II FÓRUM PARA A CAPACITAÇÃO
POBREZA, PARTICIPAÇÃO E DESAFIOS

17 de outubro de 2016

desafios
capacitar

Auditório da Biblioteca Municipal
de Cantanhede
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Cantanhede |3060-163 Cantanhede
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ENQUADRAMENTO
O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se a 17 de outubro.
A data foi comemorada, oficialmente, pela primeira vez em 1992, com o objetivo de alertar a população para a
necessidade de defender um direito básico do ser humano.
Antes, a 17 de outubro de 1987, Joseph Wresinski, o fundador do Movimento Internacional ATD (Aide à Toute
Détresse) Quarto Mundo, convidou as pessoas reunirem-se em honra das vítimas da fome e da pobreza em Paris, no
local onde tinha sido assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao este apelo responderam cem mil
pessoas.
A erradicação da pobreza e da fome é um dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio, definidos no ano de 2000
por 193 países membros das Nações Unidas e por várias organizações internacionais.
Neste dia dá-se voz aos que se encontram em situação de fragilidade e unem-se esforços para atenuar os efeitos da
pobreza. O tema de 2016 é "Passando da humilhação e da exclusão para a participação: acabando com a pobreza em
todas as suas formas".
PROGRAMA
14H30 – Sessão de abertura
14H45 – Pobreza, Participação e Desafios | Prof. Alcides Monteiro (Universidade da Beira Interior)
15H45 – Lançamento da campanha da EAPN Portugal | EAPN Portugal e Conselho Local de Cidadãos de Coimbra
16H00 – Pausa para café
16H10 Apresentação da iniciativa “O Desafio da Participação” | EAPN Portugal | CLAS de Cantanhede | CLDS
Cantanhede 3G- Intervir, Integrar e Incluir
16H20 – Teatro do Conselho Local de Cidadãos de Coimbra | Peça “Espelho Mágico”
16H40 – Encerramento

DESTINÁRIOS
Conselho Local de Ação Social e comunidade em geral.

Ficha de Inscrição
As inscrições são gratuitas e limitadas à capacidade do auditório.

Nome completo _____________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ____/____/_______

Habilitações Escolares_______________________________

N.º BI/Cartão de Cidadão_______________ ________

Data de Validade ____/____/_______

Morada___________________________________________ Localidade________________________________________
CP________/_______

Freguesia______________________________________________________________________

Telefone___________________________

e-mail____________________________________________

Situação face ao emprego:
___ Jovem à procura de emprego (concluiu/abandonou o sistema de ensino)
___ Desempregado/a (inferior a 6 meses)

___ Desempregado/a (superior a 6 meses)

___ Inativo/a – estudante em formação

___ Inativo/a – doméstico

___ Dirigente Institucional

___Empregado/a por conta própria

___ Estagiário/a

___ Reformado/a

___ Empregado/a por conta de outrem (Organismo/Instituição onde trabalha______________________________________)

*Para fins de processamento de dados estatísticos, de acordo com a Lei nº109/2009 de 15/09
A ficha de inscrição pode ser fotocopiada
As inscrições devem ser realizadas até ao próximo dia 13 de outubro

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Coimbra

Câmara Municipal de Cantanhede

Estrada de Coselhas, Quinta da Conchada,

CLDS Cantanhede 3G – Intervir, Integrar e Incluir

Lote 19/20, 1º dto

Rua António José de Almeida, n.º 3 - Cantanhede

Tel. 239 834 241 / Fax. 239 840 796

Tel. 231 410 123 / Fax: 231410189

e-mail: coimbra@eapn.pt

e-mail: redesocialcantanhede@gmail.com

Organização

