SESSÕES DE EMPREGO E DE EMPREGABILIDADE

Objectivo geral:
Organização de ações de sensibilização e informação para públicos com dificuldades de inserção no
mercado de trabalho, para aprofundar conhecimentos e desenvolver competências profissionais e
relacionais, tendo em vista uma melhor adaptação ao mercado laboral e o reforço da sua
empregabilidade.
Objectivos específicos:


Explorar o impacto das situações de desemprego na situação de exclusão social



Compreender os estereótipos associados à situação de desemprego vivenciados e
percepcionados pelos participantes desta sessão;



Perceber como vivem essa situação de desemprego; como esse momento é aproveitado para
aumentar a sua capacidade de serem reintegrados no mercado de trabalho (para fazerem
formação, voluntariado, outras atividades) ou perceber se vivenciam esta situação numa lógica
de exclusão e se têm uma atitude mais passiva ao nível da resolução desta questão;



Compreender as relações que se estabelecem entre a economia informal e o desemprego,
nomeadamente: se existe uma “complementaridade” nestas duas situações, ou seja, se as
pessoas desenvolvem alguma atividade no âmbito da economia informal para complementar o
subsídio de desemprego; se é um elemento desmobilizador para a reentrada no mercado de
trabalho formal (uma vez que se torna mais vantajoso a complementaridade subsídio de
desemprego e economia informal);



Conhecer a perspectiva dos participantes sobre o empreendedorismo e a construção do próprio
negócio como possível via de saída desta situação de desemprego.

Público-alvo:


Pessoas (desempregadas ou em situação de emprego precário) que possam estar interessadas
nestas sessões. Cada sessão terá no máximo 20 pessoas.

Metodologia
Realização de 1 workshop informativo, sobre medidas de política ativa de emprego e outros instrumentos
que visem a empregabilidade de públicos desfavorecidos (Microcrédito/Formação ao longo da vida e
outras).
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PROGRAMA
10.00h
10.15h

10.30h

Recepção aos participantes
Apresentação da sessão


Objectivos



Agenda de trabalho



Duração



Resultados esperados

Acesso ao Emprego e Inclusão Social – EAPN Portugal


Pobreza e Desigualdade Social – Faces e Factos



Emprego e Inclusão Social



Desemprego em Portugal e na União Europeia



Trabalho Digno

11.10h

Pausa para café

11.20h

Medidas ativas de procura de emprego - IEFP


Contrato Emprego-Inserção



Contrato Emprego-Inserção +



Bolsa de formação da Iniciativa do Trabalhador



Criação do próprio emprego



Programa Vida-emprego



Entre outras

12.00h

Debate

12.30h

Almoço

14.00h

Emprego e desemprego: análise e discussão (através de metodologias participativas e dinâmicas) –
EAPN Portugal


Percepção sobre o emprego e o desemprego



Reflexão sobre as temáticas do trabalho digno, economia informal e criação do próprio
emprego



17h00

Perspectivas futuras

Encerramento da sessão

Data e local:
26 de Maio nas instalações do IEFP , Rua de Xabregas, 52 1949-003 Lisboa
Inscrições (até dia 20 de Maio):
EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Lisboa
Rua Soeiro Pereira Gomes, 7 apartamento 311
1600-196 Lisboa
T: 217986448 F: 217976590 email: lisboa@eapn.pt
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Ficha de inscrição
Nome
Profissão
Entidade
Morada
Telefone

Fax

E-mail

Página Internet

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada
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