloga no Núcleo de Atendimento às Vitimas de Violência Doméstica da 

Cáritas Diocesanas de Aveiro; 

Moderação – Rosinha Madeira: Departamento de Ciências da Educação da Universidade de 

Aveiro. 

 

O Painel começou por abordar o sistema global de protecção social na perspectiva da 

necessidade de aumento da implicação das diversas entidades e da melhoria da forma de 

organização das parcerias, visando uma maior racionalização dos recursos, de forma a evitar 

perdas de eficácia na implementação das Medidas. No que concerne às Comissões de Protecção 

de Crianças e Jovens (CPCJ), a complexidade inerente à implementação das Medidas exige um 

elevado rigor no funcionamento organizacional, quer ao nível das entidades, quer ao nível da 

estrutura de parceria que integram. Exemplificando, não podem ser só os professores, os 

médicos, o Instituto Português da Juventude, o Centro de Saúde ou a Segurança Social a 

executar uma diversidade imensa de Medidas junto das famílias ou das instituições de 

acolhimento. Cada agente tem papéis e competências específicos que têm que ser integrados e 

assumidos na parceria. As CPCJ estão montadas a nível logístico mas apresentam ainda muitas 

lacunas ao nível da agilização da execução das Medidas. Um primeiro passo nesse sentido é o 

levantamento dos agentes que estão no terreno e do papel que desempenham junto das 

crianças e dos jovens, no sentido de criar condições para a clarificação da estrutura de parceria 

e, assim, garantir o seu adequado funcionamento. Neste sentido, as CPCJ até poderiam mudar a 

sua designação para Comissão de Articulação dos Meios de Protecção Comunitários. Esta 

estratégia exige uma atitude proactiva por parte de todas as entidades, de todos os 

intervenientes, mais ou menos directos, na intervenção, no sentido de tomar a iniciativa de 

comunicar à CPCJ a sua existência, o seu papel e a sua disponibilidade para participar nos 

processos.  
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Compreender o sistema de Protecção de Crianças E Jovens e executá-lo, significa aplicar as 

Medidas de forma efectiva. Elas não podem ficar sob responsabilidade de apenas dois ou três 

técnicos que trabalham na CPCJ a tempo inteiro porque, dessa forma, nunca serão exequíveis, 

pois a sua efectiva concretização necessita da participação de toda a comunidade, ou seja, de 

quem está junto das crianças e dos jovens nos seus quotidianos. O Comissário é um 

coordenador de caso, quem executa são as valências da sociedade, que deveriam também 

assinar o Acordo de Protecção no que respeita à sua intervenção ao nível do apoio à família. 

Defende-se assim um modelo de articulação das valências no terreno. 

 

No quadro deste Painel, foram apresentadas algumas propostas de actuação:  

- Racionalizar o trabalho da CPCJ com os diferentes serviços que intervêm no processo, 

executando de forma correcta a regulamentação das Medidas de Protecção, nomeadamente, ao 

nível do papel do coordenador de caso e da execução, por parte dos serviços da comunidade, 

do Plano de Intervenção, salientando o dever de informação por parte destes junto do 

comissário relativamente à evolução do caso; 

- Racionalizar a exequibilidade das Medidas através dos parceiros sociais; 

- Aprofundar a implementação das Medidas de autonomização; 

- Apoiar as famílias nas suas debilidades comportamentais – trabalhar as competências e a 

capacitação pessoal e social; 

- Trabalhar a protecção na primeira linha (com a inventariação do número de crianças em idade 

de protecção, dos 0 aos 18 anos, e dos contactos de todos os responsáveis pela criança no seu 

dia-a-dia). 

 

Prosseguindo o debate, para além da perspectiva de operacionalização das Medidas de 

Protecção, foi ainda reflectido o seu próprio conteúdo enquanto Medidas. Nesse sentido, e 

sendo que se considera que a dimensão do apoio económico vai sendo assegurada, foram 

identificadas como mais lacunares as dimensões do apoio psicológico às crianças, aos jovens a 

às famílias e a flexibilidade das respostas nas escolas (programas alternativos). 

 

Numa perspectiva mais lata de reflexão, foi reiterada a premência da organização da 

intervenção. Há a necessidade de um modelo de organização do trabalho social eficaz, com 

bastante enfoque na partilha, em que cada técnico e/ ou dirigente deverá sair de si próprio, da 

sua organização, e pensar de forma integrada. A informação deverá ser partilhada, o objecto de 

intervenção deverá constituir o seu enfoque, num esforço constante de descentramento na 

organização e partir da qual é desenvolvido o trabalho. 

 

Aqui, defende-se um Modelo de Intervenção Social Integrado, cujo funcionamento poderá ser 

exemplificado da seguinte forma: as famílias multiproblemáticas usufruem de vários serviços 

de acompanhamento técnico com um conjunto de intervenções diferenciadas e que são 
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realizadas separadamente. Existe articulação da intervenção, mas sempre na perspectiva de 

cada área e de cada técnico, não existe um plano partilhado integrado, não se intervém em 

função da família, centrando a acção nos indivíduos, nas suas necessidades, mas sim em 

função do serviço e do processo. Neste cenário, é também necessária a coordenação da 

intervenção por parte de uma figura responsável pela integração das intervenções parcelares. 

São conhecidos os princípios do Modelo mas não são implementados. Para a sua 

implementação é necessária uma grande mudança organizacional, bem como estratégias de 

sensibilização para estas questões junto da população em geral, é necessário levar a sociedade 

a intervir. É ainda relevante referir que as organizações existentes são suficientes, há sim que 

rentabiliza-las. Algumas organizações deveriam, inclusivamente, perspectivar a fusão e a 

partilha de poder em função das suas responsabilidades e das áreas de intervenção.   

 

Prosseguindo nesta linha de reflexão, foi referida a existência de uma evolução significativa da 

intervenção social nos últimos 20 anos em Portugal. A problemática das crianças e jovens em 

risco ganhou mais visibilidade, mas não obstante verifica-se a necessidade de monitorizar os 

resultados e de definir indicadores de medida para avaliar os resultados. Foi também referida a 

importância do papel das autarquias na coordenação da implementação das Medidas de política 

social.  

 

Relativamente à participação das famílias nos processos de intervenção junto das crianças e 

dos jovens, começou por ser referido o baixo grau de implicação a este nível, após o primeiro 

contacto para explicitação dos objectivos da intervenção e obtenção do consentimento para tal. 

A este respeito foi exposto que para este cenário tem contribuído o facto das entidades 

envolvidas na intervenção, por vezes, não se encontrarem adequadamente organizadas e 

articuladas, delegando demasiadas dimensões da intervenção na coordenação da CPCJ, não 

promovendo, assim, a participação e o envolvimento das instituições de base (que estão em 

contacto directo com as crianças e com os jovens) e, simultaneamente, desperdiçando recursos. 

A este respeito foi reiterada a necessidade de focalização nas necessidades muito específicas 

das pessoas alvo da Medidas e não estritamente nos objectivos ou na necessidade de 

“protagonismo” das entidades que realizam a sua execução. As pessoas têm que ser tomadas 

como parte da solução e não como o problema e a participação da comunidade em geral foi 

reiterada como um recurso muito importante para o sucesso da intervenção. 

 

O Projecto Generus da Cáritas Diocesana de Aveiro 

(http://www.caritas.pt/aveiro/noticia.asp?caritaid=4&noticiaid=3301) foi apresentado como um 

exemplo de abordagem de proximidade decorrente de uma aprovação de Candidatura ao POPH 

- medida 7.3. O Projecto Generus tem como objectivo complementar, reforçar e alargar a 

intervenção do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Aveiro, 

devido à necessidade sentida face ao crescente número de solicitações requeridas por todo o 
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distrito. Os objectivos do Projecto visam não só a promoção da Igualdade de Género, mas 

também a divulgação, sensibilização, prevenção e combate à Violência de Género, com 

respectivo encaminhamento da população em geral para os serviços de apoio existents, 

nomeadamente, vítimas de violência doméstica. Em termos operativos, o técnico do Projecto, 

que integra uma equipa multidisciplinar, é uma pessoa que possui ferramentas que estão 

disponíveis para utilização pela comunidade, contrariando a rigidez que muitas vezes o seu 

papel assume no processo de intervenção e no contacto com as pessoas. Trata-se também de 

desenvolver a atitude de “colocação no lugar do outro” e desta forma consegue-se uma 

proximidade baseada numa relação empática, que constitui a maior garantia da concretização 

dos objectivos da intervenção por parte das pessoas alvo. Neste projecto, a intervenção é 

delineada “ao contrário”, ou seja, as pessoas são inicialmente auscultadas relativamente ao que 

sentem como sendo as suas necessidades e, mesmo que estas não coincidam com a ideia 

prévia de intervenção por parte do Projecto, este procedimento vem a revelar-se posteriormente 

fundamental para a apropriação dos objectivos da intervenção. Um exemplo emblemático deste 

tipo de abordagem é a intervenção com as comunidades ciganas.  

 

A este respeito, releva-se o testemunho de uma jovem alvo de intervenção, que referiu que o 

distanciamento de alguns técnicos resulta num sentimento de intimidação que frequentemente 

dificulta a ultrapassagem das dificuldades iniciais da intervenção. Por isso, deveria ser 

privilegiado o contacto mais informal, mais acolhedor e facilitador de todo o processo. 

Assinalou ainda que a privacidade é respeitada, embora, por vezes, a quantidade de técnicos 

envolvidos no processo seja excessiva, o que aumenta a exposição das pessoas e invade a 

privacidade. Uma referência ainda para a importância da existência destes técnicos, preparados 

para dar resposta a situações que obrigam à intervenção. 

 

A propósito da intervenção de proximidade foi ainda referida a necessidade de desenvolver um 

trabalho de continuidade relativamente a acções que têm como objectivo a sensibilização para 

a importância das problemáticas, no sentido de verificar se a mensagem foi apropriada. Em 

algumas situações, a criação de equipas que trabalhem permanentemente em contacto directo 

com as populações pode ser a solução mais adequada para garantir a prossecução destes 

objectivos. Também foi salientada a polivalência a que os técnicos são obrigados por escassez 

de recursos humanos, o que constitui um forte constrangimento à eficácia da intervenção em 

algumas situações, sendo, nestes casos, incontornável a captação de mais e mais diversificados 

recursos humanos. Por outro lado, foi identificada a necessidade de investir no trabalho de 

prevenção primária. 

 

Foi também apresentado o trabalho com crianças e jovens em situação de risco desenvolvido 

pelo Espaço Mudança da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro 

(http://www.misericordiaob.pt/ds_intervencao.php), que decorre de três projectos anteriores: o 
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Projecto de Luta Contra a Pobreza, o Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência e o 

Projecto “(Entre)Laços do Programa Ser Criança. É um serviço de âmbito concelhio que surgiu de 

um protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e a 

Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro. Esta resposta tem por objectivo 

prestar apoio às famílias com crianças e jovens em que se pretende aumentar os níveis de bem-

estar e qualidade de vida, prestando apoios ao nível de respostas terapêuticas, nomeadamente, 

psicoterapia individual, terapia familiar, terapia de casal e aconselhamento parental. A respeito 

desta iniciativa, foi reflectido um balanço de resultados, numa perspectiva de identificação de 

perdas e ganhos. Relativamente às perdas, destacam-se a perda de equipas técnicas e das 

relações interpessoais, decorrentes da lógica de implementação das Medidas através da 

realização de projectos com início e fim previamente definidos, contrariando a necessidade de 

desenvolver intervenções de longo prazo. Neste sentido, é importante avaliar as intervenções e 

determinar quais são verdadeiramente importantes, numa tentativa de manter e evitar a perda 

dos “laços” estabelecidos, frequentemente, com muita dificuldade. É fundamental fazer esta 

avaliação no sentido de (re)ajustar metodologias e manter as respostas que permanecem 

necessárias.  

No que respeito aos ganhos obtidos com o processo, destaca-se a existência da “herança” de 

um trabalho realizado e fundamentado com os projectos anteriores e de um modelo de 

intervenção criado para duas respostas terapêuticas patente – a psicoterapia individual e a 

intervenção sistémica e familiar e de educação parental. Não existia, no entanto, quem pudesse 

dar continuidade ao trabalho realizado e sustentar a aplicação do modelo, tendo a resposta 

sido encontrada com a celebração da parceria entre a Autarquia e a Santa Casa da Misericórdia 

de Oliveira do Bairro. A respeito deste Projecto foi relevada a necessidade de definição de 

planos de intervenção assentes em estratégias gerais, previamente delineadas e objectivadas, 

mas, simultaneamente e reiterando a ideia anteriormente debatida, permeáveis à introdução de 

factores de adaptação às particularidades de cada indivíduo, trabalháveis junto de cada família, 

atendendo às suas reais necessidades, promovendo a empatia e, assim, a adesão e a motivação 

para o sucesso da intervenção. 
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Fórum “Inclusão Social de Crianças e Jovens – um futuro (s)risco?”, 23 de Junho de 2010, Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, Painel de Debate da Manhã. 

 

CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL E FACTORES DE 

RISCO QUE AFECTAM CRIANÇAS E JOVENS: Relato de uma Experiência. 

 

Participantes no Painel: 

- Ana Filipa Miranda: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Andreia Oliveira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Cátia Vanessa Costa: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Fábio Filipe Santos: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Guilherme Bastos de Almeida: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- João Carlos da Silva: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Pedro Miguel Silva: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Taís Silva: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Vânia Raquel dos Santos: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Moderação – Ana Margarida Almeida: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 

de Aveiro. 

 

Relativamente à realização do filme que sustentará a campanha sobre inclusão social e factores 

de risco que afectam crianças e jovens, começou por ser referenciado o pedagogo João dos 

Santos: “a melhor forma de ensinar é ser exemplo”. Esta orientação deverá ser aplicada ao 

contexto de formação de professores, de formação de pais, de formação de formadores, a 

todos os contextos. Neste âmbito, os jovens relevaram muito positivamente a sua participação 

no filme, considerando-a uma experiência diferente e proveitosa. Referiram também a 
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importância do conhecimento de outras experiências e de outros jovens, fomentando uma 

lógica de posicionamento mais solidária. 

 

 
Fórum “Inclusão Social de Crianças e Jovens – um futuro (s)risco?”, 23 de Junho de 2010, Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, Painel sobre a Campanha de Informação e Sensibilização sobre Inclusão Social e Factores de 

Risco que Afectam Crianças e Jovens. 

 

PAINEL DE DEBATE DA TARDE: As Medidas de promoção e protecção das crianças e dos 

jovens em situação de risco enquanto oportunidades territorializadas de inclusão social – 

educação, formação e incapacidades/ deficiência. 

 

Participantes no Painel: 

- Ana Paula Covas: Equipa Apoio às Escolas de Aveiro/ Direcção Regional de Educação do 

Centro; 

- Fátima Matos: Coordenadora do Programa para a Inclusão e Cidadania (PIEC); 

- Jorge Castro: Director da Escola Profissional de Aveiro (EPA); 

- José Manuel Barros: Assessor do Conselho Executivo da Confederação Nacional das 

Associações de Pais; 

- Pedro Calado: Director Executivo do Programa Escolhas; 

- Moderação – Isabel Sousa: Educadora Social no âmbito do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de V.N. de Gaia – Vila d’Este e zonas envolventes: AGIR XXI. 

 

A importância da escola e dos seus agentes foi referenciada como factor determinante do 

sucesso escolar, bem como da integração social. Durante este painel, foi referida a importância 

de “tornar os professores em educadores”, pois o excelente domínio das competências 
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cognitivas e dos conteúdos das disciplinas não são condições suficientes para se tornarem 

educadores excelentes. A este respeito, foi indicado o caso da Finlândia, onde a entrada dos 

professores no sistema educativo é feita após dois anos de formação didáctica e pedagógica. 

Assim, apelou-se à necessidade de capacitação pessoal, social, educativa e pedagógica dos 

professores. A este propósito foi citado um Estudo da McKinsey & Company (2002)1 onde, com 

base num estudo elaborado junto de 40 empresas europeias dos EUA e do Japão, se defende 

que o conhecimento depende do fomento do envolvimento e da responsabilização dos 

indivíduos pelas suas próprias ideias. Uma das recomendações do Estudo refere que os 

melhores sistemas escolares são aqueles que garantem que nenhuma criança/ jovem se perde 

no sistema. No mesmo sentido, foi ainda citado Armando Leandro que refere que “num país 

onde não há petróleo, temos de nos consciencializar de uma vez por todas que a educação é o 

nosso petróleo”. Assim, as respostas existentes (Programa Escolhas, PIEC, etc.) são respostas 

de segunda ou terceira linha, pois as escolas deveriam ser espaços de atracção e capacitação 

das crianças e dos jovens. 

 

A importância da escola diz respeito a toda a comunidade, sendo interessante referir a 

realização de uma pequena auscultação aos presentes na sala onde se chegou aos seguintes 

resultados: Quantos educadores estão nesta sala? Cerca de 40%; Quantos professores estão 

nesta sala? Cerca de 10%; Quantos pais estão nesta sala? Cerca de 60%. E futuros pais? Cerca de 

10%? Este momento comprovou a importância e a centralidade do tema em discussão para um 

conjunto muito diverso da comunidade, para os cidadãos no seu todo, mostrando que estão 

também em análise e discussão questões de cidadania. Um dos intervenientes no Painel citou 

mesmo que “a pedagogia deve ser uma viagem, do conhecimento para a autonomia, para a 

integração no trabalho, e com muito trabalho”, e que, referindo Guimarães Rosa, “mestre não é 

aquele que sempre ensina, mas quem, de repente, também aprende.” 

 

Portanto, a escola deveria ser o espaço basilar de integração e de inclusão social. No entanto, e 

olhando para a realidade, a escola é um mundo de contradições em termos de políticas 

educativas e, em termos de inclusão, está constantemente a excluir. A este propósito, são 

exemplificativas as recusas por parte de algumas escolas em aceitar alunos “problemáticos”, 

pois existem muitos espaços educativos orientados somente para o ranking. Outro aspecto a 

salientar relaciona-se com a perpetuação do “quadro de mérito”, incluindo e excluindo alunos 

de forma sistemática e intergeracional. Existe hoje uma cultura meritocrática que não dá espaço 

a que a sala de aula seja um lugar onde “crescer é aprender a fazer asneiras”. Existe, neste 

momento, um conjunto de respostas diferenciadas com o intuito de promover a inclusão, mas 

algumas destas iniciativas tornam-se pouco operacionais, pois deparam-se com barreiras 

comportamentais por parte de todos os agentes envolvidos no espaço escolar. Mais uma vez é 

                                                        
1 Licht, Thomas; Stein, Wolfram; Kluge, Jürgen (2002) - Gestão do Conhecimento: Segundo um Estudo da McKinsey & 
Company. Lisboa: Principia. 
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referida a realidade finlandesa, onde foi lançada uma medida que obstaculiza até aos 12 anos 

de idade o uso de headphones, de telemóveis e de computadores (estes com uso restrito à sala 

de aula), tendo em vista a promoção da comunicação e da interacção face a face no espaço 

escolar. Referiu-se a este respeito o desejo de que um dia todos os jovens em risco “fujam para 

a escola”, por sentirem que lá é o lugar certo, é o lugar mais seguro, é o lugar onde encontram 

a protecção.  

 

Foram também abordados, de forma inter-relacionada, o sucesso e o insucesso escolar. Existe 

uma tendência geral que aponta para a diminuição do abandono escolar, isto é, existe um cada 

vez maior número de jovens que permanecem até ao 9.º ano de escolaridade no sistema de 

ensino, em virtude da Lei da Escolaridade Obrigatória. Nos últimos 10 anos, o abandono 

escolar em Portugal diminuiu consideravelmente (para cerca de metade), mas 58,4% da 

população portuguesa em idade escolar não possui o 3.º ciclo do ensino básico, não possui a 

escolaridade mínima obrigatória (dados do INE – 4.º semestre de 2009). Apesar dessa 

imposição legislativa que levou à diminuição do abandono, o insucesso persiste e prende-se 

com a vontade, por parte dos jovens, em ingressaram precocemente no mercado de trabalho e 

com o desinteresse pelas aulas e conteúdos leccionados no espaço escolar. Também se referiu 

que a grande parte das crianças/ jovens gosta e sente muita afinidade com a escola, sendo a 

sua maior relutância dirigida às aulas. Esta questão coloca um desafio à escola apontando para 

a sua própria organização e constante adaptação às exigências da sociedade.  

 

Relativamente à escola e ao seu papel na inclusão social, foi realizada uma reflexão acerca das 

relações inevitáveis com o meio envolvente. Assim, defendeu-se a perspectiva de que as escolas 

não podem ser ilhas, e quanto mais se “insularem” maiores efeitos negativos terão. A 

importância da comunidade é fundamental, pois as escolas espelham os valores, as atitudes e 

as crenças da comunidade, sendo de valorizar, neste caso, a educação não formal. Considerou-

se que “ter as melhores aulas do mundo, onde aprender pode ser um grande desafio” implica 

que as sessões lectivas se inter-relacionem com o meio envolvente. Os estudantes devem ser 

encarados como um recurso altamente qualificado, pois são a ponte principal entre a escola e 

meio; ao enriquece-los, as escolas estarão a enriquecer e qualificar o meio. Aqui, poderão ser 

importantes algumas iniciativas como, por exemplo, o lançamento de um prémio nacional para 

as escolas inclusivas numa lógica de marketing positivo, funcionando como casos exemplares 

parar as restantes. Outra iniciativa emblemática poderá residir na concretização do “Navio 

Escolhas”, iniciativa que propiciou a mais de uma centena de jovens uma viagem à Madeira 

como prémio pelo seu desempenho na escola (http://www.programaescolhas.pt/navio-

escolhas/2010-07).  

 

No âmbito da relação da escola com o meio, assume particular relevância a família, os pais e 

encarregados de educação. A família, nomeadamente de meios mais desfavorecidos, tem 
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muitas resistências à escola, sendo que muitas destas residem no facto de os pais só serem 

chamados em situações problemáticas, o que acentua a valorização negativa desse contexto. É 

do conhecimento geral que a família continua a dar muito pouca importância à escola e, no 

sentido de colmatar esta incomunicação, será importante proceder-se a uma dinamização das 

associações de pais, bem como dos conselhos de turma (órgãos responsáveis pela articulação 

da escola com a família). A questão da relação com a família, e mesmo dos problemas 

existentes no seio da estrutura familiar, é fundamental e determinante para um percurso bem 

sucedido no espaço escolar, como foi ilustrado através de um exemplo acerca de uma aluna 

que se encontra a frequentar a Escola Profissional. Este é um problema que exige intervenção 

premente, mas não é de fácil resolução, pois os défices de participação são generalizados a 

todas as esferas da vida social. 

 

Um dos desafios mais prementes centra-se na integração da escola na comunidade, envolvendo 

todos os parceiros em relações de confiança, dando-se um enfoque à passagem das escolas 

para as comunidades. A Escola da Ponte em Vila das Aves, Santo Tirso, é uma Escola Básica 

Integrada, na qual os alunos se encontram inscritos formalmente por anos de escolaridade – do 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico –, não se reflectindo esta divisão administrativa, no 

entanto, nem no seu projecto educativo, nem no seu trabalho quotidiano. Portanto, não 

existem turmas, existe um conselho geral constituído por pais, uma assembleia constituída por 

alunos e um conselho executivo constituído por professores. Este modelo funciona com 

sucesso há 20 anos, estando a faixa etária dos alunos compreendida entre os 5 e os 16 anos, 

aproximadamente. Existem, no entanto, e devido à sua filosofia de educação inclusiva, alunos 

mais velhos. 

 

Os tempos actuais são tempos de sociedades complexas, isto é, sociedades que cada vez mais 

legitimam o risco. O papel da escola tem mudado muito rapidamente e de uma forma 

absolutamente drástica. Há 40 anos quem ia à escola era uma minoria e isso era legítimo. No 

espaço de duas gerações, anseia-se que todos vão à escola, que todos tenham sucesso, tendo-

se, inclusivamente, legislado 12 anos de sucesso para todos. Face a esta complexidade e a esta 

mudança tão drástica num tempo tão curto, é necessário reflectir e pensar no papel da escola. 

Existe uma necessidade premente de trabalhar comunidades preventivas. Por exemplo, quando 

se implementou o Programa Escolhas em 2001, muitas das comunidades apelidadas de mais 

difíceis, e que o são realmente, não tinham respostas. Muitos destes contextos eram bairros de 

natureza social, onde existia uma espécie de grupo de jovens que se poderiam denominar de 

“jovens reformados”, isto é, um grupo de 20 ou 30 jovens, com 14, 15 ou 16 anos, que faziam 

“vida de reformados”: encostados às paredes e sentados nas arcadas o dia todo, não tendo uma 

ocupação fixa. Portanto, é possível assumir que foi feito algum caminho ao longo da última 

década, tendo em vista a ocupação e a activação dos jovens. Actualmente, existe uma maior 

efectivação das comunidades preventivas, sendo de destacar a existência de um bairro “difícil” 
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na periferia de Lisboa, que tem 53 organizações locais sediadas, incluindo as escolas, ONG e 

IPSS. 

 

Não é possível deixar de referenciar que a inclusão é um conceito extremamente alargado. 

Actualmente, as escolas estão a fazer um esforço para incluir cada vez mais, para cada vez 

mais criar oportunidades e, fundamentalmente, estão a aprender a trabalhar com a diversidade. 

Assim, a escola tem uma missão, que é ensinar, “ensinar muita coisa”. Não é só ensinar os 

saberes das ciências, a escola também tem de ensinar a construir a cidadania. Tem também de 

saber lidar com problemas de carácter social quando isso, supostamente, é responsabilidade de 

outros. A escola tem de melhorar a partilha, a articulação, fazer disso uma cultura, uma forma 

de estar e um modo de vida. 

 

Os problemas estão diagnosticados e ao longo de todo o Painel foram referidas Medidas e 

respostas crescentemente afinadas e complexas, tendo em vista promover a inclusão escolar e 

social (turmas do ensino regular, PCA, CEF, PIEC). No caso concreto do PIEC, trata-se de uma 

Medida governamental que tem como objectivo trabalhar na vertente da prevenção, mas 

também da reparação de danos, pois as crianças e os jovens que de facto a integram são 

aquelas que estão “fora da porta” da escola, mas que gostariam de estar dentro (o que tem sido 

corroborado pelos milhares de diagnósticos que têm sido realizados na intervenção social 

directa). Esta Medida também valoriza a educação não formal, relevando cada vez mais 

actividades que são desenvolvidas a partir do currículo escolar e que se fazem fora da escola. É 

desta forma que se arroga a importância do trabalho com o mundo empresarial, com o 

objectivo de se poderem disponibilizar aos jovens inseridos na Medida ofertas para a vertente 

vocacional e experiencial dos seus currículos escolares. 

 

A título ilustrativo, o PIEC recebe anualmente aproximadamente 2600 sinalizações (dados 

2009), sendo de registar a resposta a 2100 das mesmas. Trata-se de uma eficácia assinalável 

em termos de resposta, sendo de salientar que tal é conseguido através da articulação com o 

Instituto da Segurança Social, a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens e a 

Educação. A importância efectiva das parcerias é assim já uma realidade, sendo tão mais 

evidente quando se assinala que 20 das 142 turmas de PIEC que existem no país se efectivam 

em rede com o Programa Escolhas. É preciso ter sempre presente a perspectiva de António 

Nóvoa quando refere que “há que envolver o próprio aluno na criação da sua própria resposta”.  

 

Para além de se desenvolver a tomada de consciência dos direitos das pessoas, ao trabalhar 

com elas, é necessário ter a preocupação de as consciencializar de que também têm deveres. 

De outra forma, capitula-se num certo enviesamento das intervenções. É muito importante o 

contributo da sociedade civil para o combate à pobreza e à exclusão social, conduzido e 

coordenado pelo Estado, também no que respeita ao voluntariado (falando-se aqui de um 
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voluntariado organizado em torno das instituições e evitando cair-se na raia do assistencialismo 

e da caridade). O voluntariado é um desafio premente e que diz respeito a todos de uma forma 

organizada. No cômputo da intervenção, o grande desafio centra-se em encontrar respostas 

educativas de qualidade para todos, tornando a escola “comunitária”, pois a comunidade que a 

envolve também tem que ter uma atitude inclusiva.  

 

Desta feita, o desafio passa por encontrar vários caminhos, uma gestão flexível do currículo, 

uma diferenciação pedagógica para chegar ao mesmo fim, ou seja, o sucesso dos alunos. As 

parcerias que a Escola Profissional de Aveiro tem vindo a desenvolver a nível nacional e 

internacional são disso prova efectiva. Merece especial referência a participação nos Grupos de 

Trabalho da Rede Social, moldados na efectivação de parcerias activas. Muitas vezes, as 

potencialidades do Programa Rede Social não são devidamente rentabilizadas devido à falta de 

partilha. O Concelho Local de Acção Social é a entidade responsável pelo planeamento da Rede 

Social, que não pertence à autarquia, nem à Segurança Social, é um espaço de trabalho de um 

conjunto plural de parceiros em prol do desenvolvimento social. Aliás, o sucesso das respostas, 

todas necessariamente de natureza integrada, terá de passar ainda por uma forte partilha de 

experiências e muito trabalho perseverante e sistemático em prol da inclusão.  

 

GUIÃO DE DEBATE DOS PAINEIS 

Questão 1 Portugal tem seguido recomendações internacionais, estando empenhado em 

desenvolver uma estratégia de protecção das crianças e dos jovens e de promoção da igualdade 

de oportunidades. 

Tendo por base as recomendações da resolução 27/2 de 2002 da Assembleia Geral da ONU, “A 

world fit for children”, esta estratégia pretende garantir para as crianças e jovens: 

- a promoção de uma vida saudável; 

- a implementação de um sistema de educação de qualidade; 

- a protecção contra todas as formas de abuso, exploração e violência. 

Sendo que em Portugal as situações de risco/perigo que afectam as crianças e jovens dizem 

respeito, sobretudo, à forma (Negligência como problemática dominante nos processos de 

promoção e protecção) como o desempenho/prestação dos cuidados parentais compromete o 

exercício dos seus direitos e, consequentemente, a sua protecção, parece existir uma 

contradição entre este cenário os objectivos da referida estratégia. Assim sendo, 

1.1 Onde estamos a falhar? 

- Trata-se de uma desadequação das Medidas (de promoção e protecção, e a sua coersividade, 

mas também as restantes Medidas de política social de apoio – CAFAP; formação parental; 

Rendimento Social de Inserção…) à realidade social das crianças e dos jovens e suas famílias 

(qual a percepção que as famílias têm das necessidades das suas crianças/jovens e qual o 

impacto das Medidas), bem como à realidade das organizações que actuam junto delas? 

- Trata-se de uma dificuldade em criar uma sensibilização da sociedade para a necessidade de 

promover a inclusão social das crianças e dos jovens enquanto garante de coesão social? Que 

prioridades têm as instituições da Rede Social cuja intervenção se dirige especificamente na 
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promoção de uma infância/juventude com qualidade? Há uma intervenção concertada com os 

objectivos estratégicos ou à medida do interesse político? 

1.2 Continuamos a acreditar nestas Medidas enquanto instrumentos de combate à pobreza e 

exclusão social? 

1.3 O que pode ser mudado para validar e garantir que estes instrumento promovem 

efectivamente a inclusão social das crianças e dos jovens? A escola/educação enquanto 

mecanismo promotor do exercício da cidadania poderá ser “revitalizada” por esta via? Como 

lançar o desafio às escolas no sentido de lhes ser reconhecido e reforçado o papel 

educativo/formativo que vai para além dos conteúdos académicos? Como incluir os 

responsáveis pelas escolas e pelas crianças nesta missão? 

Questão 2 Que papel poderá ter a participação das crianças e dos jovens e das suas famílias na 

construção de pontes para a inclusão social? Pode a Criança constituir-se como sujeito 

promotor de uma cultura de cooperação? 

 

 

 
Fórum “Inclusão Social de Crianças e Jovens – um futuro (s)risco?”, 23 de Junho de 2010, Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, Painel de Debate da Tarde. 
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Fórum “Inclusão Social de Crianças e Jovens – um futuro (s)risco?”, 23 de Junho de 2010, Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, Participantes. 
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MINI-FÓRUNS TEMÁTICOS SOBRE FACTORES DE RISCO QUE AFECTAM CRIANÇAS E JOVENS 

 

 

 

CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Educação/ Formação/ Emprego: 

- Falta de respostas adequadas ao nível da educação; 

- Dificuldades escolares dos filhos, nomeadamente por parte de mães a vivenciar uma situação 

de monoparentalidade; 

- Degradação da qualidade do tempo escolar – subversão do projecto escolar; 

- Absentismo, abandono e insucesso escolar associados à falta de estruturas sociais para 

acolher os jovens na faixa etária entre os 12 e 18 anos; 

- Não gostar de estudar;  

- Bulling; 

- Descriminação e exclusão social nas escolas; 

- Baixas qualificações escolares e formativas; 

- Desajustamento entre políticas de educação e políticas de formação; 

- Qualificação e formação inicial dos jovens não adequada às necessidades do mercado de 

trabalho – dificuldade em entrar no mercado de trabalho;  

- Má gestão das oportunidades de inserção profissional; 

- Falta de disponibilidade para deslocações para os centros empregadores – fraca mobilidade 

para o emprego. 

 

Família/ Comunidade/ Saúde: 

- Pobreza infantil; 

- Existência de traumas familiares; 

- Maus-tratos;  

- Risco de abuso sexual;  

- Violência doméstica; 

- Exposição a comportamentos e práticas desviantes; 

- Existência de grupos de amigos que são factores de risco; 

- Assumpção de comportamentos desviantes/ inadequados/ perturbadores/ provocadores; 
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- Toxicodependência; 

- Aumento da gravidez na adolescência; 

- Dificuldades em os jovens (a partir dos 11 anos) aceitarem os limites e as regras que lhes são 

impostos pelos pais; 

- Fracos laços de sociabilidade na comunidade, na vizinhança – redes informais de suporte, o 

que torna as famílias dependentes da rede, dificultando, muitas vezes, os processos de 

autonomização; 

- Mães como os únicos elementos da rede informal de quem a criança/ jovem depende, na 

ausência de figuras masculinas dos núcleos familiares; 

- Existência de algumas exigências às famílias, por parte das entidades (escola e outras), 

quanto aos filhos (a nível comportamental e material), a que as mães sozinhas e com 

dificuldades económicas não conseguem dar cumprimento, agravando-se o sentimento de 

impotência e incapacidade; 

- Desarticulação da rede formal de apoio, obrigando a uma excessiva afectação de tempo aos 

procedimentos por parte das mães, o que origina problemas nas esferas laboral e económica 

(ex.: necessidade de ausência do emprego e dispêndio acrescido de recursos financeiros); 

- Mães deprimidas e com uma auto-estima muito baixa, situação muitas vezes agravada pela 

inexistência de emprego que as faça sentir activas e socialmente capazes;  

- Défice de educação parental/ competências parentais enquanto base de “formação” de adultos 

e consolidação de projectos de vida; 

- Famílias beneficiárias de RSI – dificuldade em responder às várias solicitações que a sociedade 

de consumo coloca aos filhos; 

- Dificuldades no pagamento dos serviços de creche e jardim-de-infância; 

- Existência de problemas ao nível do desenvolvimento cognitivo e emocional ou da saúde, 

agravando os factores de risco – exs.: burocracia no acesso aos especialistas, aos direitos, a 

materiais adaptados; dificuldades na deslocação de e para as escolas; 

- Desarticulação das políticas de apoio e protecção à infância. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Discriminação (entre pares, racial, económica, social); 

- Falta de cultura de cidadania – centrada na co-responsabilização, esforço e envolvimento 

pessoal; 

- Falta de respeito pelo outro; 

- Fraca socialização para o trabalho, a educação, os valores, os afectos e o relacionamento. 

 

Aspectos Transversais: 

- Inexistência de mecanismos de auto-regulação. 

- Desvalorização pessoal/ sentimento de rejeição; 

- Isolamento por perda de referências (amigos, escola, casa, família, etc.). 
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PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Educação/ Formação/ Emprego: 

- Encarar a escola como observatório social privilegiado para a detecção e solução de problemas 

sociais; 

- Constituir efectivamente uma equipa multidisciplinar em cada Agrupamento de Escolas; 

- Fomentar a autonomia da escola no sentido de permitir que a mesma defina o seu projecto de 

forma adequada à sua comunidade educativa; 

- Aproveitar e valorizar recursos na actividade docente e pedagógica; 

- Aumentar o dinamismo das aulas; 

- Dotar os educadores/ professores de estratégias de apoio à parentalidade positiva, 

transformando a escolarização num percurso protector e não num percurso de risco; 

- Promover o trabalho conjunto entre todos nas escolas – escola unida; 

- Fomentar a animação e as práticas juvenis/ cultura juvenil e a componente ludico-pedagógica 

na escola; 

- Reforçar os instrumentos de orientação vocacional, tendo em vista a selecção dos percursos 

formativos dos jovens, o mais precocemente possível; 

- Definir um percurso escolar adequado a cada aluno (recuperar percursos de educação e 

formação no ensino secundário); 

- Promover a educação para a saúde, para os afectos e para os valores o mais precocemente 

possível; 

- Promover mais formação para os jovens sobre a adolescência; 

- Implementar políticas de conciliação entre o trabalho e a vida familiar específicas para mães 

de famílias monoparentais e sem redes de suporte formal; 

- Implementar uma estrutura técnica e de voluntários nos jardins-de-infância e nas escolas, no 

sentido de substituir as redes de suporte informais que não existem; 

- Criar um banco de voluntários reconhecidos na comunidade para substituir a rede informal, 

tendo em vista: transportar as crianças e os jovens de e para a escola; apoiar a realização dos 

trabalhos de casa; apoiar em disciplinas em que jovens tenham mais dificuldades; 

- Criar nas escolas equipas de apoio à parentalidade positiva e articuladas com as estruturas já 

existentes, com um responsável local pela coordenação de todas as iniciativas – todas as 

famílias seriam vistas como necessitando de apoio à parentalidade, normalizando um apoio que 

se presta apenas às famílias em risco social. Neste apoio incluir-se-ía a deslocação das crianças 

a outros serviços necessários. 

 

Família/ Comunidade/ Saúde: 

- Desenvolver a intervenção familiar integrada e articulada entre diferentes actores sociais, 

numa perspectiva sistémica; 
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- Reforçar as políticas de activação da participação, compromisso e responsabilização das 

famílias; 

- Implementar programas de educação parental baseados em evidência e com estratégias de 

retenção das famílias (exs.: transporte, animadores para ficarem com todos os filhos durante o 

tempo do programa, recompensas por participação e cumprimento dos objectivos), bem como 

com o reforço de recursos humanos especializados (ex.: ajudante familiar; terapeuta familiar); 

- Promover a afectividade dos pais para com os filhos; 

- Promover o aumento da qualidade de vida (boa alimentação, bom plano de saúde, etc.); 

- Promover a articulação do trabalho das Equipas de Rua a intervir com jovens com o trabalho 

das CPCJ; 

- Implementar Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – CAFAP – e manter os já 

existentes, aumentando as suas estratégias de apoio à parentalidade; 

- Usar o RSI como forma de estabelecer um contrato com as famílias para a responsabilização e 

autonomização; 

- Aumentar a promoção de actividades na área da multiculturalidade e para a inserção de jovens 

por parte das autarquias; 

- Criar Lares Residenciais para acolhimento de jovens; 

- Criar mais Centros de Acolhimento Temporário. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Promover espaços lúdicos na comunidade, fomentando o associativismo juvenil e a 

organização de grupos de jovens; 

- Requalificar o espaço urbano e social; 

- Aumentar a solidariedade (ex.: Banco do Tempo e voluntariado em geral). 

 

Aspectos Transversais: 

- Agilizar e simplificar os processos e Medidas que envolvam crianças e jovens; 

- Promover a consciencialização para o papel fulcral da justiça e dos serviços judiciários na área 

da infância e juventude; 

- Desenvolver formação adequada face à problemática dos jovens em risco;  

- Criar limites/ balizas na intervenção com os jovens; 

- Avaliar a intervenção; 

- Difundir boas práticas; 

- Criar políticas sociais e educativas e respostas mais adequadas às problemáticas. 
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CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Educação/ Formação/ Emprego: 

- Insucesso escolar (desânimo aprendido/ défice cognitivo/ falta de pré-requisitos para a 

aprendizagem); 

- Baixa escolaridade dos progenitores; 

- Falta de envolvimento da família no plano escolar do jovem. 

 

Família/ Comunidade/ Saúde: 

- Violência doméstica/ Maus-tratos na família; 

- Falta de competências parentais; 

- Dificuldades de comunicação na família; 

- Problemas emocionais (origem psicológica ou psiquiátrica); 

- Toxicodependência; 

- Sexualidade: Gravidez na adolescência, DST, etc; 

- Dificuldades económicas/ Ciclos de subsídio-dependência; 

- Insuficiente comunicação entre as famílias e os técnicos. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Sentimentos de “omnipotência” dos jovens – Falta de limites;  

- Desconfiança dos pais quanto à participação activa na vida da criança e do jovem; 

- Descriminação entre pares; 

- Fracos laços de sociabilização nas redes informais de suporte. 

 

Aspectos Transversais: 

- Ausência de “projectos de vida“; 

- Falta de ocupação dos tempos livres das crianças (acesso e diversidade); 

- Défice de competências básicas dos jovens; 

- Consumismo. 
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PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Educação/ Formação/ Emprego: 

- Escola como observatório social privilegiado; 

- Potenciar os recursos na actividade pedagógica; 

- Assegurar apoio especializado aos alunos e aumentar a relação de proximidade/ confiança 

entre estes e os professores; 

- Consolidar as Equipas Multidisciplinares nos Agrupamentos de Escolas; 

- Implementar uma disciplina sobre sexualidade; 

- Fomentar a componente lúdico-pedagógica na escola; 

- Aumentar a participação dos alunos na escola; 

- Aumentar a responsabilização dos alunos; 

- Aumentar a vigilância/ segurança nas escolas; 

- Escolas mais pequenas; 

- Diversificar as áreas ao nível da criação de empregos (ex.: ambiente). 

 

Família/ Comunidade/ Saúde: 

- Desenvolver a intervenção familiar integrada/ Perspectiva sistémica / Família tem direito 

absoluto à informação; 

- Investir na Educação Parental/ Reforço de recursos humanos especializados (ajudante familiar, 

terapeuta familiar); 

- Activar mecanismos de implicação das famílias (agentes do seu próprio desenvolvimento); 

- Activar um mecanismo de emergência social que assegure apoio imediato/ Actuar 

preventivamente; 

- Assegurar o acesso à cultura às famílias em situação de desfavorecimento; 

- Intervir especializadamente nos mecanismos de comunicação – Dentro da família, entre as 

famílias e entre as famílias e os técnicos;  

- Apoiar as famílias ao nível da gestão financeira (doméstica). 

 

Cidadania/ Participação: 

- Promover o acesso e incentivo ao uso de equipamentos sociais/ actividades associativas; 

- Promover o voluntariado em geral (ex.: Banco do Tempo) e o voluntariado jovem, em 

específico; 

- Criar espaços de entreajuda informal para os jovens; 

- Promover a coesão da comunidade/ Relações de solidariedade entre os interlocutores/ 

Proximidade entre jovens, adultos e idosos/ Responsabilidade partilhada. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Reforçar o planeamento, a supervisão e a avaliação da intervenção; 



Fóruns realizados no Projecto “Redes para a Inclusão” no âmbito do PNAECPES – Programa Nacional de Apoio ao Ano 
Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social – 2010  

Conclusões 
 
 

 

 31

- Reforçar o princípio da subsidiariedade e a implicação/ responsabilização das entidades na 

vida da criança e do jovem; 

- Aumentar a proximidade entre os serviços e os utentes/ Garantia de uma resposta adequada/ 

Trabalhar com as pessoas; 

- Aumentar a mobilidade de técnicos em algumas entidades (educação, segurança social, etc.). 

 

Aspectos Transversais: 

- Promover um modelo adequado de intervenção/ Trabalhar a singularidade de cada indivíduo; 

- Reforçar a componente do desenvolvimento pessoal e social/ Educação para os afectos, a 

saúde e os valores/ Autonomia das crianças e dos jovens; 

- Assegurar o acesso a apoio psicológico; 

- Consolidar o envolvimento da área da Justiça na intervenção no domínio da infância e 

juventude. 
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FÓRUM “INCLUSÃO SOCIAL – UMA MUDANÇA COM TRABALHO” 

 

 

 

OBJECTIVO GERAL: Promover a sensibilização dos cidadãos em geral e dos agentes de 

desenvolvimento social em específico para a necessidade de implicação e partilha de 

responsabilidades no combate à pobreza e à exclusão social, relativamente às pessoas em 

situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

1 Proporcionar a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate acerca das Medidas de 

Política enquanto mecanismos para a inclusão social das pessoas em situação de 

desfavorecimento face ao mercado de trabalho. 

2 Promover a participação da comunidade em geral, das pessoas em situação de 

desfavorecimento face ao mercado de trabalho e dos representantes organizacionais, enquanto 

agentes no combate à pobreza e à exclusão social. 

 

DESTINATÁRIOS: Dirigentes, técnicos e destinatários do trabalho social e população em geral 

dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 

Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. 

 

PAINEL DE ABERTURA 

Participantes no Painel: 

- Agostinho Jardim Moreira: Presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal; 

- Gil Nadais: Presidente da Câmara Municipal de Águeda; 

- Helena Terra: Directora do Centro Distrital de Aveiro do Instituto da Segurança Social, I.P.. 
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PAINEL DE DEBATE DA MANHÃ: As Medidas de promoção da educação, formação e do 

emprego enquanto oportunidades territorializadas de inclusão social – indivíduo, família e 

comunidade. 

 

Participantes no Painel: 

- Clara de Jesus: Consultora da CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego; 

- Carla Peliz: Coordenadora do Sector II – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social do 

Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.; 

- Raquel Leite: Coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Sever do Vouga 

– “Por Terras de SeVer”; 

- Rui Costa: Beneficiário de Medidas de promoção da educação, formação e do emprego; 

- Moderação – Elizabeth Santos: Técnica no Gabinete de Investigação e Projectos da REAPN, no 

Projecto “Bridges for Inclusion” e no Projecto Microcrédito. 

 

O painel iniciou com a apresentação de alguns dados relativos ao emprego e ao desemprego e 

às relações que se estabelecem entre estes e a pobreza e a exclusão social.  

Assim, podem-se destacar: 

- Portugal tem a terceira maior taxa de trabalhadores pobres da UE, situando-se acima deste a 

Roménia, com 17%, e a Grécia, com 14%. Juntamente com Portugal está a Polónia, com 12%; 

- Grande parte das pessoas que estão em situação de pobreza encontra-se a trabalhar. Um 

estudo desenvolvido por Alfredo Bruto da Costa, com dados de 2004, refere que cerca de 70% 

das pessoas que estão em situação de pobreza, ou são trabalhadores por conta própria, ou 

trabalhadores por conta de outrem, ou pessoas reformadas/ pensionistas; 

- Em Portugal, a pobreza é tendencialmente um fenómeno de desigualdade social e não tanto 

um problema que se relaciona com a existência de pessoas que estão fora do mercado de 

trabalho. O próprio mercado de trabalho produz muita da pobreza existente no país, pelos 

baixos salários e mecanismos de precariedade (30% dos pobres são trabalhadores por conta de 

outrem, 18% trabalhadores por conta própria e 22% reformados); 

- A escolaridade é um aspecto muito importante quando falamos de pobreza e de baixos 

rendimentos. Um estudo datado do primeiro semestre de 2010 chama a atenção para factores 

que se devem ter em conta, para além do rendimento em si, como o sector de actividade, 

reitera que o nível de escolaridade é muito importante, observando-se que quem tem o ensino 

secundário recebe 13% mais que quem tem o terceiro ciclo do ensino básico, e quem tem o 

ensino superior recebe mais 33%, mesmo no mesmo sector de actividade e na mesma empresa. 

Este estudo não contempla a dimensão do género, mas observando as estatísticas, verifica-se 

que um homem trabalhador por conta própria recebia em 2007 um salário total de 1065€, 

enquanto uma mulher recebia 827€. Além disso, a diferença de salário entre quem possui o 

terceiro ciclo do ensino básico e quem possui o ensino superior é maior nos homens do que 

nas mulheres; 
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- No primeiro semestre de 2010, Portugal tem uma taxa de desemprego de 10,6%, sendo maior 

nas mulheres. Entre as mulheres a taxa é de 11,4%, enquanto nos homens é de 9,8%; 

- A taxa de desemprego também difere consoante o nível de escolaridade. Quanto maior o nível 

de escolaridade, mais protegidas do desemprego estão as pessoas. O desemprego tem vindo a 

aumentar no que se refere a todos os níveis de escolaridade, mas o aumento tem sido maior 

entre as pessoas que possuem o terceiro ciclo do ensino básico. Por outro lado, o tempo que 

decorre entre a situação de desemprego e a re-entrada no mercado de trabalho é tanto menor 

quanto mais elevado o nível de escolaridade. Uma pessoa licenciada encontra um novo 

emprego mais facilmente do que uma pessoa com o terceiro ciclo do ensino básico; 

- Tem-se verificado o aumento dos desempregados de longa duração, o que contribui para o 

aumento da taxa de desemprego. Um estudo de António Dornelas2 (2009) analisa o percurso 

das pessoas que estavam em situação de desemprego em 2008 e 2009 e das pessoas que em 

2008 deixaram de receber subsídio de desemprego. Em 2009, 16% destas pessoas que 

deixaram de receber subsídio de desemprego em 2008 tornaram-se beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção (RSI); 16,8% tornaram-se pensionistas; 28,8% não estão 

associados a nenhuma Medida política de apoio social, nem estão no mercado de trabalho com 

descontos para a Segurança Social, ou seja, estão desprotegidos; e 38% conseguiram emprego. 

Refira-se ainda a este respeito que Portugal se caracteriza por baixas prestações no subsídio de 

desemprego. O subsídio de desemprego que grande parte das pessoas recebe neste momento 

é apenas 17€ superior ao limiar de pobreza; 

- A estratégia para a inclusão activa constitui um instrumento que se pretende efectivo no 

combate à pobreza e à exclusão social. Tem subjacentes três vectores de actuação: 

 

1 Rendimento mínimo adequado: todas as pessoas, mesmo as mais afastadas do mercado de 

trabalho, têm que ter um rendimento mínimo que lhes permita viver com alguma dignidade. 

Sem o acesso aos bens e aos serviços básicos, como a alimentação, a habitação, a saúde ou a 

educação, não é possível trabalhar a inclusão social das pessoas; 

 

2 Inclusão no mercado de trabalho. Que mercado de trabalho e que emprego? O trabalho que 

permita a formação ao longo da vida, que permita a conciliação com a vida familiar. É 

fundamental trabalhar a inclusão ao longo da vida e, nesse sentido, o aumento dos níveis de 

escolaridade afigura-se central para facilitar a entrada no mercado de trabalho; 

 

3 Rendimento Social de Inserção (RSI). É uma Medida de política social importante e bem 

estruturada, mas cuja aplicação se debate com alguns problemas, sendo a Medida que neste 

momento se encontra sob maior pressão social. Para uma abordagem adequada dos 

constrangimentos de que enferma, é fundamental obter um conhecimento efectivo da realidade 

                                                        
2 Dornelas, António (2009), “Perante a crise: Problemas e Perspectivas do Emprego, do Trabalho e da Equidade Social 
em Portugal”, Finisterra – Revista de Reflexão e Crítica, 65/66, Primavera/Verão, pp.101-134. 
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da sua implementação, havendo a patentear o seguinte: 77% dos beneficiários do RSI são 

crianças, idosos ou trabalhadores, sendo que cerca de 26% dos beneficiários são pessoas que 

se encontram neste última situação; em 31% das situações, o RSI complementa um salário 

baixo; em média, cada beneficiário recebe 89€ por mês e cada agregado recebe 225€. Estes 

dados contrariam alguns discursos correntes, que mais não são que mistificações da realidade, 

porque baseados em preconceitos e numa visão culpabilizante dos beneficiários da Medida. É 

de referir ainda que a aplicação da Medida tem alguns efeitos perversos, como a repulsa face 

ao trabalho, muitas vezes decorrente da falta de preparação das pessoas para a aceitação de 

uma oferta de emprego. Também não pode deixar de ser referido o facto de nem sempre o 

acordo de inserção estar orientado para a inclusão social dos beneficiários. 

 

Prosseguindo o debate em torno do RSI, este foi referido como uma das Medidas mais 

interessantes em Portugal, uma vez que foi das que mais disponibilizou ferramentas de 

trabalho, particularmente aos técnicos. Talvez a subestimação do seu alcance tenha introduzido 

alguma subversão da sua essência. A sua aceitação junto da população sempre se deparou com 

algumas dificuldades e há 14 anos que se debatem as mesmas questões, embora como uma 

linguagem por vezes um pouco diferente. Sempre existiu uma população idosa com baixos 

rendimentos como beneficiária, sempre houve pobreza infantil (jovens com menos de 18 anos) 

e sempre houve, com algumas variações ao longo do tempo, beneficiários que são 

trabalhadores. O perfil dos beneficiários foi sempre o mesmo.  

Cada concelho tem a obrigação de ter a caracterização dos seus beneficiários, é fundamental 

saber-se com que população se trabalha e não se pode fazer a “colagem” ao discurso produzido 

contra a Medida. Devido ao estigma negativo a ela associado, que também afecta os técnicos 

que assim vêem o seu trabalho posto em causa, muitas pessoas só recorrem ao RSI muito mais 

tarde do que deviam. Se isso não acontecesse, poder-se-ia trabalhar, de forma efectiva, 

estratégias para a inclusão das pessoas. Relativamente à existência deste estigma, foi 

referenciada, como uma das suas potenciais causas, a falta de um controlo eficaz ao longo do 

tempo de implementação da Medida. Esta situação acarreta dificuldades efectivas na inclusão 

das pessoas ou dos agregados familiares, patente, por exemplo, em processos de recusa da 

intervenção assente na inculcação de um sentimento de culpabilização face à situação de 

dependência do Estado ou da sociedade, após uma vida laboral activa. Maioritariamente, as 

pessoas não querem ser beneficiárias do RSI, querem um emprego, querem ter no trabalho um 

factor de realização, e tendem a assumir que não precisam deste tipo de apoio, preferindo 

adaptar o estilo de vida ao orçamento que têm disponível.  

 

Quanto ao estigma social que envolve a Medida, foram apresentados alguns testemunhos por 

parte de beneficiários da mesma, reiterando a existência de uma rotulagem por parte da 

sociedade que considera estas pessoas como “malandros, criminosos, preguiçosos, ladrões, 

ciganos, negros”. A deficiência física e a situação de imigração, constituem, num dos 
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testemunhos apresentados, factores de estigmatização acrescidos, assim como a residência em 

bairros sociais, que também é altamente estigmatizada. 

Embora existam situações fraudulentas, a prestação pecuniária do RSI é efectivamente um 

complemento ao rendimento familiar, e compete também aos técnicos desenvolver parcerias 

efectivas que apoiem a aumentem a garantia de sucesso da intervenção, bem como informar e 

sensibilizar a comunidade para a natureza e o alcance da Medida. O que é central é apoiar as 

pessoas a traçar projectos de vida que promovam a inclusão social, e isto implica também todo 

um trabalho de preparação para a vida activa e para a sua responsabilização enquanto 

cidadãos, enquanto detentores de direitos e deveres. 

 

Outro aspecto importante a este nível, decorre das diferentes características dos meios urbanos 

e dos meios rurais. Num concelho rural como Sever do Vouga, onde existem freguesias que 

nunca tiveram indústria, por norma, as pessoas têm menor consciência da sua situação 

enquanto cidadãos e são muito menos reivindicativas.  

 

Um aspecto positivo da Medida que não pode deixar de ser salientado é a produção do 

aumento dos níveis de escolaridade, principalmente no feminino, constituindo este um factor 

central de inclusão no mercado de trabalho. Lamentavelmente, os estudos sobre pobreza não 

trataram suficientemente indicadores de género, pelo que se sabe muito pouco das 

necessidades da população feminina. Sendo os papéis sociais de homens e mulheres 

diferentes, também as necessidades são distintas. As desigualdades entre homens e mulheres 

só se resolverão quando os homens assumirem o seu papel na esfera privada e as mulheres na 

esfera pública, no exercício da cidadania, das suas responsabilidades sociais, e ambos se 

sentirem bem nesse papel. Este é um problema de auto-estima; as mulheres têm tido 

gravíssimos problemas de desvalorização quando se fala da esfera pública. Quando se fala da 

importância da igualdade de género na questão da pobreza, os técnicos têm de saber que 

quando olham para uma mulher ou para um homem que se candidata ao RSI, estão a ver 

pessoas com diferentes papéis sociais. 

 

É também preciso reforçar a auto-estima dos técnicos e das técnicas que trabalham nesta área, 

que são estigmatizados e estigmatizadas pela sociedade, enquanto profissionais 

incompetentes, que atribuem rendimento a quem não devem porque não analisam bem os 

processos. Os técnicos precisam de formação específica, que valorize a sua auto-estima e as 

suas competências. No que respeita ao sector da Segurança Social, a área do trabalho social é a 

que menos formação tem, o que se revela manifestamente nefasto dado o papel central que 

este tipo de técnicos assume. Quanto menos se investe em formação, menores são as 

respostas. Cada vez há menos emprego e para que as pessoas assumam uma atitude activa 

face ao trabalho, têm de ser formados, apoiadas na valorização da sua auto-estima. 



Fóruns realizados no Projecto “Redes para a Inclusão” no âmbito do PNAECPES – Programa Nacional de Apoio ao Ano 
Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social – 2010  

Conclusões 
 
 

 

 37

Por outro lado, os profissionais têm de aprender a dar a conhecer os resultados (sucessos e 

insucessos) das Medidas junto da sociedade. O contexto das empresas multinacionais constitui 

um bom instrumento de aprendizagem a este nível, particularmente, no que respeita ao 

desenvolvimento de avaliação de desempenho de forma permanente. É necessário trabalhar por 

objectivos para atingir resultados e avaliar o seu nível de concretização a partir das causas. É 

importante devolver os resultados à sociedade, sem medo da comunicação social, mas exigindo 

a sua participação, “empurrando-a para a verdade”. 

 

Relativamente à relação das mulheres com o mercado de trabalho, é importante ter em 

consideração que Portugal é, no contexto da UE e seguido pela Dinamarca, o país em que as 

mulheres têm uma maior taxa de actividade. Em 2008, 68,9% das mulheres tinha uma 

actividade profissional. Em Portugal, isto significa que as mulheres têm uma actividade 

profissional que acumulam com uma jornada de trabalho não pago, que ninguém reconhece, 

que é o trabalho doméstico. As mulheres trabalham em média mais seis horas do que os 

homens. Se este trabalho fosse pago, quanto custaria à sociedade? 

Em termos de sectores de actividade, as mulheres estão sobretudo na educação, sendo 75,7% 

do sector preenchido por mulheres, contra 24% de homens. Na saúde e na acção social, 81,4% 

dos profissionais são mulheres e no alojamento e restauração, 61,4%. Os homens estão nos 

sectores tradicionalmente masculinos – a construção civil emprega 95% de homens, que são 

maioritários também na indústria extractiva, na pesca, na electricidade e nos transportes.  

 

Verifica-se assim uma enorme diferenciação de género nos sectores de actividade, que resulta 

em situações de forte desigualdade. Há portanto que desagregar o mercado de trabalho. Não 

há profissões para mulheres e para homens, existe sim uma forte discriminação de cariz 

vertical nas categorias profissionais. O que hoje é fundamental é traçar projectos de vida 

profissionais a partir de uma dupla perspectiva: as competências adquiridas e o contexto de 

vida actual. A reorientação de trajectos para áreas distintas das anteriormente experimentadas 

é uma realidade que deverá ser cada vez mais equacionada. Esta é também uma questão de 

exercício de cidadania e de responsabilidade social, de que existem já bons exemplos em 

Portugal.  

 

Um outro enfoque do debate versou a perspectivação da adequação das Medidas às realidades, 

de forma a tornar efectiva a inclusão social. Neste sentido, começou por se reflectir no modelo 

vigente de sociedade, enquanto cenário favorecedor da pobreza e da exclusão social porque 

contrário à distribuição da riqueza e à igualdade de direitos e de oportunidades. Orientando a 

reflexão para o modelo de gestão empresarial predominante, verifica-se que o centramento 

deste na obtenção do lucro e não na melhoria das condições de trabalho, conduz 

inevitavelmente ao declínio da organização, que tem no não pagamento dos salários uma das 

consequências com maior impacto e visibilidade social. Este processo culmina frequentemente 
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com o encerramento das empresas e o lançamento no desemprego de vastos contingentes de 

recursos humanos. No contexto actual de crise económica, este tipo de situação tem adquirido 

em Portugal contornos de enorme gravidade, em que pessoas com trajectórias profissionais 

longas e consolidadas se vêem numa posição de frustração e impotência perante um mercado 

de trabalho em que as oportunidades se fecham. As pessoas situadas em faixas etárias 

intermédias, sensivelmente, entre os 35 e os 40 anos, têm na idade um factor acrescido de 

exclusão numa sociedade que as considera demasiado velhas para trabalhar e demasiado novas 

para se reformarem. As entidades empregadoras são aqui, muitas vezes, fortes agentes de 

exclusão social e o auferimento de apoio do Estado torna-se a única garantia de sobrevivência 

quotidiana. Mas, também a este nível, se geram por vezes injustiças, decorrentes de 

desajustamentos das Medidas e dos seus instrumentos de implementação às realidades sociais. 

É fundamental garantir a eficácia e a eficiência dos mecanismos de avaliação das situações das 

pessoas, para que não se reproduzam situações em que, por exemplo, a situação 

socioeconómica de um agregado familiar seja subvalorizada por relação com o seu agregado 

secundário (ex.: dos pais), levando ao arrastamento de uma situação de dependência do 

primeiro face ao segundo, adiando ou mesmo inviabilizando qualquer possibilidade de 

autonomização aos diversos níveis. 

 

Actualmente, verifica-se um enorme investimento nas Medidas ao nível do aumento das 

qualificações escolares e profissionais, de que é exemplo emblemático a Iniciativa Novas 

Oportunidades. Apesar de se tratar de uma Medida sobre a qual recai algum estigma social, na 

medida em que é vista como uma via facilitista de aumento das qualificações, transporta em si 

um forte potencial ao nível da (re)integração no mercado de trabalho. Não obstante este 

investimento, as dificuldades de concretização da inserção laboral são imensas e 

frequentemente as pessoas vêem-se envolvidas em processos formativos sucessivos sem 

qualquer consequência ao nível da (re)inserção profissional e muito menos de uma inserção 

equivalente às qualificações adquiridas.  

Neste mesmo sentido de reflexão foram referidas as Medidas de apoio à criação do próprio 

emprego. As inúmeras dificuldades que se levantam na sua implementação por parte de 

pessoas que não têm recursos próprios à partida, constituem factores de desmobilização, 

restando a sensação de que são criadas para pessoas que já possuem esses recursos. Este 

cenário exige uma avaliação rigorosa das Medidas e dos seus instrumentos de implementação 

no sentido de serem garantidas condições mínimas, ao nível da sua adequação à realidade, 

para o sucesso das iniciativas.  

A necessidade de investimento em processos de adequação das Medidas às realidades 

socioterritoriais, assentes no efectivo conhecimento destas últimas, numa perspectiva 

multidisciplinar da intervenção e numa atitude permanentemente crítica e avaliativa, 

evidenciando tanto os resultados negativos como os positivos, foi uma ideia amplamente 

reforçada no debate, enquanto responsabilidade de todos os intervenientes. Por aqui deverá 
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passar a concretização da crença nas Medidas como formas de combate à pobreza e à exclusão 

social. 

 

GUIÃO DE DEBATE DO PAINEL DA MANHÃ 

As Medidas de promoção da educação, formação e do emprego enquanto oportunidades 

territorializadas de inclusão social – indivíduo, família e comunidade. 

Questão 1 Sendo que Rendimento Social de Inserção é uma Medida que visa a inclusão social/ 

comunitária, passando também pela inclusão laboral, parece existir uma contradição entre este 

objectivo e o que pode considerar-se um “efeito perverso”, patente na estigmatização social dos 

seus beneficiários, fortemente presente na opinião pública. 

- Se esta estigmatização é real, onde estamos a falhar? (Trata-se de uma dificuldade em criar 

uma coesão social e uma sensibilização da sociedade à volta da Medida ou é efectivamente um 

“efeito perverso” da Medida e da sua aplicação?);  

- Continuamos a acreditar na Medida enquanto instrumento de combate contra a pobreza e 

exclusão social?  

- O que pode ser mudado para garantir que este instrumento promove efectivamente a inclusão 

social de pessoas em situação de pobreza e exclusão social? 

Questão 2 Até que ponto a economia informal é uma ameaça para a inclusão social? Haverá 

aprendizagens a fazer com a estratégia espontânea de pessoas em situação de pobreza e 

exclusão social ao nível da economia informal? 

Questão 3 Que papel poderá ter a participação de pessoas em situação de pobreza e exclusão 

na construção de pontes para a inclusão social, na perspectiva da inclusão no mercado de 

trabalho? 

 

 
Fórum “Inclusão Social – uma mudança com trabalho”, 8 de Junho de 2010, Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Águeda, Painel de Debate da Manhã. 
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CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL E TRABALHO: 

Relato de uma experiência. 

 

Participantes no Painel: 

- António Manuel Margarido: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Carlos Figueiredo: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Joaquim Teixeira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Rui Costa: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Sandra Pereira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Moderação – Ana Bastos: Socióloga na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. 

 

 
Fórum “Inclusão Social – uma mudança com trabalho”, 8 de Junho de 2010, Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Águeda, Painel sobre a Campanha de Informação e Sensibilização sobre Inclusão Social e Trabalho. 

 

PAINEL DE DEBATE DA TARDE: As Medidas de promoção da educação, formação e do 

emprego enquanto oportunidades territorializadas de inclusão social – escola, mercado de 

emprego e mercado social de trabalho. 

 

Participantes no Painel: 

- Armando Nunes da Silva: Delegado Regional do Centro do IEFP, I.P.; 

- Carlos Manuel Oliveira: Beneficiário das Medidas de promoção da educação, formação e do 

emprego na empresa Deficiprodut; 

- Francisco Vitorino: Director da Escola Secundária Marques de Castilho; 

- Maria do Céu Almeida: Associação Comercial e Industrial da Bairrada; 
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- Pedro Hespanha: Docente na Faculdade de Economia e Presidente do Conselho Científico do 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; 

- Rogério Cação: Vice-Presidente da Direcção da FENACERCI; 

- Moderação – Jorge Caleiras: Sociólogo. 

 

 Numa ampla perspectiva de abordagem, os problemas do emprego e da formação foram 

debatidos enquanto causas da pobreza e da exclusão social, particularmente nas situações em 

que o desemprego se prolonga no tempo. Nestas condições, torna-se muito difícil a 

reintegração no mercado de trabalho, para o que contribui fortemente o facto de se poderem 

gerar situações de isolamento que agravam as dificuldades. A baixa escolaridade institui 

igualmente um factor de bloqueio à reintegração no mercado de trabalho, agravado em faixas 

etárias mais avançadas. Este tipo de reflexão exige, no entanto, uma contextualização ao nível 

das contingências que caracterizam o cenário socioeconómico da actualidade.  

 

No que respeita ao crescimento exponencial do desemprego nos últimos anos, o território do 

Baixo Vouga não é excepção face ao cenário nacional, antes pelo contrário, pois aquele tem 

sido mais acentuado nesta Região, particularmente nas bolsas de emprego abrangidas pelos 

Centro de Emprego e de Formação de Águeda e Aveiro. Nos últimos dois anos, primeiro 

trimestre de 2008, 2009 e 2010, pode observar-se o auge da crise, com um crescimento de 

mais de 50% do desemprego nestes territórios, acompanhados também pela região de Leiria. 

Esta situação deve-se ao facto de estas serem regiões densamente industrializadas e 

vulneráveis à recessão dos mercados, ficando as empresas incapazes de resistir aos 

constrangimentos.  

 

Neste contexto, existiam empresas que fecharam, que se deslocaram para áreas do mundo 

onde os factores de produção são mais competitivos, ou que diminuíram a sua actividade, 

resultando na redução das oportunidades de emprego, sem garantias de surgimento de novas 

oportunidades. Esta situação tem conduzido ao aumento, por um lado, do desemprego de 

longa duração e, por outro lado, do desemprego nos jovens que, ao terminarem a sua 

formação, se vêm confrontados com escassas, ou inexistentes, oportunidades de emprego. No 

entanto, a Região Centro possui tendencialmente, a este nível, valores acima da média nacional, 

o que poderá estar intrinsecamente ligado com o tipo de estrutura produtiva que a caracteriza, 

constituído por pequenas e médias empresas. Este factor condiciona positivamente a 

intensidade do desemprego. 

 

Do ponto de vista das políticas públicas, nos últimos dois anos, sobretudo depois de Setembro 

de 2008, o mundo mudou e surgiram respostas de adaptação ao contexto de crise, sob o nome 

de Iniciativa Emprego 2009. Lançou-se, assim, um conjunto de iniciativas para contenção do 

desemprego, cuja implementação se iniciou em 2010, com os seguintes objectivos: manter os 
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postos de trabalho; ajudar os jovens a entrar no mercado de trabalho; aperfeiçoar o 

acompanhamento dos beneficiários do subsídio de desemprego e do RSI; incrementar as 

Medidas destinadas a públicos mais vulneráveis. 

 

Paralelamente, existem as Medidas ao nível da formação profissional, que implicam o uso de 

instrumentos para o incentivo da colocação de jovens no mercado de trabalho, segmento com 

problemas específicos em matéria de inserção. Com os estágios profissionais, por exemplo, 

pretende-se trazer para o mercado de trabalho os novos conhecimentos e as novas 

competências destes profissionais. É também importante promover a criação do próprio 

emprego, enquanto resposta que pode resolver a situação de desemprego da própria pessoa 

mas também de outras pessoas, através da criação de uma estrutura produtiva com diversos 

postos de trabalho. O principal é potenciar o conhecimento existente, através do 

desenvolvimento de pequenas iniciativas.  

 

A quantidade e a diversidade de instrumentos são muito positivas, bem como a sua difusão, 

sendo que momentos de trabalho como este Fórum constituem meios para alertar sobre a 

existência de Medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho e ao aumento da 

escolaridade, enquanto formas de combater o desemprego e, assim, a pobreza e a exclusão 

social.  

 

Apesar do enfoque na potencialidade das Medidas, não deixou de ser referida a existência de 

uma franja de população que não tem qualquer tipo de resposta, que corresponde aos 

beneficiários do RSI, mas que vai para além destes. É difícil adequar completamente as Medidas 

às realidades e há faixas de população (como, por exemplo, pessoas com deficiência) que, 

apesar de toda a intervenção formativa de que são alvo, nunca atingem o nível de competências 

necessárias à empregabilidade. Por outro lado, o facto, tantas vezes censurado socialmente, 

das pessoas frequentarem espaços públicos como o café, relaciona-se com a busca de 

sociabilidade decorrente da necessidade de ultrapassar a situação de isolamento que tende a 

afectar as pessoas sem emprego. É, como tal, importante desenvolver iniciativas através das 

quais as pessoas possam desenvolver as suas competências e demonstrar a sua capacidade e 

isto exige uma mudança de mentalidades.  

 

O emprego e o desemprego foram também perspectivados a partir do papel da escola nos 

processos de inclusão. Começou por ser referida a existência de alguma contradição entre as 

políticas públicas e a realidade social, patente no facto de, desde 2004, as escolas públicas 

terem sido novamente chamadas a formar para o mercado de trabalho, através da 

implementação de cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), cursos profissionais, etc.. 

Esta aposta adopta uma perspectiva muito concreta de resposta ao insucesso e ao abandono 

escolar e à necessidade de criar mão-de-obra qualificada. Está-se, assim, perante duas 
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perspectivas contraditórias, uma vez que se incentivam os cursos técnicos, mas como que se 

sabe que os seus portadores são excluídos do normal sistema de ensino. A ideia subjacente é 

correcta, pois trata-se da criação de uma alternativa à universidade e ao “papel e lápis”, mas 

está-se a encaminhar para esses cursos os “piores alunos”. Só o facto de serem chamados de 

“alternativos”, constitui para estes cursos um factor de estigmatização. Aqui reside a raiz da 

contradição. 

 

Esta dicotomia existe há 30 anos e não tem sido feito um grande esforço por parte das tutelas 

(Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social) no sentido da 

legitimação da situação. As escolas são melhor ou pior avaliadas consoante o ser lugar no 

ranking e isso é injusto porque não posiciona as escolas técnicas da melhor forma. Os pais 

empresários que consideram que a escola não está preparada, são os mesmos que orientam os 

seus filhos para serem doutores e engenheiros. Desta forma, estão realizados os diagnósticos, 

mas continua-se a formar pessoas para o desemprego. É um equívoco apreender o ensino 

profissional como a solução para todos os “males”, pois as suas taxas de insucesso são 

altíssimas. A velha dicotomia de que a escola é democrática porque fomenta o acesso de todos 

continua a diferenciar e a reproduzir a exclusão porque a escola não está preparada para 

recuperar os alunos com debilidades em termos de competências escolares. Seria importante 

fazer um livro branco da sociedade portuguesa para criar respostas alternativas e efectivas a 

esta situação. Ainda a respeito do ensino profissionalizante, é relevante assinalar a valorização 

de determinados cursos ligados, por exemplo, à gestão e à informática, em detrimento de 

outros, como a metalomecânica ou a electricidade, assumindo estes uma representação social 

negativa. Tudo isto não significa que um “mau aluno” seja um mau profissional, o problema 

está na ilusão, na espécie de el dorado que é anunciado para as escolas profissionais.  

 

Um outro enfoque de reflexão mais geral sobre a escola foi o da crise que actualmente a afecta, 

também em consequência de ter sido tomada durante muito tempo como solução para todos 

os problemas. Na relação que se estabelece entre desemprego e exclusão, é necessário 

desconstruir a ideia de que as pessoas oriundas de determinadas escolas e/ ou as pessoas com 

qualificações mais elevadas, têm garantia de emprego. De uma forma imediata, esta ideia é 

contrariada pela introdução de factores como a idade – para uma pessoa com mais de 45 anos, 

escassa validade podem ter as elevadas qualificações e competências num processo de 

reintegração no mercado de trabalho. Por outro lado, é necessário ter presente que a 

obrigatoriedade da frequência da escola não é, por si só, factor de sucesso.  

 

Ressalve-se, no entanto, que os níveis de educação e qualificação mais elevados estão 

associados a maior inclusão. Por outro lado, é necessária uma adaptação crescente ao 

desempenho de funções não exactamente coincidentes com as qualificações. No Baixo Vouga, 

as qualificações das pessoas desempregadas são muito baixas, 75% possuem escolaridade até 
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ao 9.º ano, o que é escasso para as necessidades das empresas. Assinala-se, no entanto, que 

no âmbito das empresas de tecnologia de ponta, por exemplo, os salários são baixos, 

independentemente do grau de qualificação da mão-de-obra.  

 

É importante a certificação de formação adquirida em posto de trabalho, centrada na 

aprendizagem de longa duração, em que existe uma efectiva adaptação por parte do 

trabalhador. O IEPF celebra contratos com as empresas para a realização deste tipo de 

formação. As Medidas de apoio à qualificação potenciam os resultados das intervenções. Na 

Região Centro, 70% dos desempregados estão cobertos pelo subsídio de desemprego e os 

restantes pelo RSI. Relativamente a estes últimos, existem Medidas específicas (Contratos 

Emprego-Inserção), utilizadas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que 

procuram estabelecer relações entre as pessoas desempregadas e o mercado de trabalho. 

Existe também um incentivo financeiro da Segurança Social em situações de contratação de 

pessoas que foram beneficiários da Medida. No entanto, existem subgrupos de pessoas que 

nunca chegam a ser beneficiárias do RSI e que exigem uma abordagem mais específica ao nível 

da intervenção e, nesse sentido, uma maior cooperação institucional para encontrar as soluções 

mais adequadas.  

 

Os problemas relacionados com a deficiência também são relevantes. Na Região Centro existem 

30 iniciativas de apoio à formação profissional destes públicos, mas, para o sucesso da 

intervenção, é essencial recorrer às instituições. A luta contra a pobreza é de todos e utilizar as 

Medidas de apoio à eliminação das barreiras arquitectónicas, à contratação e à formação, têm 

de ser concertadas, e a rapidez das tomadas de decisão por parte dos organismos públicos é 

fundamental para a eficácia e eficiência dos serviços.  

 

Relativamente à formação profissional, foi ainda relevado, por parte da Associação Comercial e 

Industrial da Bairrada, o esforço realizado para responder às necessidades do mercado de 

trabalho, através da elaboração de planos de formação fundamentados em diagnósticos e 

respectiva divulgação junto do tecido empresarial. Pretende-se, assim, aprofundar as 

competências dos activos, por um lado, e das pessoas desempregadas, por outro, através da 

realização de cursos de Educação e Formação de Adultos, por exemplo. Existe também uma 

orientação para resposta às solicitações das empresas que recorrem às UNIVAS. Estes serviços 

são muito exigentes ao nível da celeridade de resposta. 

 

Foi largamente situada a importância da participação no Fórum das pessoas que vivenciam, ou 

vivenciaram, situações de vulnerabilidade social relacionadas com o desemprego, dada a 

aprendizagem inerente ao (re)conhecimento das experiências dos outros. O “dar a cara” é um 

exercício do direito à participação, uma vez que, particularmente em grupos fragilizados, 

facilmente se recorre a terceiros. É necessário corporizar ideias de mudança e a crise deve que 
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ser entendida de forma positiva, no sentido de desenvolver a capacidade efectiva de encontrar 

soluções eficazes e criativas. Fala-se de educação e de empregabilidade, sendo necessário 

desconstruir o contexto através da assumpção das necessidades e das fragilidades, sob pena 

de se trabalhar com base em pressupostos errados. Não há emprego para todos, não há 

emprego à medida de cada um e os modelos de intervenção têm que ser construídos a partir 

desta realidade. A sociedade precisa de bons porteiros, de bons canalizadores, e esta é que é 

uma plataforma realista da empregabilidade.  

 

A questão da empregabilidade não é só uma questão de direito, mas também de competência. 

Ninguém emprega alguém porque tem direito ao emprego, mas porque é competente no 

mercado de trabalho. O empresário defende os interesses da sua empresa e a linguagem 

empresarial nem sempre é coincidente com a da inclusão. É necessário saber ser, saber estar, 

saber fazer e, agora, saber adaptar-se. O nosso modelo educativo ajudou a fomentar a ideia de 

distinção entre trabalho intelectual e manual e quando se fala em modalidades alternativas, há 

uma rotulagem inerente. Deixou-se de formar para o mercado de trabalho ao nível do ensino 

secundário. A ideia de sucesso da escola tem de deixar de estar associada a resultados 

escolares, mas a resultados de inclusão no mercado de trabalho, isto é, a escola deve ser uma 

ferramenta para a inclusão. Da mesma maneira que promove a inclusão, a escola reproduz a 

exclusão.  

 

A economia informal tem efeitos perversos, mas quem tem competências a esse nível, poderá 

ser “trabalhado” pela via do empreendedorismo, através do desenvolvimento de competências 

específicas. Estas competências são importantes para que as pessoas se lancem no mercado de 

trabalho, mas também são fundamentais para nele crescerem. Ser empreendedor é saber gerir 

a informação e utilizá-la para progredir no mercado de trabalho. Hoje há muito trabalho 

académico sobre economia informal, é óbvio que ela tem riscos, mas, em certas situações, tal 

relaciona-se com uma grande insegurança na fase de criação do emprego. É necessário “olhar” 

para o fenómeno de forma desapaixonada e não fiscalizadora. Ninguém procura a economia 

informal como uma situação ideal. Estes públicos difíceis são objecto de muitas ideias pré-

concebidas pelos técnicos, o que muitas vezes contribui para a perda da auto-estima. Uma 

alternativa real é partir das competências de cada uma das pessoas para a procura de uma 

entidade empregadora à qual seja possível demonstrar as vantagens que terá em empregar 

aquela pessoa. Não se tratando de um acto de generosidade, essa pessoa vai melhorar a sua 

auto-estima, pois percebe que é efectivamente capaz de trabalhar. É necessário que os serviços 

de emprego, as associações empresariais, as instituições, trabalhem em cooperação para 

ganhar a confiança das empresas.  

 

Existe em Portugal uma herança cultural ligada à promoção do proteccionismo das instituições 

e à desvalorização da responsabilidade das pessoas. É importante desmontar a ideia de que o 
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proteccionismo é a solução para tudo. A inclusão constrói-se pelas práticas. Facilmente se 

passa do discurso da igualdade de oportunidades para o das oportunidades da igualdade. A 

eficácia das Medidas para a inclusão depende da perspectiva que os destinatários têm sobre 

elas e é possível mudar a situação num contexto de crise se houver investimento na formação 

para a participação e na formação de proximidade, pois os problemas variam consoante o 

contexto. Falar de emprego é diferente de falar de trabalho e teria sido mais positivo ter 

estruturado o mercado social de emprego, em vez do mercado social de trabalho. É necessário 

apostar no reconhecimento social, nas oportunidades de participação. É necessária uma visão 

mais participativa do RSI, facultar mais ferramentas para aumentar as opções. Isto significa que 

é importante promover a responsabilidade individual para que as pessoas cresçam nela e 

correspondam às necessidades do mercado e da sociedade. É importante valorizar as boas 

práticas e o discurso das competências em detrimento do discurso dos direitos. Competências 

ao nível de liderança, da estratégia da motivação, da polivalência ou da flexibilidade são muito 

valorizadas. 

 

Relativamente ao RSI, foi ainda referida a necessidade de complexificar a abordagem. Sendo o 

discurso da “inércia” muito utilizado, é necessário ter em linha de conta que os argumentos 

sobre o RSI são sempre hiperbolizados, quer em Portugal, quer em outros países europeus. O 

modelo português é interessante porque tem, para além das componentes da prestação 

pecuniária, a componente da inserção. O grande drama da economia portuguesa é que tem 

baseado a sua competitividade em salários baixos. Esse dilema é muito impressionante, pois, 

por nesta lógica, ser competitivo é ter salários baixos. A rentabilidade das empresas é de 

abordagem complexa, é necessária uma reestruturação do sistema industrial português. A nível 

empresarial também se vivencia uma dicotomia bastante importante que assenta, por um lado, 

num sector tradicional em crise e, por outro, num sector tecnológico forte e muito visível. No 

entanto, os empregados do primeiro tipo de empresas não são reciclados para o segundo, 

existe pouco investimento no sector tradicional, as PME têm subjacentes escassos níveis de 

qualificação.  

 

É, por isso, necessário, reforçar a qualificação, não só dos trabalhadores, mas também dos 

empresários. No Eurobarómetro, no âmbito de inquérito à satisfação no trabalho, Portugal 

apresenta um nível de 70% de insatisfação, nível muito superior aos dos outros países 

europeus. Este dado deve ser motivo de reflexão, uma vez que os trabalhadores portugueses 

não se sentem chamados a colaborar na empresa. É necessário dar margem de manobra às 

pessoas, apostar na confiança. As políticas sociais podem fomentar a acomodação no universo 

dos desempregados, mas o mal-estar pode, por um lado, derivar do sentimento de revolta e, 

por outro lado, levar ao sofrimento. Portanto, há custos sociais elevadíssimos nesta situação. 

Sabe-se também que o pensamento conservador exige contrapartidas a quem é ajudado, mas 

isso pode ser compulsão para o trabalho e nada mais. 
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A crise económica, enquanto cenário em que se reduz a “margem de manobra”, foi ainda 

reflectida enquanto cenário de oportunidade para a revisão das políticas, sobretudo no tocante 

à inclusão social. É mais fácil responsabilizar as pessoas às quais os problemas se colocam; por 

exemplo, estudos recentes indicam que os portugueses acham que as causas de pobreza são 

individuais, ligadas à ideia de fatalismo ou de preguiça. O primeiro passo para ultrapassar este 

patamar é procurar aprender com a experiência das pessoas que são afectadas pelas políticas, 

aquilo que para elas são dificuldades que estão do lado dos serviços. Por exemplo, as 

dificuldades para criação do próprio emprego são enormes, passando pela licença camarária, 

pelo empréstimo, etc.. Por isso, há que melhorar também ao nível da informação, ela tem que 

ser rigorosa e verdadeira. 

 

Também há que ter em linha de conta as especificidades locais, as particularidades do meio, 

das relações de vizinhança e familiares, as culturas e os modos de vida, as racionalidades das 

pessoas. Questões como a flexibilidade de horário no sentido da conciliação entre a vida 

profissional e pessoal são aqui importantes. É preciso interpretar os silêncios e as hesitações 

das pessoas. Não se podem condenar gerações e gerações para depois as responsabilizar. Por 

outro lado, o problema do desemprego não é isolado, relaciona-se com factores tão 

diversificados como os transportes, os valores ou os modos de vida. Colocar-se no papel do 

outro é o exercício mais viável neste momento. Os técnicos têm dois desafios: a acção com 

base na confiança (desconfiança sistemática gera desconfiança) e a cooperação e partilha entre 

as várias entidades (as parcerias são muitas vezes formais e não operativas, há que ter “cálculo” 

estratégico em vez de uma ficção de parceria).  

 

O Estado Providência vai funcionando, mas tem como efeito perverso a desresponsabilização 

dos cidadãos, o prejuízo da adesão individual, colectiva e institucional. A confiança é essencial 

mas tem que ser acompanhada da responsabilização e, em Portugal, alimentaram-se processos 

que tiveram por base a confiança mas levaram à desresponsabilização, sendo que o Estado 

Providência tem remetido para a subsídio-dependência. Não há emprego para todos mas 

existem necessidades não satisfeitas, é necessário continuar a produzir, mas há que falar no 

terceiro sector e na economia solidária, no cooperativismo e no associativismo. Há que registar 

o crescimento deste associativismo na Catalunha, na Bélgica, em França, no País Basco. Em 

Portugal, as soluções nunca passaram pelo colectivo. A este respeito foi reforçada a 

necessidade de adequar as soluções de emprego às competências das pessoas, sendo, por 

vezes, importante trabalhar a sua dimensão psicológica. Estas mesmas questões colocam-se ao 

nível da escola. Estará ela preparada para responder às necessidades dos jovens no tocante às 

saídas profissionais?  

 

Defendeu-se uma abordagem dirigida às especificidades dos indivíduos por parte das 

organizações. Questiona-se, ainda a este nível, se não existirá um aproveitamento do contexto 
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de crise, por parte de algumas empresas, para justificar processos de insolvência. 

Relativamente às pessoas com deficiência, existe uma abordagem muito desadequada por parte 

do tecido empresarial. Por exemplo, as barreiras arquitectónicas ainda são uma realidade muito 

presente, apesar dos apoios existentes para a sua eliminação; os apoios à criação de posto de 

trabalho por parte do Centro de Emprego não têm uma abordagem clara relativamente aos 

timings e aos apoios. Estes são importantes factores de exclusão, como o é também a idade, na 

medida em que o seu aumento dificulta fortemente a reintegração no mercado de trabalho. O 

combate a estes factores exige também um forte investimento na informação e sensibilização 

da sociedade para o combate à pobreza e à exclusão social. 

 

A respeito da integração no mercado de trabalho das pessoas com deficiência foi, no entanto, 

referida a existência de milhares de pessoas integradas com sucesso e para isso contribui 

fortemente a cooperação das parcerias. Este sucesso deve-se à abordagem das pequenas e não 

das grandes empresas. Neste sentido, foi referenciada a experiência de uma pessoa que 

desenvolve a sua actividade profissional há oito anos numa empresa que emprega pessoas com 

deficiência. Tendo esta sido a única saída profissional proporcionada pelo mercado de 

emprego, revelou-se uma experiência positiva, sendo que o facto de ser uma pequena empresa 

potencia o bom relacionamento na equipa de trabalho.  

 

Ainda na perspectiva do enfoque da intervenção ao nível do indivíduo, realce para a 

necessidade de apoio a nível psicológico junto das famílias que, decorrentemente do 

prolongamento do desemprego, vivenciam graves situações de carência económica e de 

dependência face à estrutura familiar de origem. 

 

Em termos conclusivos, foi relevada a importância do trabalho das Redes Sociais no fomento da 

cidadania e da participação. Não sendo conhecido o potencial actual de emprego e continuando 

a existir problemas de racionalização ao nível da educação e da formação, é importante pensar 

em mercados de emprego local de proximidade. Merecem também particular destaque os 

jovens candidatos ao primeiro emprego, os desempregados de longa duração, bem como o 

mercado social de emprego. Relevo, por fim, para a necessidade de desconstruir algum 

discurso ideológico que perpassa a sociedade portuguesa a respeito da natureza dos 

problemas sociais e dos processos de implementação das Medidas que os combatem, que tem 

subjacente uma visão individualizada e fatalista, ocultando as suas verdadeiras causas que são 

de natureza social. 
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GUIÃO DE DEBATE DO PAINEL DA TARDE 

As Medidas de promoção da educação, formação e do emprego enquanto oportunidades 

territorializadas de inclusão social – escola, mercado de emprego e mercado social de 

trabalho. 

Questão 1 Observando o actual cenário ao nível do desemprego, e sendo que as Medidas para 

a educação, formação e emprego visam a inclusão social pela via do trabalho, 

- Onde estamos a falhar? (Trata-se de uma desadequação das Medidas à realidade do tecido 

produtivo? Trata-se de uma dificuldade em criar uma sensibilização da sociedade para a 

necessidade de promover a inclusão laboral enquanto garante de coesão social?);  

- Continuamos a acreditar nestas Medidas enquanto instrumentos de combate à pobreza e 

exclusão social?  

- O que pode ser mudado para garantir que estes instrumento promovem efectivamente a 

inclusão social de pessoas em situação de pobreza e exclusão social? 

Questão 2 Até que ponto a economia informal é uma ameaça para a inclusão social? Haverá 

aprendizagens a fazer com a estratégia espontânea de pessoas em situação de pobreza e 

exclusão social ao nível da economia informal? 

Questão 3 Que papel poderá ter a participação de pessoas em situação de pobreza e exclusão 

na construção de pontes para a inclusão social, na perspectiva da inclusão no mercado de 

trabalho? 

 

 

 
Fórum “Inclusão Social – uma mudança com trabalho”, 8 de Junho de 2010, Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Águeda, Painel de Debate da Tarde. 
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Fórum “Inclusão Social – uma mudança com trabalho”, 8 de Junho de 2010, Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Águeda, Participantes. 
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 MINI-FÓRUNS TEMÁTICOS SOBRE INTEGRAÇÃO, MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DA 

POPULAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 

CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Indivíduo/ Família/ Comunidade: 

- Factor idade – Aumento da idade dificulta a integração no Mercado de trabalho; 

- Atitude/ mentalidade face ao trabalho – Acomodação/ resistência à mudança profissional e à 

mobilidade geográfica; 

- Disponibilidade pessoal para conciliar vida familiar e vida profissional; 

- Sensibilidade da comunidade local para determinados públicos à procura de emprego; 

- Autonomia parental – Cultura familiar; Adaptação aos recursos existentes; Vitimização/ 

protecção. 

 

Educação/ Formação: 

- Falta de competências pessoais, sociais e profissionais; 

- Abandono e absentismo escolar; 

- Baixas qualificações escolares/ Analfabetismo ainda significativo de indivíduos jovens – 

Obstáculos no acesso ao trabalho; 

- Ausência de acções para os estratos mais jovens; 

- Deficit de qualificação e formação ao longo da vida (inexistência de cultura de aprendizagem); 

- Desajustamento entre exigências do mercado e oferta formativa. 
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Economia/ Mercado de Trabalho: 

- Desajustamento entre exigências do mercado e oferta formativa; 

- Dificuldades de integração (jovens) e reintegração (após perda de posto de trabalho)/ 

Dificuldade na reconversão profissional; 

- Tipo de receptividade do mercado empresarial; 

- Descrédito nos empregadores devido a anteriores histórias pessoais de “fracasso” na relação 

laboral; 

- Desvalorização das competências pessoais e das adquiridas na experiência de trabalho; 

- Profissionalismo, lealdade, participação activa, solidariedade inter-grupal vs. lucro fácil e 

imediato, gerador de frustração e desmotivação; 

- Falta de formação dos empregadores em políticas sociais – criam novos “escravos”; 

- Falta de gestão estratégica; 

- Contratos de trabalho precários – Desprotecção social; 

- Situações de ilegalidade laboral – falta de contrato de trabalho, horário abusivo, não 

pagamento à Segurança Social, manipulação, coacção; 

- Desigualdade/ injustiça na relação laboral – “O patrão dá o pão a comer ao empregado e o 

empregado dá a lagosta a comer ao patrão”; 

- Gestão despótica – “Há chefes mas não há líderes”; 

- Desigualdade de género; 

- Sectorialização; 

- Desprestígio de profissões tradicionais; 

- Endividamento – O cidadão perde a confiança na capacidade de pagamento de prestações – 

imprevisibilidade – retracção no investimento pessoal, familiar, profissional, etc.. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Pouca articulação entre as entidades formadoras, a comunidade empresarial, os organismos 

públicos, as entidades de acção social e as entidades supervisoras e coordenadoras; 

- Fiscalização laboral fraca, inexistente ou “viciada”. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Falta de disponibilidade para empreender sem dependência de subsídios. 

 

Políticas/ Medidas: 

- Políticas socio-económicas desadequadas às realidades locais e às necessidades dos públicos-

alvo; 

- Desajustamento das políticas públicas – Subsídios sem contrapartidas perante a comunidade; 

Orientação vocacional; Encaminhamento; Marketing institucional; Flexibilidade legislativa; 

- Políticas laborais que favorecem o despedimento e a precariedade laboral; 

- Desvalorização/ Delapidação do património agro-pecuário, das pescas e da agricultura. 
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PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Educação/ Formação: 

- Rever áreas curriculares até ao 3.º ciclo do ensino básico no sentido de introduzir conteúdos 

relacionados com a cultura e a cidadania; 

- Aumentar o investimento na qualidade do sistema educativo; 

- Realizar acções informativas locais sobre políticas públicas direccionadas para o emprego; 

- Realizar seminários, fóruns, workshops, encontros regionais sobre a temática do emprego/ 

formação. 

 

Economia/ Mercado de Trabalho: 

- Accionar a responsabilidade social das empresas; 

- Realizar entrevista anual imparcial com o trabalhador; 

- Realizar entrevista de selecção, eliminando favoritismos; 

- Investir na Liderança positiva vs chefia despótica. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Aumentar o envolvimento das autarquias – activar a população beneficiária de algumas 

Medidas de apoio social; 

- Privilegiar, nos Acordos de Inserção (RSI), actividades que promovam a dimensão cultural e de 

cidadania; 

- “Despolitizar” os serviços da Administração Pública; 

- Articular recursos entre entidades públicas e privadas; 

- Manter actualizadas as redes de informação; 

- Aumentar e tornar regulares os mecanismos de supervisão; 

- Humanizar os serviços orientados para a empregabilidade; 

- Fiscalizar o trabalho de forma independente. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Aumentar a responsabilização de todos os intervenientes; 

- Construir uma cultura de direitos e deveres no âmbito profissional – Participação activa e 

partilhada; 

- Disponibilizar formação gratuita a todos os cidadãos sobre Direito de Trabalho/ Aumentar o 

investimento dos cidadãos no conhecimento dos direitos do trabalhador, tornando-o agente 

activo dos seus próprios direitos. 

 

Políticas/ Medidas: 

- Desenvolver estratégias legais de contenção da economia informal e da precariedade laboral; 

- Aumentar a flexibilidade legislativa face à realidade; 
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- Criar “conselheiros independents” de Direito do Trabalho, que esclareçam o trabalhador 

acerca dos seus direitos – precaver comportamentos altamente prejudiciais para o próprio (ex.: 

um despedimento deveria ser feito na presença do empregador, do trabalhador e de um 

conselheiro independente – garantia de informação correcta e necessária). 

 

 

 

 

CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Indivíduo/ Família/ Comunidade: 

- Discriminação a vários níveis: idade, género, deficiência, trajectos de vida; 

- Mudança do projecto de vida; 

- Desconhecimento da área geográfica da nova residência; 

- Dificuldades de mobilidade geográfica; 

- Isolamento; 

- Dificuldade em definir os percursos e as escolhas; 

- Fraca autonomia para procura activa de emprego: escassas competências, falta de informação 

e capacidade de posicionamento face ao problema e ao contexto; 
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- Dificuldade de conciliação da vida familiar com a profissional. 

 

Educação/ Formação: 

- Baixas qualificações; 

- Desajuste entre a oferta e a procura: a maior exigência do mundo do trabalho e o perfil da 

mão-de-obra disponível; 

- Segmentação excessiva da oferta formativa; 

- Falta de divulgação das ofertas/ necessidades da região; 

- Falta de orientação vocacional. 

 

Economia/ Mercado de Trabalho: 

- Desemprego; 

- Precarização do mercado de trabalho; 

- Escassez das ofertas de trabalho; 

- Desprestígio social de determinadas profissões; 

- Falta de diagnóstico de necessidades junto do tecido empresarial; 

- Falta de divulgação das ofertas/ necessidades da região; 

- Dificuldade de conciliação da vida familiar com a profissional; 

- Dificuldades de mobilidade profissional. 

 

Mobilidade/ Transportes: 

- Dificuldade de mobilidade/ deficiente rede de transportes. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Dependência de subsídios. 

 

Políticas/ Medidas: 

- Desajustamento da política educativa e formativa aos perfis profissionais necessários à 

realidade empresarial. 

 

PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Educação/ Formação: 

- Divulgar e sensibilizar para a importância da formação escolar no projecto de vida do 

indivíduo; 

- Aumentar e melhorar a divulgação dos recursos existentes junto das comunidades locais; 

- Aumentar e melhorar a qualificação escolar e profissional (frequência de RVCC, escola, 

formação); 

- Adequar a oferta de formação à realidade empresarial; 
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- Aumentar o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da formação; 

- Simplificar e racionalizar as respostas formativas. 

 

Economia/ Mercado de Trabalho: 

- Aumentar e melhorar a divulgação dos recursos existentes junto das comunidades locais/ 

Realizar acções informativas locais sobre medidas de política de emprego; 

- Aumentar a informação e o apoio ao nível da empregabilidade através de maior 

acompanhamento e apoio na criação do próprio emprego; 

- Reconhecer a importância estratégica da economia social como potencial de emprego; 

- Promover os valores da responsabilidade e do profissionalismo. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Reforçar a ligação entre as empresas e a escola; 

- Criar equipas multidisciplinares nos diferentes serviços para concretização dos objectivos de 

inserção; 

- Aumentar os recursos humanos; 

- Aumentar a rapidez e a eficácia no contacto com as entidades empregadoras; 

- Efectivar a participação das entidades empregadoras na resolução dos problemas sociais. 

 

Políticas/ Medidas: 

- Aplicar Medidas preventivas para impedir a deslocalização empresarial; 

- Promover o tratamento igualitário para todo o tipo de empregadores (multinacionais, 

empresários em nome individual); 

- Promover a complementaridade dos apoios; 

- Manter o benefício da Segurança Social junto das pessoas com deficiência durante o período 

de integração no mercado de trabalho; 

- Melhorar e aumentar a adequação das políticas de emprego, de formação e de inclusão social. 
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FÓRUM “INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS – realIDADE OU UTOPIA?” 

 

 

 

OBJECTIVO GERAL: Promover a sensibilização dos cidadãos em geral, e dos agentes de 

desenvolvimento social em específico, para a necessidade de implicação e partilha de 

responsabilidades no combate à pobreza e à exclusão social, relativamente à população idosa. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

1 Proporcionar a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate acerca das Medidas de 

Política enquanto mecanismos para a inclusão social da população idosa. 

2 Promover a participação da comunidade em geral, das pessoas idosas e dos representantes 

organizacionais, enquanto agentes no combate à pobreza e à exclusão social. 

 

DESTINATÁRIOS: Dirigentes, técnicos e destinatários do trabalho social e população em geral 

dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 

Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. 

 

PAINEL DE ABERTURA 

Participantes no Painel: 

- Acácio Conde: Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza/ 

Portugal; 

- Edmundo Martinho: Presidente da Comissão de Acompanhamento ao Ano Europeu do 

Combate à Pobreza e à Exclusão Social; 

- Ribau Esteves: Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo. 
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Começou por merecer referência e destaque o trabalho de partenariado que a Rede Europeia 

Anti-Pobreza/ Portugal (REAPN) se encontra a desenvolver através do projecto “Redes para a 

Inclusão”, resultante de aprovação de uma candidatura apresentada ao Programa Nacional de 

Apoio ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Este projecto faz parte de 

um conjunto de 18 projectos que se encontram em implementação no território nacional 

continental, no âmbito deste mesmo processo de candidatura. A este respeito, foi ainda 

realçada a importância da cooperação entre as organizações que integram o projecto, as 

diversas estruturas orgânicas da Segurança Social e as Plataformas Supraconcelhias da Rede 

Social, enquanto factor de sucesso, tanto no processo de candidatura, como no processo de 

implementação do projecto. Relativamente ao estádio actual de desenvolvimento do processo, 

destacou-se a implicação no mesmo não só dos representantes técnicos e dirigentes das 

organizações que actuam nos 11 concelhos que integram o território de intervenção do 

projecto – NUT III Baixo Vouga –, mas também dos representantes dos principais destinatários 

das Medidas de política social – os cidadãos que vivenciam a pobreza e/ ou a exclusão social 

decorrentemente de situações de desfavorecimento social.  

 

Uma outra perspectiva de abordagem focou-se nas preocupações decorrentes do aumento da 

esperança média de vida da população, nomeadamente, ao nível da garantia da qualidade de 

vida da população sénior, através da promoção de um envelhecimento activo, apoiado no 

progresso social ao nível dos equipamentos e da qualidade dos serviços. “realIDADE ou 

utopia?” é um mote que deverá orientar a reflexão de quem detém responsabilidades nas 

decisões que melhor possam garantir a satisfação das expectativas e os níveis de felicidade da 

população sénior. 

 

Nesta linha de reflexão, foi relevada a dimensão da desigualdade social que afecta esta 

população, patente na existência de situações de acumulação de rendimentos provenientes de 

pensões de reforma e do trabalho (contribuindo inclusivamente para a estagnação das ofertas 

no mercado de trabalho), paralelamente a situações de extrema precariedade socioeconómica. 

Este cenário exige a reinvenção de um modelo de políticas que deixou de responder a um “novo 

mundo de necessidades”. Assim sendo, é premente garantir a boa gestão, que não deverá 

condicionar a implementação das Medidas, mas sim proporcionar um espaço de exigência para 

a tomada das mais difíceis decisões. É importante garantir a sustentabilidade das organizações 

a vários níveis, mas é fundamental haver a consciência de que a sustentabilidade financeira 

deverá ser instrumental relativamente ao que é essencial no sistema organizacional – a 

sustentabilidade social. 

 

Ílhavo foi referido como um município activo na promoção da qualidade de vida da população 

sénior, empenhado na promoção de dinâmicas de partilha de experiências e saberes entre esta 

população e a restante comunidade. Nesse sentido, são realizadas actividades ao longo do ano, 
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direccionadas para a prática do desporto e a partilha cultural. Para o prosseguimento destes 

fins, desenvolve relações de parceria com os restantes agentes sociais do concelho, 

nomeadamente, no âmbito da Rede Social, visando rentabilizar os recursos existentes e assim 

garantir o cumprimento dos desígnios do Estado Providência, cuidando dos idosos sem 

“perder” as gerações mais jovens, particularmente no que à promoção do emprego diz 

respeito. 

 

O instrumento de política “Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação”, que a autarquia 

de Ílhavo e as suas 33 entidades parceiras da Rede Social se preparam para integrar, 

juntamente com 11 outras autarquias e respectivas Redes Sociais da região, é um investimento 

revolucionário de nove milhões de euros, direccionado para o empreendedorismo social, a 

saúde e o bem-estar dos idosos. Integra actividades de tempos livres, numa perspectiva de 

promoção da intergeracionalidade e de novos modelos de educação, tendo como cenário a 

promoção da eficiência energética, que constitui hoje uma das principias preocupações das 

organizações. As Redes Sociais serão estruturas fundamentais para a rentabilização dos 

recursos e para o sucesso do projecto.  

 

Por último, foi realizada uma problematização mais abrangente e estrutural das relações que se 

estabelecem entre a pobreza e a exclusão social e o envelhecimento da população, relevando 

os factores que de seguida se enunciam. Hoje, o espaço europeu é de longe o mais 

desenvolvido e com mais ganhos do ponto de vista do desenvolvimento. No entanto, não 

conseguiu erradicar a pobreza de uma forma consistente, persistente, atendendo aos dados 

com que se tem trabalhado e que apontam para a existência de cerca de 80 milhões de pessoas 

a viver abaixo do limiar da pobreza. É necessário assumir uma visão crítica quando se olha para 

a pobreza, analisando a forma como cada um pode intervir para perceber que a pobreza é um 

problema de todos.  

 

Quando se fala de idosos, utiliza-se uma expressão que já não faz sentido, atendendo a que, do 

ponto de vista do emprego, é-se idoso a partir dos 55 anos. No entanto, há pessoas que se 

reformam com 50 ou 52 anos, sendo esta, por isso, uma concepção que não é operacional. A 

forma de expressão do ponto de vista deste tipo de conceitos, acaba por se repercutir na forma 

como se entendem as políticas. Logo, quando se fala de idosos enquanto pessoas com mais de 

55 anos, quando se fala em políticas para idosos, fala-se de quê? O factor que mais se pode 

objectivar é o rendimento, nomeadamente a reforma. Mas esta é apenas uma dimensão da 

pobreza, da exclusão, da privação. Assim, no que respeita às políticas sociais, 

independentemente da idade, o importante é encontrar a solução para os problemas que as 

pessoas enfrentam. Exemplo desse tipo de política e estratégia é o Complemento Solidário para 

Idosos (CSI), que garante que nenhum pensionista tenha uma pensão de sobrevivência abaixo 

do limiar da pobreza.  
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É importante afastar a ideia de que a idade está associada à condição da vida. Ao longo da vida 

sofrem-se sucessivas ocorrências e é para isso que se tem de estar preparado, para responder 

às eventualidades surgidas. Por norma, existe a instituição que a partir de determinada idade 

transforma as pessoas em beneficiários da ajuda alheia, ou do que é a generosidade da 

solidariedade colectiva, e é isto que tem que ser alterado. Este ano pode ser importante por 

isso, por afirmar a importância do papel de cada cidadão independentemente da sua idade, dos 

seus direitos independentemente da idade, e afirmar a responsabilidade pública de garantir que 

ninguém, independentemente da idade, fique desprotegido. É importante assegurar que o 

sistema público seja capaz de responder a quem precisa. Espera-se que no fim deste Ano 

Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social a sociedade portuguesa esteja mais 

desperta para as questões da pobreza e mais consciente para o facto de este problema não ser 

um problema do Estado mas sim um problema de todos nós.  

 

 
Fórum “Inclusão Social de Idosos – realIDADE ou utopia?”, 14 de Setembro de 2010, Museu Marítimo de Ílhavo, Painel de 

Abertura. 

 

PAINEL DE DEBATE DA MANHÃ: As Medidas de promoção da qualidade de vida da 

população idosa e os processos territorializados de inclusão social, na perspectiva do 

empowerment das pessoas idosas e da promoção do envelhecimento activo. 

 

Participantes no Painel: 

- Lia Araújo: UnIFAI – Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos; 

- Liliana Ferreira: Técnica do Projecto “Cuidar de Quem Cuida” – CASTIIS (Centro de Assistência 

Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo); 
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- Manuela Vilar: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra; 

- Rosa Rodrigues Constantino: Beneficiária de Medidas de apoio às pessoas idosas; 

- Teresa Almeida Pinto: Presidente da Associação VIDA – Valorização Intergeracional e 

Desenvolvimento Activo; 

- Moderação – Carlos Rocha: Gerontoterapeuta. 

 

Foi realizado um breve enquadramento relativamente ao projecto “Cuidar de Quem Cuida” 

(http://www.castiis.pt/projectos/project_03.html), projecto de intervenção comunitária que 

está a ser implementado no território da NUT III Entre Douro e Vouga, em resultado de um 

diagnóstico socioterritorial que identificou carências ao nível da população idosa. Tem como 

objectivos o desenvolvimento e dinamização de respostas de âmbito social e da saúde para 

cuidadores informais de pessoas com doença de Alzheimer ou situações de AVC, isto é, tem a 

ver com a promoção da qualidade de vida do doente e da pessoa que cuida, que muitas vezes 

também se inclui na faixa etária dos idosos. O projecto é composto por cinco linhas de 

intervenção: a primeira é dirigida a cuidadores informais, e visa a compreensão da doença, 

contribuindo para a melhoria de cuidados e para a potenciação do bem-estar e da qualidade de 

vida dos mais idosos; a segunda, relaciona-se com a formação de uma bolsa de cuidadores 

formais com formação avançada, pretendendo-se formar pessoas no âmbito da doença de 

Alzheimer e AVC, para que os cuidadores as possam recrutar como uma mais-valia na 

prestação de cuidados; a terceira linha visa dinamizar grupos de voluntários; a quarta, o 

diagnóstico do serviço de descanso para os doentes e para os cuidadores, identificando as 

respostas existentes e as formas de funcionamento para que possam ser facultadas como mais 

uma medida de apoio; por fim, a quinta linha tem como objectivo a realização de fóruns de 

discussão envolvendo as escolas, numa perspectiva de consciencialização para a problemática 

dos cuidadores informais. Em última instância, pretende-se que o projecto contribua para a 

diminuição das situações e do sentimento de exclusão por parte dos idosos, pela via da 

melhoria dos cuidados.  

 

Foi também desenvolvida a reflexão em torno do entendimento do envelhecimento, dado 

considerar-se existirem muitas idades, muitos envelhecimentos e muitas formas de envelhecer. 

Estão ainda a ser dados pequenos passos no conhecimento dos factores do envelhecimento, 

que não se reportam apenas à idade cronológica, mas também às dimensões psicológica, social 

e biológica. É importante realizar uma análise global da personalidade do adulto sénior, numa 

perspectiva biopsicossocial. A este respeito, foi relevada a extrema importância da avaliação, 

uma vez que transporta em si um grande contributo para o aumento da esperança de vida da 

população e para a melhoria da qualidade de vida da população sénior. Neste âmbito, a UnIFAI 

tem procurado estudar o paradigma do envelhecimento activo, através da avaliação de 1200 

idosos portugueses. Consideram-se, neste âmbito, factores de natureza económica (pelo que se 

inclui o CSI), dada a sua relação com os factores do envelhecimento activo ao nível dos 
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processos de optimização dos recursos que a comunidade disponibiliza ao nível da saúde, da 

segurança e da participação social. No entanto, considera-se igualmente outro tipo de factores 

relacionados com as próprias representações sociais do envelhecimento, ainda muito 

dominadas pela imagem negativa das pessoas idosas, que constituem fortes obstáculos aos 

processos de inclusão social efectiva das mesmas. Perspectiva-se, assim, a necessidade de 

investimento na educação ao longo do ciclo de vida, da infância à velhice. 

Nesta linha de reflexão, foram referenciadas as Medidas de política social dirigidas à população 

sénior, destacando-se a importância das chamadas medidas de reacção, com relevo para o CSI, 

mas também das medidas de prevenção, nomeadamente, da exclusão social. A reforma, em 

muitas situações, significa uma perda de recursos económicos, mas também de recursos 

sociais, um afastamento da rede de relações sociais criadas em torno do trabalho, 

especialmente importante num contexto social que valoriza fortemente esta dimensão da vida. 

É por isso necessário investir em Medidas que potenciem a criação e o desenvolvimento de 

redes sociais de proximidade e de vizinhança, para além das Medidas que visam a colmatação 

das necessidades materiais. A este respeito, refira-se que, na percepção dos idosos, a dimensão 

económica não é a mais importante, mas sim a dimensão da autonomia e da capacidade de 

participação na comunidade de pertença. O voluntariado sénior, tendo em vista o apoio aos 

pares mas também a crianças e outras pessoas, configura uma via muito interessante para o 

envelhecimento activo, dado, por um lado, o seu valor social objectivo e, por outro, o facto de 

transportar em si todos os benefícios inerentes ao sentimento de “utilidade social” e, por isso, 

de inclusão na comunidade. 

Não obstante, a dimensão económica é fulcral, na medida em que permite o acesso à satisfação 

das necessidades básicas, como a aquisição de bens e produtos que não são comparticipados 

pelo Estado e cuja ausência aumenta o sentimento de marginalização e a situação de 

isolamento do idoso.  

 

Neste contexto de debate, foi também referenciado o Programa Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas 

(http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/PGDesenvolvimentoHumano/ProjIdosos_

GuiaCidades2009.pdf) enquanto recurso que tem subjacente o afastamento face ao conceito 

tradicional de cidade, na medida em que considera cidade qualquer espaço geográfico com 

autonomia administrativa. A “cidade amiga das pessoas idosas” é aquela que é capaz de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas seniores. A Associação VIDA está a apresentar este 

conceito à sociedade portuguesa, através de uma lista de verificação que permite que as 

pessoas com mais de 65 anos possam exprimir a sua percepção sobre o espaço onde vivem e o 

que consideram útil transformar nesse espaço. Por outro lado, este Programa assume uma 

vertente pedagógica, na medida em que procura envolver as pessoas no seu próprio processo 

de mudança e na melhora da sua qualidade de vida.  
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Fórum “Inclusão Social de Idosos – realIDADE ou utopia?”, 14 de Setembro de 2010, Museu Marítimo de Ílhavo, Painel de 

Debate da Manhã. 

 

CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE 

DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA: Relato de uma experiência. 

 

Participantes no Painel: 

- Alzira das Neves Oliveira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Aristides Nogueira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Esbelta da Conceição Santos: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Maria Alice Ferreira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Maria Cidália Pereira: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Maria Cristina Maia: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Maria do Carmo Coutinho: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Maria Fernanda Ribeiro: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Pedro Pereira Tavares: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Rosa Rodrigues Constantino: Participante da realização do filme de suporte à Campanha; 

- Moderação – Acácio Conde: Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN. 

 

Os participantes nos filmes para a campanha consideraram que esta foi uma experiência 

extremamente importante nas suas vidas. Manifestaram curiosidade e alguma ansiedade 

relativamente ao produto final, bem como uma imensa satisfação por terem oportunidade de 

demonstrar que é possível desenvolver a abertura de espírito e uma vida activa, 

independentemente da idade.  
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A campanha tem por base a realização de filmes e a produção de cartazes constituídos por 

fragmentos da vida de seniores que habitam nos diversos concelhos do Baixo Vouga, que serão 

difundidos publicamente nestes mesmos territórios, tendo em vista a sensibilização da 

população em geral para a promoção da inclusão social e da qualidade de vida da população 

sénior. Procura-se, assim, não só dar voz a esta população mas, acima de tudo, dar-lhe 

imagem, visto que as pessoas têm direito à imagem, sendo esta um dos bens mais preciosos 

que os cidadãos devem possuir e conservar.  

 
Fórum “Inclusão Social – uma mudança com trabalho”, 8 de Junho de 2010, Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Águeda, Painel sobre a Campanha de Informação e Sensibilização sobre Inclusão Social e Qualidade de Vida da 

População Idosa. 

 

PAINEL DE DEBATE DA TARDE: As Medidas de promoção da qualidade de vida da 

população idosa e os processos territorializados de inclusão social na perspectiva das 

respostas ao nível da família, da comunidade, das organizações em geral e da saúde, em 

específico. 

 

Participantes no Painel: 

- Alexandre Osório: Coordenador da Universidade Sénior da Curia;  

- Amorim Figueiredo: Beneficiário de Medidas de apoio às pessoas idosas; 

- Marta Cunha: Coordenadora da Universidade Sénior da Curia;  

- Paula Teles: Presidente da Comissão Técnica 177 IPQ – Instituto Português da Qualidade; 

- Rui Monteiro: Director do Núcleo de Qualificação de Famílias e Territórios do Centro Distrital 

de Aveiro do Instituto da Segurança Social, I.P.; 

- Moderação – Paula Cruz: Grupo de Trabalho Envelhecimento Activo da REAPN. 
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O debate neste painel iniciou com algumas referências contextualizadoras, relevando dados da 

Organização Mundial da Saúde que estimam que até 2025 haja um aumento do número de 

idosos na ordem dos 223%, cenário de forte envelhecimento demográfico de que Portugal não 

se excluirá. A taxa de crescimento natural nacional tende a ser negativa, o que se apresenta 

não só como um desafio, mas também como uma preocupação, pois a população sénior 

constitui um grupo de grande vulnerabilidade.  

 

Em 2008, a taxa de pobreza nos idosos era de 20,1%, o que, significando uma diminuição do 

número de idosos pobres, demonstra também as potencialidades e a eficácia do CSI. No 

entanto, mais do que centrar o combate à pobreza na simples atribuição de um complemento 

pecuniário, é necessário coordenar um conjunto de intervenções mais transversais que se 

tornem eficazes. De entre as razões para a assumpção desta perspectiva de actuação, 

evidencia-se a dificuldade que se tem verificado em fazer chegar este apoio (como outros) aos 

idosos, devido à resistência que os cidadãos ainda revelam quanto ao acesso aos apoios 

sociais a que têm direito, seja por insuficiente conhecimento, seja por traços culturais de 

comportamento.  

 

Assim, sendo, é fundamental investir no conhecimento da realidade por parte de todos os 

agentes e actores sociais (entidades e/ ou cidadãos), de forma a criar as condições para que o 

sénior tenha o acesso directo e facilitado aos benefícios, evitando a necessidade da 

interferência de terceiros, que muitas vezes resulta em perdas de eficiência e eficácia no 

processo de atribuição. Esta perspectiva de intervenção exige, antes de mais, um trabalho ao 

nível das representações sociais da pobreza e da exclusão social, no sentido de desconstruir a 

auto e a hetero-estigmatização social que os cidadãos tendem a inculcar relativamente à 

vivência de situações de vulnerabilidade social. É fundamental que o sénior tenha oportunidade 

de verificar as mudanças que um apoio social pode introduzir na melhoria da sua qualidade de 

vida e na sua longevidade. Da mesma forma, é fundamental exigir o respeito pela dignidade e 

integridade do idoso no momento de emitir a declaração para atribuição do CSI a um outro 

elemento da família ou das suas relações pessoais. 

A principal e mais imediata vantagem do CSI está no facto de constituir uma possibilidade de 

apoio para a aquisição de produtos e serviços, como ajudas técnicas, consultas ou medicação. 

No entanto, verifica-se um desconhecimento de muitos cidadãos relativamente ao modo como 

funciona esta vertente da Medida, sendo por isso importante o papel dos profissionais ao nível 

da informação e consciencialização para o alcance da mesma. 

 

Um dos enfoques do debate desenvolveu-se em torno das barreiras arquitectónicas, entendidas 

como barreiras físicas, de que é exemplo emblemático a ausência de rampas. Este tipo de 

barreira condiciona a movimentação das pessoas com dificuldades de locomoção e não deve 

ser ultrapassado através da criação de acessos pelas traseiras ou portas laterais dos espaços, 
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dado que este tipo de solução acentua a situação real e o sentimento de diferença das pessoas 

que vivenciam estas dificuldades. 

Tendo em vista intervir a este nível, foi criado o Projecto Rampa, cujas candidaturas obtiveram 

uma forte adesão dos concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Oliveira do Bairro. 

Este projecto vem permitir a identificação dos principais problemas de acessibilidade num 

município e procurar ultrapassá-los de forma quase gratuita. A acessibilidade é uma 

componente da democracia e da liberdade, pelo que tornar o município acessível é um dever 

dos políticos. A este respeito, é importante destacar que 60% das pessoas dos países da OCDE 

são pessoas com mobilidade reduzida. É necessário mudar a cultura prevalecente não só a 

nível social mas também a nível arquitectónico. Também neste sentido, espera-se que em 2013 

exista uma lei europeia no âmbito da acessibilidade.  

 

Uma outra dimensão do debate partiu do papel da família ao nível da potenciação e facilitação 

da participação do idoso na comunidade em que se encontra inserido. Tendo como cenário as 

mudanças sociais neste domínio, cresce a necessidade de encontrar soluções que possibilitem 

a inserção dos idosos em outras redes de afecto. As universidades seniores apresentam-se 

como uma destas soluções, constituindo instrumentos reais de combate à solidão, à 

desmotivação e à frustração, muitas vezes acarretadas pela situação de reforma, ou ao vazio 

provocado pela morte de familiares. É desta forma que assumem um importante papel na 

inclusão social dos idosos, evidenciado em indicadores como a expansão do número de 

inscrições e os testemunhos dados pelos alunos.  

Sendo a estimulação do conhecimento um factor importante em todas as idades, nas 

universidade seniores esta promove-se através do desenvolvimento de actividades educacionais 

nas mais diversas disciplinas, através de um conjunto de conteúdos que se pretende que vão 

ao encontro das inúmeras motivações dos idosos e que os complementem enquanto seres 

humanos, de acordo com a máxima “mente sã em corpo são”. O exercício da participação 

cívica pode ser feito através de disciplinas como “Cidadania Activa”, onde se realizam 

exercícios, como os do desafio à reciclagem, que promovem a participação no aumento da 

qualidade de vida das populações. Um exemplo elucidativo a este respeito é a recolha de 

tampas de garrafas por Centros Sociais que se convertem na possibilidade de aquisição de 

ajudas técnicas para os serviços das próprias organizações. Este tipo de actividades é 

importante para despertar nas pessoas o sentido de solidariedade, que pode ser desenvolvida 

com atitudes e comportamentos muito simples. Desta forma, alargam-se horizontes de 

cooperação para além das próprias organizações, promovendo a interacção entre estas e a 

comunidade.  

 

É importante induzir no idoso a proactividade e a criação de laços e afectos. O factor humano é 

assim central, sendo igualmente estimulado através da inserção das pessoas em novas redes 

sociais, dada a quebra frequente das anteriores provocada pelo terminus da vida laboral, 
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conduzindo à situação de isolamento. As universidades seniores surgem assim como um 

espaço de desenvolvimento de novas amizades e novos grupos de referência e de manutenção 

da actividade física e psíquica. Para o cumprimento dos seus objectivos, estas organizações 

devem ser mais que universidades de saber, devem ser universidades de afectos que 

construam relações que se mantenham fora dos seus próprios espaços. Por fim, é importante 

destacar o papel das universidades seniores enquanto factores de evitamento, ou adiamento, 

dos processos de institucionalização dos idosos, na medida em contribuem para a manutenção 

da sua autonomia e para a promoção da sua qualidade de vida.  

 

A problemática da intergeracionalidade foi também debatida neste painel. Este tipo de 

intervenção visa influenciar para a mudança uma sociedade deslumbrada com as tecnologias e 

em com outros comportamentos que muitas vezes constituem condutas ofensivas para os mais 

velhos. É por isso importante a existência de universidades, academias de saber, para que as 

pessoas mais idosas, que já cumpriram com o seu papel enquanto cidadãos activos/ 

trabalhadores, sintam que existe um espaço na sociedade para elas, que promove a saúde 

mental e as ajuda a combater a solidão.  

 

Outro aspecto fulcral do debate foi a garantia da protecção e da segurança dos idosos. Apesar 

de já se encontrar em preparação, ainda não está regulamentada a Comissão de Protecção do 

Idoso, pelo que é necessário investir na formação de técnicos e de cuidadores e na articulação 

entre serviços e sectores. A instituição da figura do “provedor do idoso” é a este nível uma 

Medida importante. 

 
GUIÃO DE DEBATE DOS PAINEIS 

Questão 1 Quando falamos de Medidas dirigidas ao combate à pobreza das pessoas idosas 

destacamos o CSI – Complemento Solidário para Idosos, medida que visa a atribuição de um 

complemento monetário aos rendimentos preexistentes das pessoas com 65 e mais anos. 

Embora se possa reconhecer as potencialidades da medida na atenuação do risco de pobreza, a 

sua existência já por si reflecte os baixos rendimentos destas pessoas (baixas pensões) e a sua 

vulnerabilidade social. 

Esta redução na taxa de risco de pobreza pode ser considerada uma demonstração da eficácia 

desta medida? Ou apenas encobre outras formas de vulnerabilidade a que estão sujeitas muitas 

pessoas idosas? 

Questão 2 Tendo por base as medidas de combate à pobreza das pessoas idosas que estão 

contempladas no Plano Nacional de Acção para a Inclusão (instrumento que agrega a nível 

nacional as medidas de política que visam o combate à pobreza e à exclusão social), 

nomeadamente: 

- Medidas que visam a melhoria do acesso a bens e serviços de qualidade; 

- A atribuição de uma prestação monetária (CSI); 

- Reforço da rede de equipamentos e serviços, aumentando a sua cobertura (Programa de 

Equipamentos Sociais; PARES – Programa de Requalificação e de Segurança de Equipamentos 
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Sociais); 

- Apoios ao nível da requalificação habitacional (PCHI – Programa de Conforto Habitacional para 

Pessoas Idosas); 

- Melhoria nos cuidados de saúde (RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados);  

- Medidas que visam elevar os níveis de qualificação e a certificação escolar e profissional de 

pessoas adultas em idade activa (medidas transversais). 

Consideramos que estas Medidas são eficazes instrumentos de combate à pobreza e exclusão 

social, nomeadamente no que respeita às pessoas idosas? 

O que falta? (se falta realmente alguma coisa?) O que pode ser mudado? 

Questão 3 Que papel poderá ter a participação da pessoa idosa em todo este processo, sendo 

que este papel está muitas vezes enformado de estereótipos assentes numa imagem do idoso 

dependente, vulnerável, etc.? 

Que espaço existe para a promoção da participação da pessoa idosa? 

 

 

 
Fórum “Inclusão Social de Idosos – realIDADE ou utopia?”, 14 de Setembro de 2010, Museu Marítimo de Ílhavo, Painel de 

Debate da Tarde. 
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Fórum “Inclusão Social de Idosos – realIDADE ou utopia?”, 14 de Setembro de 2010, Museu Marítimo de Ílhavo, 

Participantes. 
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MINI-FÓRUNS TEMÁTICOS SOBRE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA 

 

 

31 DE OUTUBRO DE 2008, ESPAÇO INOVAÇÃO, OLIVEIRA DO BAIRRO 

 

CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Família/ Comunidade/ Respostas Sociais/ Saúde: 

- Isolamento/ solidão (tanto nos idosos institucionalizados como nos que não têm esse 

enquadramento); dificuldades na socialização; 

- Desresponsabilização dos familiares; 

- Negligência, esquecimento, abandono e maus-tratos; 

- Dificuldade na gestão de afecto(s); 

- Falta de suporte/ acompanhamento; Falta de acesso a serviços, iniciativas, etc., 

particularmente, por parte dos idosos dos meios rurais; 

- Isolamento geográfico; 

- Insegurança; 

- Precariedade socioeconómica; 

- Problemas de saúde; 
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- Falta de preparação para envelhecimento activo – necessidade de inovação e diversificação das 

respostas; 

- Falta de diversidade e flexibilidade das respostas sociais; 

- Falta de recursos humanos com formação adequada; 

- Falta de Lares. 

 

Espaços Físicos/ Acessibilidade/ Mobilidade: 

- Falta de condições de habitabilidade e dificuldades de acessibilidade; 

- Problemas de dependência ao nível da mobilidade. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Falta de informação acerca dos direitos sociais e das ajudas técnicas e falta de clareza da 

mesma. 

 

PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Família/ Comunidade/ Respostas Sociais/ Saúde:  

- Alargar as respostas no apoio da família, atendendo à especificidade da população idosa;  

- Fomentar a participação das famílias na intervenção; 

- Institucionalizar apenas quando necessário e/ ou desejado; 

- Realizar formação em geriatria dirigida aos cuidadores informais (familiares) e às Famílias de 

Acolhimento de pessoas idosas;  

- Criar colónias de férias para idosos, de forma a apoiar as famílias nos cuidados com os 

mesmos; 

- Incentivar o desenvolvimento das universidades seniores;  

- Fomentar a implementação da resposta de Residência Assistida; 

- Criar Centros de Noite em alguns concelhos; 

- Criar serviços de Telealarme; 

- Criar respostas especializadas para doentes de Alzheimer, idosos com problemas de demência 

e doenças infecto-contagiosas;  

- Desenvolver formação para os recursos humanos das instituições; 

- Repensar os espaços físicos das organizações – criar espaços de privacidade; 

- Promover uma intervenção orientada para o envelhecimento activo;  

- Introduzir mudanças na orientação da intervenção no sentido de uma abordagem focalizada 

nos percursos e projectos de vida do idoso – baseada numa atitude de escuta e percepção dos 

mesmos. Especificando: 

- Orientar para a individualidade e liberdade de opção do idoso; 

- Evidenciar a afectividade no desenvolvimento da intervenção (ex.: escuta activa, 

relação táctil, etc.); 
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- Promover a abordagem de temas relevantes – afecto, sexualidade, morte – através, por 

ex., do desenvolvimento de grupos temáticos; 

- Aumentar os recursos económicos dos idosos. 

 

Espaços Físicos/ Acessibilidade/ Mobilidade: 

- Implementar o PCHI; 

- Fomentar o desenvolvimento de rede de transportes colectivos (mini-autocarros), de forma a 

possibilitar o transporte dos idosos para serviços de saúde. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Mobilizar a vizinhança – relações de inter-ajuda, ex.: apoio na prestação de serviços de apoio 

domiciliário; 

- Criar bancos de solidariedade/ grupos de solidariedade local para apoio à população idosa; 

- Criar grupos de auto-ajuda – ateliers geracionais;  

 - Criar comissões de utentes nas respostas sociais para análise/ adequação de regras e 

regulamentos; 

- Fomentar a representação legal quando adequado – exercício dos direitos de cidadania: 

interdição/ inabilitação; curatela. 

- Fomentar a responsabilização da sociedade civil para o cuidado com os idosos, exs.: Promover 

o voluntariado, também junto das faixas etárias mais jovens; Desenvolver as Famílias de 

Acolhimento. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Promover o papel dos dirigentes enquanto agentes enquadradores; 

- Promover a flexibilidade, a cooperação, a complementaridade e a integração das respostas 

sociais, de forma a rentabilizar recursos e fomentar uma intervenção mais humanizada, exs.: 

Serviço de Apoio Domiciliário/ Centro de Noite/ voluntariado; Reuniões periódicas ao nível da 

decisão (Direcções das organizações do sector privado e do sector público – autarquias e 

organismos do Estado com representação local); 

- Melhorar os serviços – estrutura, organização, métodos de trabalho, etc.; 

- Valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelo corpo não técnico das instituições; 

- Promover o planeamento dos equipamentos sociais para idosos através dos diagnósticos e 

planos concelhios e supraconcelhios da Rede Social; 

- Promover o marketing social nas instituições, de forma a dar a conhecer o seu trabalho junto 

das famílias e da comunidade em geral; 

- Fomentar fóruns de discussão sobre boas práticas. 
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CONCLUSÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

Família/ Comunidade/ Respostas Sociais/ Saúde: 

- Isolamento sociogeográfico dos idosos; 

- Solidão/ Tristeza/ Abandono/ Esquecimento; 

- Ausência ou indisponibilidade da família; 

- Insegurança; 

- Desvalorização da experiência do idoso; 

- Negligência e maus tratos físicos e psicológicos; 

- Problemas de saúde; 

- Aumento acentuado de doenças não transmissíveis de evolução prolongada; 

- Grau acentuado de dependência; 

- Situação socioeconómica precária dos idosos/ Incapacidade financeira para fazer face às 

despesas de saúde; 

- Insuficiência de respostas sociais adequadas; 

- Falta de respostas de emergência; 

- Institucionalização forçada. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Falta de recursos – técnicos com formação especializada, técnicos a tempo inteiro, técnicos 

afectos a várias valências, organismos da área da saúde insuficientes. 
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PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO: 

 

Família/ Comunidade/ Respostas Sociais/ Saúde: 

- Recuperar os valores fundamentais da família; 

- Criar grupos de auto-ajuda; 

- Promover a rede informal de cuidados continuados; 

- Recuperar a resposta Centro de Noite; 

- Aumentar a cobertura na rede da valência de Lar; 

- Criar espaços de acolhimento nocturno em ambiente familiar; 

- Desenvolver outro tipo de respostas, ex.: aldeamentos para idosos autónomos. 

 

Cidadania/ Participação: 

- Desenvolver o voluntariado e a participação cívica. 

 

Cultura/ Funcionamento/ Interacção Organizacionais: 

- Desenvolver a convergência e articulação de esforços entre a Saúde, a Segurança Social e a 

Sociedade Civil; 

- Reformular os serviços de saúde de forma a proporcionar respostas mais eficientes e eficazes; 

- Promover a qualificação do Serviço de Apoio Domiciliário; 

- Promover a formação dos dirigentes das instituições e dos recursos humanos em geral; 

- Promover respostas não massificadas – respostas adequadas às necessidades das pessoas; 

- Promover a humanização das instituições/ serviços; 

- Promover a harmonização das características das respostas, ex.: realização de encontros de 

reflexão/ trabalho; partilha de boas práticas; 

- Incrementar a participação no âmbito da Rede Social. 

 


