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1. Introdução
Missão, visão, valores e princípios da EAPN Portugal:
Missão: contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam
corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos
Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva.
Visão: procurando ser coerentes com o princípio fundamental da dignidade humana, almejamos um mundo livre
de pobreza e de exclusão social, sustentado nos seguintes valores: dignidade, justiça, solidariedade e igualdade.
Valores:


Dignidade – defesa das condições de vida adequadas às necessidades e expetativas legítimas da
população.



Justiça – defesa dos direitos e deveres fundamentais das pessoas, consubstanciados nas condições
materiais e culturais de vida.



Solidariedade – atuação assente na partilha de fins e de meios de construção de uma sociedade mais
justa.



Igualdade – condição comum face aos direitos e aos deveres baseada na ausência de discriminação.

Princípios:


Participação – atuação ativa e congruente com os valores organizacionais.



Subsidiariedade – potenciação das diferenças de capacidades e de iniciativas.



Trabalho em Rede – potenciação das sinergias permitidas pela diversidade e pelo trabalho em rede.



Inovação – procura de medidas potenciadoras de eficácia e eficiência para realizar os valores e respeitar
os princípios.



Responsabilidade – Assunção dos efeitos das ações e contribuição para realizar a missão organizacional.



Transparência – Dever de informar e dar a conhecer planos, atividades e recursos aplicados na sua
execução.
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Enquadramento da atividade da EAPN Portugal a nível distrital:

A EAPN deve a sua sigla ao inglês European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) sendo uma
organização sem fins lucrativos, fundada em 1990, em Bruxelas. A organização está representada em 30 países,
incluindo Portugal, através de redes nacionais.
Há mais de 20 anos a atuar no nosso país (desde 17 de Dezembro de 1991), a EAPN Portugal é uma
organização, reconhecida como Associação de Solidariedade Social, de âmbito nacional, tendo obtido em 1995 o
estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD). Sediada no Porto, a sua ação
estende-se a todo o país através de 18 Núcleos Distritais.
O Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza iniciou a sua atividade em 1995, e
integra um conjunto de Núcleos de Desenvolvimento e de Luta Contra a Pobreza, que entendemos ser a melhor
forma de combater os diferentes fenómenos e causas de pobreza e exclusão social, a nível local e regional.

Este Núcleo surgiu no âmbito do projeto SIFAT (Sistemas de Informação, Formação e Apoio Técnico), promovido
pela EAPN Portugal entre 1995 e 2000. O objetivo geral deste projeto consistiu em implementar e dinamizar o
funcionamento de Redes Locais de Desenvolvimento e de Solidariedade Social no combate à Pobreza e à
Exclusão social, através de "sistemas integrados" de receção, tratamento e difusão de informação.
Enquanto estruturas orgânicas da EAPN Portugal que visam a territorialização da atuação da organização, os
Núcleos fazem assentar a sua atividade na dinamização de redes locais e regionais, maioritariamente
constituídas por organizações, entre as quais se destaca a rede de associados da EAPN Portugal que
desenvolvem a sua atuação nos territórios distritais. O Núcleo Distrital do Porto possui, atualmente, 144
associado/os (59 coletivos e 85 individuais), pertencentes a 16 dos 18 concelhos do Distrito de Porto.

EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
Web site www.eapn.pt

5

Plano de Atividades

2016

2. Prioridades de nível distrital
As prioridades de atuação do Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal para 2016 têm subjacentes as seguintes
fontes de orientação, informação e conhecimento:


Nível interno (EAPN Portugal):
- História e filosofia da organização;
- Missão, visão, valores e princípios da organização;
- Eixos de atuação da organização: formação, informação e investigação;
- Plano Estratégico da EAPN Portugal;



Nível externo:
- Orientações de atuação do ISS – Instituto da Segurança Social, I.P., no âmbito do Acordo
Atípico de Cooperação da EAPN Portugal com o Centro Distrital do Porto do ISS, I.P.;
- Protocolos de cooperação com parceiros públicos e privados do distrito do Porto
- Linhas orientadoras para os Planos de Atividades de 2016 da EAPN Portugal;

Tendo por base os instrumentos orientadores acima referidos e em consideração o facto do respetivo nucleo ter
ficado sem técnico durante algum tempo, as prioridades para 2016 passam fundamentalmente pelo reforço do
trabalho em rede no distrito, junto de associados e outros parceiros, com enfoque especial na participação das
pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social, de forma a fortalecer a identidade associativa e
a promoção de respostas que vão ao encontro das necessidades dos públicos mais desfavorecidos, das
organizações do terceiro sector, da capacitação e formação dos colaboradores e dirigentes das organizações,
assim como a criação de novas redes, com vista ao desenvolvimento de respostas inovadoras e adaptadas à
realidade social atual. Transversalmente a todas estas áreas está a temática da Educação / sensibilização, em
sentido lato, que será também uma área prioritária para atuação.
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Assim sendo, apresentam-se como domínios de atuação prioritária:

a) Participação de grupos da população que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social.

b) Desenvolvimento de atividades descentralizadas, com os associados e outros parceiros, no maior número
possível de concelhos do distrito e de forma mais participada possível.

c) Participação em plataformas de colaboração que visam a dinamização de processos participativos com os
diversos intervenientes nos processos de desenvolvimento e combate à pobreza e à exclusão social aos
diferentes níveis socio territoriais.

d) Desenvolvimento de ações de sensibilização , formação e informação junto dos colaboradores e dirigentes de
instituições públicas e privadas, escolas e outros contextos sociais nos quais se atue, direta ou indiretamente, na
luta contra a pobreza e a exclusão social e/ou possuem responsabilidades ao nível da formação para a cidadania
e para a construção de atitudes éticas fundamentais.

No primeiro domínio – atuação com os grupos da população que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade social – , destaca-se a continuidade do trabalho com o Conselho Local de Cidadãos , constituído
por pessoas que experienciam, ou experienciaram, direta ou indiretamente, estas situações, decorrentemente da
vivência de diversos problemas ao longo do trajeto de vida. Este grupo de trabalho desenvolverá um plano de
atividades específico, bem como a participação em atividades de âmbito local, regional e nacional, da
responsabilidade do Núcleo e de outras estruturas orgânicas da EAPN Portugal. A este nível destacam-se uma
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atividade distrital de celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – 17 de outubro, conjugada
com o VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social e o Conselho Nacional de Cidadãos.
No domínio dos grupos mais vulneráveis destacam-se também atividades a desenvolver pelo CLC na área da
Educação / sensibilização para a cidadania consciente, solidária e participativa, potenciando os recursos que têm
vindo a ser consolidados pela EAPN Portugal neste âmbito. Estas atividades serão dirigidas à comunidade
escolar e às organizações com interesse na temática.
Ainda neste âmbito, uma referência à participação do Núcleo no NPISA – Núcleo de Planeamento e
Implementação Sem-Abrigo – do Porto.
Por fim, assinala-se o prosseguimento da colaboração protocolada entre a EAPN Portugal e a Comissão Nacional
de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR), que se materializará num trabalho de parceria entre os
Núcleos Distritais e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), com as três comissões do concelho
do Porto, Porto ocidental, Porto oriental e Porto central.
Destacamos também o trabalho desenvolvido no âmbito de consórcios com o projeto escolhas Sinergi@s 6G, e o
trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho da Educação, ambos proporcionando um trabalho direto
com públicos desfavorecidos, sobretudo crianças e jovens; comunidades escolares e nos territórios de
intervenção correspondentes (bairro de Contumil).

No segundo domínio - Desenvolvimento de atividades descentralizadas, com os associados e outros parceiros,
no maior número possível de concelhos do distrito e de forma mais participada possível, o nucleo do Porto
desenvolverá um conjunto de ações de sensibilização e reflexão sobre as representações sociais da pobreza e os
estereótipos, com base nos resultados do estudo Bem-Me-Quer, Mal-Me-Quer- O impacto das representações
sociais na luta contra a pobreza em Portugal; promoverá o envolvimento do maior número possível de parceiros
dos diferentes concelhos na organização da semana da interculturalidade; descentralizará as reuniões de
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associados organizando-as em diferentes instituições; e participará e desenvolverá outras atividades que surjam
como necessárias para os associados de diferentes concelhos do distrito.

O terceiro domínio de atuação prioritária – plataformas de colaboração que visam a dinamização de processos
participativos com os diversos intervenientes nos processos de desenvolvimento e combate à pobreza e à
exclusão social aos diferentes níveis socio territoriais – o nucleo do porto continuará o trabalho desenvolvido junto
de plataformas nas quais participamos já há algum tempo e de novas plataformas, tais como:
- a participação na Rede Social aos seus diversos níveis territoriais – Plataformas Supraconcelhias (Porto e
Tâmega) e Redes Sociais concelhias, nos grupos operacionais Funcionamento em rede e para a rede e Sistema
de avaliação e monitorização da realidade social .
- Parceria no âmbito de um novo domínio de potenciação de sinergias locais para o desenvolvimento – o
instrumento DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) – sendo o nucleo do Porto EAPN Portugal
parceiro do Gal para o Porto Ocidental, cuja entidade gestora é a ADILO.
- A participação na Rede Novos Paradigmas da Educação, integrando a Comissão de Coordenação desta Rede,
sendo a sua Direcção constituída por elementos da FEUP.
- Trabalho em rede com os associados do Núcleo. A este nível, a realização de atividades com os associados,
dentro e fora das suas organizações, e das reuniões periódicas descentralizadas, será a base de funcionamento
da relação entre a estrutura institucional do Núcleo e esta estrutura de parceria, e prevê-se ainda a participação
na realização de mais um encontro nacional de associados.

Uma referência, por fim, aos domínios de atividade que ao longo do tempo se vêm consolidando como
estruturantes do trabalho do Núcleo, pautados por uma maior permanência ao nível da sua forma e que se ligam
mais diretamente ao regular funcionamento da estrutura organizacional. São eles:
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- o desenvolvimento da atividade formativa, sendo que o domínio de formação a desenvolver terão subjacentes o
diagnóstico de necessidades formativas do Distrito;
- a atualização da caracterização socioterritorial do Distrito (“BI Distrital);
- a dinamização interna de plataformas de trabalho a diversos níveis, nomeadamente, a atividade do Núcleo
Regional do Norte, as reuniões nacionais da equipa técnica, as atividades do Conselho Nacional de Cidadãos e,
ainda, o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento, monitorização e avaliação das atividades.

3. Áreas de atuação e objetivos anuais
3.1 Área de atuação Informação
3.1.1 Objetivo anual
3.1.1.1 Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz social e política social e
respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e organizacional do distrito do Porto
3.1.2 Prioridades e objetivos do Plano Estratégico EAPN Portugal 2016-2018

Prioridade 1 – Reforçar o papel da EAPN Portugal no território nacional e europeu, em termos de trabalho em
rede e de combate à pobreza e à exclusão social
Objetivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom
funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local e também europeu
Objetivo 2 Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura da organização

Prioridade 2 – Influenciar as decisões políticas e a opinião pública para a consecução da nossa missão
Objetivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de estereótipos
3.2 Área de atuação Formação
3.2.1 Objetivo anual
3.2.1.1 Promover a qualificação dos agentes de desenvolvimento social local
3.2.2 Prioridades e objetivos do Plano Estratégico EAPN Portugal 2016-2018
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Prioridade 4 – Reforçar a capacidade da EAPN Portugal enquanto entidade promotora da inovação social no
combate è pobreza e exclusão social
Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social e dos públicos que
nela estão envolvidos

Prioridade 5 – Garantir a sustentabilidade económica da EAPN Portugal
Objetivo 8 – Diversificar as fontes de financiamento

3.3 Investigação/ Projetos
3.3.1 Objetivo anual
3.3.1.1 Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e respetivas estratégias,
metodologias e instrumentos de implementação às necessidades das comunidades locais, através da
dinamização de processos de investigação-ação participados por todos os seus intervenientes
3.3.2 Prioridades e objetivos do Plano Estratégico EAPN Portugal 2016-2018

Prioridade 1 – Reforçar o papel da EAPN Portugal no território nacional e europeu, em termos de trabalho em
rede e de combate à pobreza e à exclusão social
Objetivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom
funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local e também europeu

Prioridade 3 – Reforçar a participação das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social capacitando-as
para o exercício dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos
Objetivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação das pessoas em situação
de pobreza e/ou exclusão social.

Prioridade 4 – Reforçar a capacidade da EAPN Portugal enquanto entidade promotora da inovação social no
combate à pobreza e exclusão social
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Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social e dos públicos que
nela estão envolvidos

3.4. Outras atividades
3.4.1 Objetivo anual
3.4.1.1 Contribuir para a consolidação de uma rede de intervenção social integrada aos diversos níveis
socioterritoriais – distrital, regional e nacional.
3.4.2 Prioridade 1 – Reforçar o papel da EAPN Portugal no território nacional e europeu, em termos de trabalho

em rede e de combate à pobreza e à exclusão social
Objetivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom
funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local e também europeu
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4. Atividades a desenvolver
4.1 Informação
Atividade 1

Tertúlias Sobre Representações Sociais e Estereótipos sobre a Pobreza

Objetivo (Plano Estratégico)

Objetivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de
estereótipos

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz
social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e
organizacional do distrito do Porto.

Descrição/Contextualização

Esta atividade tem como suporte de informação os resultados do estudo realizado
em 2014, e as linhas orientadoras que dele resultaram, sobre o impacto das
representações sociais na luta contra a pobreza em Portugal. Tendo incidido a
análise predominantemente em técnicos, chefias intermédias e dirigentes do 3º
sector, estas tertúlias serão realizadas tendo como público-alvo principal estes
atores, sendo contudo desejável chegar também a outros públicos.

Objetivo Geral

Promover o conhecimento, sensibilizar e refletir sobre o impacto que as
representações sociais e os estereótipos sobre a pobreza têm no trabalho que
desenvolvemos, com vista à mudança de atitudes e à coresponsabilização por uma
ética profissional neste setor, com base nos valores que defendemos.

Objetivo Específico (Meta)

Desenvolver pelo menos 7 tertúlias, em 7 concelhos.

Destinatários

Colaboradores e dirigentes de instituições do 3º sector e sociedade em geral.

Metodologia e Planeamento

Organização e desenvolvimento das tertúlias em parceria com os associados e
outros parceiros.

Parceiros

Associados e outras Instituições Públicas e Privadas

Cronograma

Janeiro a dezembro

Local de realização

Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal

Indicadores de desempenho

N.º de tertúlias realizadas
N.º de participantes
N.º de concelhos abrangidos

Avaliação

Feedback dos participantes, na fase final das tertulias.
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Atividade 2

Semana da Interculturalidade

Objetivo (Plano Estratégico)

Objetivo 2 – Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na
estrutura da organização
Objetivo 4 - Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de
estereótipos

Objetivo Anual

Planear, organizar e desenvolver, com os nossos associados, voluntários e
outros parceiros, uma semana completa de atividades que promovam o contato
intercultural, em diversos concelhos do distrito do porto.

Descrição/Contextualização

Organizar em parceria com os associados e outros parceiros uma semana
completa com atividades culturais, sociais, de cariz diversificado, em diferentes
concelhos do distrito do porto de forma a promover o trabalho em rede e a
participação, informação e sensibilização da sociedade em geral sobre as
questões da pobreza e da exclusão social, dando visibilidade ao trabalho
desenvolvido pelas organizações do 3º sector, dando voz aos cidadãos e
clientes dessas instituições e promovendo a reflexão com a sociedade em
geral sobre temas inerentes à luta contra a pobreza e a exclusão social.

Objetivo Geral

Contribuir para a sensibilização da sociedade em geral para a importância do
diálogo intercultural, da aceitação das diferenças e para o desenvolvimento de
atitudes de respeito e de solidariedade entre todos, através de atividades
artísticas, culturais, sociais, informativas e de sensibilização.

Objetivo Específico (Meta)

Realizar atividades, todos os dias da semana, em vários concelhos do distrito
do porto.

Destinatários

sociedade em geral, instituições do terceiro sector, pessoas em situação de
pobreza e exclusão social.

Metodologia e Planeamento

Realização de reuniões preparatórias para planeamento da semana.
Organização, em rede, das atividades planeadas.
Participação no maior numero possível de atividades, em diferentes concelhos.

Parceiros

Instituições publicas e privadas, associados da EAPN Portugal, comunicação
social e outros parceiros.

Cronograma

Primeira semana de Abril

Local de realização

Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal

Indicadores de desempenho

N.º de reuniões preparatórias
Nº de atividades desenvolvidas
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Nº de participantes diretos e indiretos
Nº de ações com a comunicação social
Nº de concelhos envolvidos
Nº de associados envolvidos
Avaliação

Avaliação da semana por parte dos parceiros, por questionário enviado por
email.

Atividade 3

17 de outubro – VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social

Objetivo (Plano Estratégico)

Objetivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal
garantindo o seu bom funcionamento e a sua representação ao nível nacional,
local e também europeu

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de
cariz social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade
social e organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

É uma atividade organizada anualmente pela EAPN Portugal a nível nacional,
no âmbito da celebração do 17 de outubro – Dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza –, na qual participam os elementos dos Conselhos
Locais de Cidadãos desenvolvidos pelos Núcleos Distritais

Objetivo Geral

Promover a implicação dos destinatários das medidas de combate à pobreza e
à exclusão social na elaboração de propostas de melhoria dessas mesmas
medidas

Objetivo Específico (Meta)

Garantir a participação no Fórum da delegação do Conselho Consultivo Local
de Pessoas em Situação de Pobreza e Exclusão Social do Porto

Destinatários

- Elementos dos Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal.
- Entidades com responsabilidade na criação e implementação das medidas
de política social aos níveis nacional, regional e local.

Metodologia e Planeamento

A participação do Conselho Local de Cidadãos do Porto é desenvolvida ao
nível dos trabalhos de preparação nesse sentido ao longo do ano e da
presença no dia da iniciativa

Parceiros

Não se aplica

Cronograma

Outubro

Local de realização

A definir

Indicadores de desempenho

N.º de elementos do CLC envolvidos.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
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2016

N.º de reuniões preparatórias.
N.º de documentos produzidos.
N.º de produtos.
Nível de satisfação dos participantes.
Avaliação

- Administração de um questionário de avaliação da ação pelo Departamento
de Desenvolvimento e Formação cujo tratamento resultará num relatório do
evento.
- Realização de uma reunião de avaliação posteriormente ao Fórum.

Atividade 3.1

17 de outubro – Atividade distrital

Objetivo (Plano Estratégico)

Objetivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de
estereótipos

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de
cariz social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade
social e organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

Esta atividade concretizar-se-á atividade de informação e sensibilização cujo
enfoque e metodologia serão definidos com as entidades parceiras e com os
membros do CLC do Porto.

Objetivo Geral

Promover a implicação dos destinatários das medidas de combate à pobreza e à
exclusão social e das comunidades locais em geral na informação e
sensibilização para os fenómenos de pobreza e de exclusão social e sua
natureza, bem como para a relevância do combate aos mesmos nos processos
de desenvolvimento social

Objetivos Específicos (Metas)

A definir

Destinatários

Destinatários das medidas de combate à pobreza e à exclusão social e
comunidades locais em geral

Metodologia e Planeamento

A definir

Parceiros

A definir

Cronograma

Outubro

Local de realização

A definir

Indicadores de desempenho

N.º de parceiros envolvidos.
N.º de associados envolvidos.
N.º de ações desenvolvidas.
Nº. de participantes.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
Web site www.eapn.pt
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2016

Nível de satisfação dos participantes.
Nível de satisfação dos parceiros.
Avaliação

A definir

Atividade 4
Objetivo

Reuniões com os associados do Núcleo do Porto
(Plano

Objetivo 2 Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura

Estratégico)

da organização

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz
social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e
organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

Trata-se de uma atividade estruturante do Núcleo, uma vez que constitui o principal
mecanismo de promoção da participação dos associados na atividade do mesmo.
Nela se constitui o espaço central de planificação, monitorização e avaliação da
mesma

Objetivo Geral

Dinamizar

encontros

entre

os

associados

para

partilha

de

informação,

conhecimento e experiência, bem como de planificação, monitorização e avaliação
da atividade do Núcleo
Objetivos Específicos

Realização de 5 reuniões

(Metas)
Destinatários

Organizações associadas e associados em nome individual da EAPN Portugal no
distrito do Porto

Metodologia
Planeamento

e

As reuniões são realizadas a convite do Núcleo, em diferentes instituições
associadas da EAPN Portugal, sendo que nas primeiras e últimas do ano são
realizadas, respetivamente, a planificação e a avaliação da atividade do Núcleo,
incluindo das próprias reuniões (temáticas, metodologia de dinamização, etc.)

Parceiros

Associados da EAPN Portugal do distrito do Porto

Cronograma

Janeiro, Fevereiro, Junho, Setembro, Novembro.

Local de realização

Distrito do Porto

Indicadores de

Periodicidade das reuniões.

desempenho

N.º de reuniões realizadas.
N.º de reuniões descentralizadas.
N.º médio de participantes por reunião.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
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2016

Perfil dos participantes (dirigentes/técnicos, etc.).
Taxa de assiduidade da coordenação distrital.
Nível de envolvimento dos participantes.
N.º de novos associados por tipologia (individuais e coletivos).
Avaliação

Auscultação dos associados por diversos meios e análise dos registos da atividade

Atividade 5

Encontro nacional de associados

Objetivo

(Plano

Objetivo 2 Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura

Estratégico)

da organização

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz
social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e
organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

Trata-se de uma atividade promovida pela Sede Nacional da EAPN, pretendendose dinamizar um momento de participação dos associados a nível nacional, numa
perspetiva de complementaridade face ao nível distrital.

Objetivo Geral

Dinamizar

encontros

entre

os

associados

para

partilha

de

informação,

conhecimento e experiência, bem como de planificação, monitorização e avaliação
da atividade da EAPN Portugal
Objetivos Específicos

Realização de um encontro nacional

(Metas)
Destinatários

Organizações associadas e associados em nome individual da EAPN Portugal de
todos os distritos

Metodologia

e

O encontro será organizado pela Sede Nacional da EAPN, em estreita colaboração

Planeamento

com os Núcleos Distritais (definição de temáticas, metodologia de trabalho, etc.)

Parceiros

Associados da EAPN Portugal

Cronograma

A definir

Local de realização

A definir

Indicadores de

N.º de participantes.

desempenho

N.º de dirigentes.
N.º de associados (coletivos e individuais) por Distrito.
N.º de Concelhos abrangidos.
N.º de notícias em meios de comunicação social.
Nível de satisfação do encontro.
N.º de documentos produzidos.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
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2016

N.º de parceiros.
Perfil dos parceiros.
N.º de oradores/dinamizadores convidados.
Perfil dos participantes (formação, função/cargo, situação perante o trabalho).
Avaliação

Administração de um questionário de avaliação da ação cujo tratamento resultará
num relatório do evento

Atividade 6
Objetivo

Encontro de Dirigentes Associados do Distrito do Porto
(Plano

Objetivo 2 Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura

Estratégico)

da organização

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz
social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e
organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

Pretende-se dar voz aos dirigentes do sector da solidariedade, de instituições
associadas da EAPN Portugal, de forma a promover o inter-conhecimento sobre os
desafios que enfrentam estas organizações, as potencialidades que existem no
sector e a definição de estratégias de superação dos desafios e de
desenvolvimento de ações inovadoras e potenciadoras do trabalho em rede.

Objetivo Geral

Dinamizar

encontros

entre

os

associados

para

partilha

de

informação,

conhecimento e experiência, bem como de planificação, monitorização e avaliação
da atividade da EAPN Portugal
Objetivos Específicos

Realização de um encontro distrital

(Metas)
Destinatários
Metodologia

Dirigentes de instituições associadas da EAPN Portugal do distrito do Porto.
e

O encontro será organizado pelo Nucleo Distrital da EAPN Portugal

Planeamento
Parceiros

Associados da EAPN Portugal

Cronograma

Outubro a Dezembro

Local de realização

A definir

Indicadores de

N.º de participantes.

desempenho

N.º de dirigentes.
N.º de Concelhos representados
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
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2016

Nível de satisfação do encontro.
N.º de documentos produzidos.
N.º de oradores/dinamizadores convidados.
Perfil dos participantes (formação, função/cargo, situação perante o trabalho).
Avaliação

Administração de um questionário de avaliação da ação cujo tratamento resultará
num relatório do evento

Atividade 7
Objetivo

Mesa Redonda - A Educação na Luta contra a Pobreza e Exclusão Social
(Plano

Estratégico)

Objetivo 2 - Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na
estrutura da organização
Objetivo 4 - Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de
estereótipos

Objetivo Anual

Promover o conhecimento, a reflexão e a proposição sobre problemáticas de cariz
social e política social e respetivas medidas, bem como sobre a realidade social e
organizacional do distrito do Porto

Descrição/Contextualização

Pretende-se com a realização desta atividade promover a reflexão em torno da
Educação em sentido lato ( não só escolarização ou educação escolar) enquanto
pedra basilar na construção de uma sociedade livre de pobreza e de exclusão
social. Esta atividade será realizada partindo de vários recursos estratégicos que a
EAPN possui, desde a integração na Rede Novos Paradigmas da Educação, ao
trabalho desenvolvido no âmbito do grupo de trabalho da Educação, e da
participação em consórcios e plataformas, como é exemplo, os projetos Escolhas
6G, os protocolos com a CPCJ, a integração do Conselho Consultivo do Curso de
Educação Social da Universidade Portucalense, entre outros. O CLC terá também
um papel muito importante na organização e desenvolvimento desta atividade, pela
especificidade do trabalho de sensibilização e de informação que irá desenvolver
numa escola da zona histórica do porto.

Objetivo Geral

Promover a reflexão, troca de experiencias e recolher contributos sobre a função da
Educação na luta contra a pobreza e a exclusão social.

Objetivos Específicos

Realização de um Seminário/ encontro/Mesa redonda

(Metas)
Destinatários
Metodologia

Sociedade em Geral
e

O Seminário será organizado pelo Nucleo Distrital do Porto da EAPN Portugal
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
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2016

Planeamento
Parceiros

Associados da EAPN Portugal, outros parceiros.

Cronograma

Novembro - Dezembro

Local de realização

A definir

Indicadores de

N.º de participantes.

desempenho

N.º de Concelhos representados
Nível de satisfação do encontro.
N.º de documentos produzidos.
N.º de oradores/dinamizadores convidados.
Perfil dos participantes (formação, função/cargo, situação perante o trabalho).

Avaliação

Administração e análise de um questionário de avaliação da ação .

4.2 Formação
Atividade 8
Objetivos

48 horas de formação – temática(s) a definir
(Plano

Estratégico)

Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social
e dos públicos que nela estão envolvidos
Objetivo 8 – Diversificar as fontes de financiamento

Objetivo Anual

Promover a qualificação dos agentes de desenvolvimento social local

Descrição/Contextualização

Esta atividade vem-se afirmando como domínio central da atividade da EAPN
Portugal, constituindo uma das dimensões que mais diretamente se ligam ao
regular funcionamento da organização. Anualmente, e decorrentemente do previsto
no Acordo Atípico de Cooperação com o Centro Distrital do Porto do ISS, I.P., são
realizadas 48 horas de formação, cuja planificação é alvo de um plano de formação
anual (ver ponto “metodologia e planeamento”).

Objetivo Geral

Qualificar os agentes de intervenção social do Distrito em áreas identificadas como
prioritárias

Objetivos Específicos

- Realização das 48 horas de formação.

(Metas)

- Integração de 45 formandos na atividade formativa.
- Aprofundamento dos conhecimentos e das competências dos formandos em
áreas específicas – objetivos específicos a definir para as áreas de formação que
vierem a ser definidas.

Destinatários

Organizações com intervenção no domínio da luta contra a pobreza e a exclusão
social, em especial, organizações não-governamentais de solidariedade social
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
Telf. +351 222 086 061
Email: porto@eapn.pt
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Metodologia

e

Planeamento

2016

A atividade formativa do Núcleo é planeada e realizada mediante a elaboração de
um plano de formação anual do qual constam as necessidades de formação no
Distrito, os objetivos e as estratégias de formação, a calendarização da(s)
ação(ões) e o respetivo plano orçamental

Parceiros

Não se aplica

Cronograma

Junho a Dezembro

Local de realização

Porto

Indicadores de

Áreas de formação.

desempenho

N.º de horas de formação.
N.º médio de formandos por ação.
N.º de participantes.
Nível de satisfação dos participantes.
N.º de participantes associados.
Representatividade dos diferentes concelhos.
N.º de questionários de avaliação recebidos.
N.º de reclamações.
N.º certificados emitidos.
Taxa de desistência.

Avaliação

- Aplicação de questionários de avaliação de reação aos formandos e aos
formadores.
- Elaboração do relatório de formação do Núcleo.

4.3 Investigação/ Projetos
Atividade 9
Objetivo
Estratégico)

Conselho Local de Cidadãos – Reuniões
(Plano

Objetivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal
garantindo o seu bom funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local
e também europeu
Objetivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação
das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social.

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
450-600 Porto
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2016

desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes
Descrição/Contextualização

O Conselho Local de Cidadãos é constituído por pessoas que experienciam, ou
experienciaram, direta ou indiretamente, situações de vulnerabilidade social,
decorrentemente da vivência de diversos problemas ao longo do trajeto de vida. As
reuniões constituem a atividade estruturante da dinamização do grupo, mas o
nucleo desenvolverá outras metodologias de auscultação e de envolvimento
adaptadas aos elementos do conselho local de cidadãos.
Uma destas reuniões será sessão de informação sobre a EAPN Portugal.

Objetivo Geral

Planificação, preparação, monitorização e avaliação das atividades do grupo

Objetivos Específicos

- Realização de 5 reuniões.

(Metas)

- Realização do plano de atividades definido pelo grupo.

Destinatários

Elementos do Conselho Local de Cidadãos

Metodologia
Planeamento

e

O funcionamento do grupo tem por base a realização de reuniões e de encontros
com os seus membros, em contextos e formatos adaptados às necessidades dos
diferentes membros, para que seja possível a elaboração do seu plano de
atividades e preparada e monitorizada a sua implementação.

Parceiros

Não se aplica

Cronograma

Reuniões sem periodicidade pré-definida

Local de realização

Porto

Indicadores de

N.º total de elementos do CCL.

desempenho

N.º de reuniões realizadas.
N.º médio de participantes.
Temas abordados nas reuniões.
N.º de ações desenvolvidas.
N.º de ações em que os elementos participaram (ex. atividades de projeto, ações
do núcleo, entre outros).
Nível de satisfação dos membros.
Rotatividade dos membros.
N.º de entradas no conselho.

Avaliação

Auscultação do grupo por diversos meios e análise dos registos da atividade

EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
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Atividade 9.1

2016

Conselho Local de Cidadãos - Porto – Projeto de Sensibilização em escola da Zona
Histórica do Porto

Objetivo

(Plano

Objetivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação

Estratégico)

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

O CLC é constituído por pessoas que experienciam, ou experienciaram, direta ou
indiretamente, situações de vulnerabilidade social, decorrentemente da vivência de
diversos problemas ao longo do trajeto de vida. Esta atividade visa aprofundar e
consolidar o trabalho que vem sendo realizado com os elementos do grupo ao nível
do desenvolvimento de competências pessoais e sociais e da sua capacitação para
a sensibilização e informação enquanto cidadãos ativos junto das camadas mais
jovens da população, contribuindo assim para o aprofundamento do conhecimento
sobre os Direitos Humanos Fundamentais e para a desconstrução de estereótipos
sobre a pobreza e a exclusão social.

Objetivo Geral

Contribuir para o desenvolvimento de competências ao nível da reflexão,
capacidade crítica e capacidade de proposição sobre os fenómenos de pobreza e
exclusão social e do exercício dos direitos humanos por parte das crianças que
frequentam os primeiros anos do ensino básico, numa escola da Zona Histórica do
Porto, assim como promover a participação ativa dos encarregados de educação
na vida da escola, através da reflexão e do debate , sobre o papel da escola
/representações sociais da escola e da família.

Objetivos Específicos

Definir com a escola um plano de ação, preparar as sessões e definir metodologias,

(Metas)

para se colocar em prática no próximo ano letivo 2016/2017.

Destinatários

Crianças do primeiro ciclo de uma escola da zona histórica do porto.

Metodologia
Planeamento

e

A definir. (O desenvolvimento da atividade ocorrerá em estreita colaboração com os
responsáveis da escola, e a participação será promovida desde a planificação das
atividades até à sua avaliação).

Parceiros

Não se aplica

Cronograma

Até final de Agosto – reunir com a escola e definir ações e metodologias para
aplicar no próximo ano letivo.

Local de realização

Porto – EB1 de São Nicolau.
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
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Indicadores de

Nº reuniões realizadas

desempenho

Nº atividades realizadas na escola.

2016

Nº de temáticas abordadas
N.º participantes integrados nas atividades
Nº elementos do CLC envolvidos.
Avaliação

Auscultação dos participantes e parceiros por diversos meios e análise dos registos
da atividade

Atividade 9.2
Objetivo

Conselho Local de Cidadãos – Atividade regional
(Plano

Objetivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação

Estratégico)

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

O CLC do Porto é constituído por pessoas que experienciam, ou experienciaram,
direta ou indiretamente, situações de vulnerabilidade social, decorrentemente da
vivência de diversos problemas ao longo do trajeto de vida. Esta atividade surge da
identificação da necessidade de incrementar as relações interpessoais e sociais
entre os elementos que constituem os Conselhos Locais e terá âmbito regional,
envolvendo os grupos dos distritos de Porto, Braga, Bragança, Porto, Viana do
Castelo e Vila Real e Aveiro. Os objetivos da atividade e decorrentes aspetos
organizativos serão definidos pelo grupo, no âmbito da elaboração do plano de
atividades do mesmo.

Objetivos Gerais

- Contribuir para o desenvolvimento de relações interpessoais e sociais entre os
elementos dos Conselhos Consultivos Locais dos distritos de Aveiro, Braga,
Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.
- Aumentar os conhecimentos e o grau de consciencialização sobre o exercício da
cidadania junto dos mesmos.

Objetivos Específicos

- Realizar um encontro regional dos Conselhos do Norte.

(Metas)

- A definir.

Destinatários

Elementos dos Conselhos Locais dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto,
Viana do Castelo e Vila Real
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
Rua das Taipas, 83 – 2º
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Metodologia

e

Planeamento

2016

A atividade será organizada pelos Conselhos Locais dos distritos de Aveiro, Braga,
Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real e respetivos Núcleos Distritais
(Núcleo Regional do Norte da EAPN Portugal) e terá nas reuniões distritais dos
grupos os principais momentos de trabalho

Parceiros

A definir

Cronograma

A definir

Local de realização

A definir

Indicadores de

N.º de participantes do Conselho Local do Núcleo do Aveiro.

desempenho

Nível de satisfação dos participantes.
N.º de parceiros envolvidos.
N.º e tipo de projetos de empreendedorismo visitados.
N.º e proveniência de participantes.

Avaliação

Auscultação do grupo por diversos meios e análise dos registos da atividade

Atividade 10

Rede Social – Plataformas Supraconcelhias da Rede Social do Grande Porto e
Tâmega

Objetivo Estratégico
Objetivo 3 – Influenciar os processos de decisão política para que a pobreza e
exclusão social sejam tidas em conta no desenho, implementação e avaliação das
políticas públicas, numa perspetiva de intervenção integrada
Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social
e dos públicos que nela estão envolvidos
Objetivo Anual

Constituir um espaço de planeamento, organização, execução e avaliação das
atividades entre os membros da Plataforma.
Promover um espaço de troca de informações e de experiências entre os parceiros.

Descrição/Contextualização

A participação nas Plataforma Supraconcelhias é encarada pelo Núcleo do Porto
como um espaço privilegiado de debate e análise dos problemas sociais dos
concelhos que as compõem.
Estas reuniões permitem harmonizar, articular e concertar a intervenção social,
contribuindo para o desenvolvimento de ações, projetos e iniciativas numa lógica
de atuação inter e/ou supramunicipal.
O Núcleo participa em duas Plataformas, a do Grande Porto e a do Tâmega,
fazendo parte em ambas do Núcleo executivo.
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Objetivo Geral

2016

Contribuir para a promoção de um planeamento concertado supraconcelhio, que
permita uma melhor organização da intervenção, das respostas e dos
equipamentos sociais, a partir da rentabilização dos recursos do conjunto dos
territórios que a integram

Objetivos Específicos

- Participação em todas as reuniões convocada

(Metas)

- Apresentação de propostas por parte do Núcleo do Porto

Destinatários

Representantes dos CLAS concelhios e entidades públicas e privadas.

Metodologia

e

Da responsabilidade do Centro Distrital de Segurança Social do Porto.

Planeamento
Parceiros

Entidades que integram as Plataformas do Grande Porto e Tâmega

Cronograma

Janeiro a Dezembro

Local de realização

Reuniões descentralizadas pelos concelhos que fazem parte das Plataformas.

Indicadores de

-

N.º de reuniões realizadas

desempenho

-

Taxa de participação

-

Nº de propostas apresentadas

-

Nº ações desenvolvidas

-

Nº de documentos produzidos

Avaliação

- Visibilidade do trabalho desenvolvido pela organização
- Conhecimento dos parceiros sobre os projetos, pareceres, documentos de
tomada de posição
- Envolvimento da EAPN no trabalho das Plataformas

Atividade 11
Objetivo
Estratégico)

Rede Social – CLASP – Conselhos Locais de Ação Social – Porto
(Plano

Objetivo 3 – Influenciar os processos de decisão política para que a pobreza e
exclusão social sejam tidas em conta no desenho, implementação e avaliação das
políticas públicas, numa perspetiva de intervenção integrada
Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social
e dos públicos que nela estão envolvidos

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes
EAPN Portugal / Núcleo Distrital do Porto
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Descrição/Contextualização

2016

Na perspetiva da territorialização da atuação e dos recursos disponíveis, o Núcleo
integra o CLAS Porto.

Objetivo Geral

Participar nos processos de planeamento, articulação e decisão concelhios no
âmbito dos CLAS

Objetivos Específicos

Participar nas reuniões do CLAS Porto

(Metas)
Destinatários
Metodologia

Entidades parceiras que integram o CLAS Porto
e

A coordenação e dinamização dos CLAS é da responsabilidade das respetivas

Planeamento

Câmaras Municipais

Parceiros

Entidades que integram os CLAS

Cronograma

A definir

Local de realização

Porto

Indicadores
desempenho

de

N.º de reuniões realizadas.
N.º de reuniões participadas.
N.º de propostas apresentadas.
N.º de ações desenvolvidas.
N.º de documentos produzidos.

Avaliação

Participação nos processos de auscultação das entidades parceiras dos CLAS e
análise dos registos das atividades
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2016

Atividade 12

Participação no NPISA do Porto

Objetivo(s) Estratégico(s)

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

Objetivo(s) Anual(ais)

- Consolidar a parceria no âmbito das Plataformas Supramunicipais e outras
plataformas existentes a nível distrital com o objetivo de produzir um impacto
decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social.
- Conhecer a realidade social distrital, numa perspetiva de investigação-ação, com
o

objetivo

de

propor

medidas/recomendações

de

superação

dos

problemas/constrangimentos diagnosticados.
Descrição/Contextualização

A participação no NPISA do Porto decorre, por um lado, da implicação da EAPN
Portugal na construção e monotorização da implementação da Estratégia Nacional
para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo, através da participação no GIMAE,
constituindo uma expressão desta implicação a nível local.

Objetivo Geral

Participar nos processos de planeamento, articulação e decisão no âmbito do
NPISA do Porto.

Objetivos Específicos

Participar nas reuniões do NPISA e noutras atividades integrantes dos respetivos

(Metas)

planos de ação.

Destinatários

Entidades que integram o NPISA de Porto e pessoas sem-abrigo abrangidas pela
intervenção do mesmo

Metodologia
Planeamento

e

Sendo a coordenação e dinamização do NPISA do Porto da responsabilidade da
Segurança Social, o Núcleo participa ao nível da sua plataforma alargada. Por
outro lado, o Núcleo procura desenvolver articulação com a representante da EAPN
Portugal no GIMAE

Parceiros

Entidades que integram o NPISA do Porto

Cronograma

A definir

Local de realização

Porto
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Indicadores de

N.º de reuniões realizadas

desempenho

Taxa de participação

2016

Nº de propostas apresentadas
Nº ações desenvolvidas
Nº de documentos produzidos
Avaliação

A avaliação será desenvolvida pela técnica e pelo grau de envolvimento do Núcleo
nas ações, assim como o número de propostas tidas em consideração.

Atividade 13

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – GAL PORTO OCIDENTAL ADILO

Objetivo

(Plano

Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social

Estratégico)

e dos públicos que nela estão envolvidos

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

A participação no DLBC GAL Porto Ocidental decorre da integração da respetiva
parceria no âmbito da candidatura liderada pela ADILO à implementação do
instrumento designado por DLBC .

Objetivo Geral

Participar nos processos implementação da EDL – Estratégia de Desenvolvimento
Local, que constitui o instrumento central de implementação do instrumento DLBC

Objetivos Específicos

Participar nas reuniões do GAL noutras atividades integrantes dos respetivos

(Metas)

planos de ação

Destinatários

Entidades que integram o GAL e população dos territórios abrangidos

Metodologia

e

Sendo a coordenação e dinamização do GAL da responsabilidade da ADRITEM, o

Planeamento

Núcleo participa na estrutura ao nível da sua plataforma alargada de decisão

Parceiros

Entidades que integram o GAL

Cronograma

A definir

Local de realização

Porto

Indicadores de

N.º de reuniões realizadas.

desempenho

N.º de reuniões participadas.
N.º de propostas apresentadas.
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2016

N.º de ações desenvolvidas.
N.º de documentos produzidos.
Avaliação

Participação nos processos de auscultação das entidades parceiras do GAL e
análise dos registos das atividades

Atividade 14

Protocolo com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco –
CNPCJR

Objetivo

(Plano

Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social

Estratégico)

e dos públicos que nela estão envolvidos

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

Esta atividade decorre da celebração de um Protocolo entre a EAPN Portugal e a
CNPCJR, tendo em vista a cooperação para a qualificação da intervenção das
CPCJ no tocante à pobreza e à exclusão social enquanto dimensões que fazem
parte dos fenómenos que afetam as realidades sociais com que estas estruturas se
confrontam na sua intervenção

Objetivo Geral

Qualificar as CPCJ do Distrito para a intervenção com as famílias

Objetivos Específicos

Realizar um pacote formativo ou outras atividades com temáticas e cargas horárias

(Metas)

a definir

Destinatários

CPCJ’s do Concelho do Porto

Metodologia
Planeamento

e

O Núcleo desenvolverá um processo de auscultação de necessidades junto das
CPCJ que enformará o plano a definir e implementar em conjunto com um, ou
mais, profissionais especializados nas áreas diagnosticadas e com a CNPCJR

Parceiros

CNPCJR

Cronograma

Junho - Dezembro

Local de realização

A definir

Indicadores de

Nº de atividades realizadas

desempenho

N.º médio de participantes por ação.
Nível de satisfação dos participantes.

Avaliação

Administração de um questionário de avaliação da atividade de cujo tratamento
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2016

resultará um relatório

Atividade 15
Objetivo

Atualização do “Bilhete de Identidade” do Distrito
(Plano

Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social

Estratégico)

e dos públicos que nela estão envolvidos

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

Esta atividade visa a manutenção atualizada de uma base de dados estatísticos
que permita uma caracterização socioterritorial mínima do Distrito facilitadora da
priorização e planificação das atividades do Núcleo. Dela constam diversos
indicadores estatísticos definidos por áreas temáticas, nomeadamente, condições
de vida, mercado de trabalho, educação, habitação, demografia, justiça e
segurança e saúde

Objetivo Geral

Contribuir para a caracterização socioterritorial do Distrito

Objetivos Específicos

Atualizar a base de dados de indicadores estatísticos do Distrito

(Metas)
Destinatários
Metodologia

Equipa de trabalho da EAPN Portugal
e

Construção de base de dados de indicadores estatísticos

Planeamento
Parceiros

Não se aplica

Cronograma

Junho a Dezembro

Local de realização

Núcleo

Indicadores de

N.º de indicadores identificados

desempenho

N.º de indicadores atualizados.

Avaliação

Verificação da atualização da base de dados
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Atividade 16
Objetivo

2016

Grupo de Trabalho da Educação – Estudo Caso Escola de Montebello
(Plano

Estratégico)

Objetivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação
das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social.
Objetivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social
e dos públicos que nela estão envolvidos

Objetivo Anual

Contribuir para o aumento da adequação das medidas de política social e
respetivas estratégias, metodologias e instrumentos de implementação às
necessidades das comunidades locais, através da consolidação de processos de
desenvolvimento social participados por todos os seus intervenientes

Descrição/Contextualização

Esta atividade decorre do plano de trabalho do Grupo de trabalho da Educação e
consiste num estudo de caso a realizar na escola de Montebello, para
levantamento de representações sociais sobre a escola, desafios existentes e
propostas de melhoria para tornar a escola mais inclusiva.

Objetivo Geral

Realizar diagnósticos participativos com os diferentes atores da comunidade
escolar para com base nos seus contributos construirmos um documento de
propostas / linhas orientadoras que contribuam para tornar a escola mais inclusiva.

Objetivos Específicos

Construir um documento com linhas orientadoras para a promoção da inclusão na

(Metas)

escola.
Realizar um evento de divulgação dos resultados

Destinatários

Alunos
Direcção da Escola
Encarregados de educação
Colaboradores / funcionários
Comunidade envolvente

Metodologia e

As atividades serão planeadas e desenvolvidas através de um trabalho em rede e

Planeamento

assumidas pelos membros do GT da Educação e pela equipa do Nucleo distrital do
Porto da EAPN Portugal, em função das competências e disponibilidade dos
mesmos, nomeadamente ao nível de:
Reuniões de preparação
Diagnósticos participativos na escola – professores, alunos, encarregados de
educação e funcionários/colaboradores.
Construção de um documento com linhas orientadoras para a inclusão
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2016

Organização de um seminário / evento para evolução dos resultados a todos os
participantes / interessados.
Parceiros

Elementos constituintes do GTEducação
Escola de Montebello

Cronograma

Janeiro a Dezembro

Local de realização

Escola de Montebello

Indicadores de

Nº Reuniões de preparação

desempenho

Nº de atividades realizadas
N.º médio de participantes por ação.
Nível de satisfação dos participantes.
Nº de produtos

Avaliação

Administração de um questionário de avaliação da atividade de cujo tratamento
resultará um relatório
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2016

4.4. Outras atividades
Atividade 17

Rede Novos Paradigmas da Educação (membro do conselho de Coordenação)

Atividade 18

Projeto Escolhas - Sinergi@s 6G ( membro do consórcio)

Atividade 19

Conselho Consultivo do Curso de Educação Social da U. Portucalense

Atividade 20

Porto4Ageing – Grupo de Acão: Ambientes Amigos do Idoso

Atividade 21

Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal - Reuniões do
Grupo Trabalho Parcerias Estratégicas

Atividade 22

Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Reuniões do
Núcleo Regional do Norte

Atividade 23

Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Reuniões
nacionais da equipa técnica

Atividade 24

Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Conselho
Nacional de Cidadãos

Atividade 25

Avaliação interna – Relatórios Trimestrais de Monitorização de Atividades

Atividade 26

Avaliação interna – Relatório Semestral de Atividades

Atividade 27

Avaliação interna – Relatório Anual de atividades

Atividade 28

Avaliação interna – Relatórios de atividades específicas

Atividade 29

Avaliação interna – Relatórios de formação

Atividade 30

Planeamento interno – Plano Anual de Formação

Atividade 31

Planeamento interno – Plano de Atividades de 2017

Atividade 21

Grupo de Apoio a Famílias

Atividade 33

Participação em ações de outras organizações em nome da EAPN

Atividade 34

Participação em atividades da EAPN Portugal

Atividade 35

Elaboração de relatórios procedimentos administrativos e financeiros
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5. Metodologia

Todas as atividades desenvolvidas pelo Nucleo Distrital do Porto da EAPN Portugal terão por base o trabalho em
rede, com entidades públicas e privadas, numa perspetiva de proximidade aos nossos associados e parceiros. A
abrangência territorial será prioritariamente a distrital, sendo contudo fundamental a participação e/ou
envolvimento em atividades e ações de âmbito nacional e europeu.

A identidade coletiva da EAPN Portugal, no que diz respeito ao distrito do Porto, deverá ser reforçada através da
auscultação e participação ativa dos seus associados. A proximidade aos mesmos será fundamental, pelo que
visitas às instituições de diferentes concelhos do distrito, será também uma metodologia que implementaremos,
tanto mais que o nucleo distrital do porto possui agora uma nova técnica, que terá de realizar um esforço
acrescido para conhecer de perto a realidade do sector a nível distrital e assim desenvolver planos de ação
adequados, consolidar o trabalho com os associados e tentar mobilizar novos associados para a organização.

O princípio da participação ativa orientará todas as ações, sendo as mesmas planeadas, desenvolvidas e
avaliadas pelo máximo de interessados possível. Desde o local onde realizaremos as reuniões de associados,
aos temas a abordar nas reuniões, assim como à organização de atividades de maior dimensão, como será o
caso da semana da multiculturalidade, à qual corresponderá um programa totalmente elaborado em função das
sugestões, necessidades, recursos e interesses das instituições / públicos participantes do distrito do Porto. O
mesmo acontecerá com a organização de seminários/mesas redondas e encontros, pelo que o plano de trabalho
aqui apresentado não é estático nem inflexível.

A informação é algo fundamental para o reforço do trabalho em rede que pretendemos consolidar. Pelo que
daremos uma atenção à rentabilização de instrumentos de informação existentes e à criação de novos
instrumentos de informação – tais como um boletim informativo digital – que será remetido aos associados pro
email, para que os mesmos possam ter conhecimento do que vai acontecendo a nível nacional e europeu na luta
contra a pobreza e na nossa organização, em particular. Será também dado oportunidade aos nossos associados
de divulgarem as suas atividades mais relevantes através dos nossos meios de comunicação e divulgação. Além
das reuniões com associados (realizadas dentro das suas próprias instituições e forma alternada) realizaremos
reuniões alargadas a outros parceiros, nas quais teremos sempre um ponto de agenda para informar sobre
projetos recentes / documentos / informação considerada fundamental e partilha de experiências entre todos.
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As plataformas, protocolos, consórcios e outras redes, publicas e privadas, onde o Nucleo do Porto está
representado, serão rentabilizadas ao máximo para darmos o nosso contributo na luta contra a pobreza e a
exclusão social, sendo também uma fonte importante de informação e de identificação de novos parceiros e
recursos estratégicos para o trabalho de que nos propomos realizar.

6- Recursos Humanos e Materiais

Ao nível dos recursos Humanos, o Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal conta com uma Técnica Superior
de 2ª classe, a tempo inteiro, Ana Cláudia Albergaria, Licenciada e com Mestrado em Sociologia, pela FLUP.
A Coordenação do Nucleo distrital do Porto da EAPN Portugal está a cargo da Drª Olímpia Aleixo, em regime de
voluntariado.

Podemos ainda contar, ainda que de forma não sistemática, com a participação/envolvimento dos nossos
associados e parceiros, públicos e privados, assim como dos voluntários que integram o Conselho Local de
Cidadãos do Porto, de acordo com a natureza e objetivos das atividades.
Os recursos Materiais que o Núcleo dispõe consistem num gabinete para a técnica, uma sala de arquivo e sala de
formação; um computador e uma impressora multifunções. Sempre que necessário recorre a parcerias para
cedência de salas ou outros recursos materiais para o desenvolvimento das atividades.
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7. CRONOGRAMA 2016 – NÚCLEO DISTRITAL DO PORTO DA EAPN PORTUGAL
ÁREAS DE ATUAÇÃO E ATIVIDADES

Meses
Jan.

Fev.

INFORMAÇÃO
AT.1- Tertúlias Sobre Representações Sociais e Estereótipos sobre a Pobreza
AT.2- Semana da Interculturalidade
AT.3 - 17 de outubro – VII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social
AT.4.- Reuniões com os associados do Núcleo do Porto
AT.5- Encontro nacional de associados
AT.6 - Encontro de Dirigentes Associados do Distrito do Porto
AT.7 - Mesa Redonda - A Educação na Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social
FORMAÇÃO
AT. 8 - 48 horas de formação
INVESTIGAÇÃO E PROJETOS
AT.9 - Conselho Local de Cidadãos
AT.10 - Rede Social – Plataformas Supraconcelhias da Rede Social do Grande Porto e Tâmega
AT.11- Rede Social – CLASP – Conselhos Locais de Ação Social – Porto
AT12 - Participação no NPISA do Porto
AT.13 - DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – GAL PORTO OCIDENTAL ADILO
AT.14 - Protocolo com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco –
CNPCJR
AT.15 - Atualização do “Bilhete de Identidade” do Distrito
AT.16 - Grupo de Trabalho da Educação – Estudo Caso Escola de Montebello
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Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dez.
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OUTRAS ATIVIDADES
AT.17 - Rede Novos Paradigmas da Educação (membro do conselho de Coordenação)
AT.18 - Projeto Escolhas - Sinergi@s 6G ( membro do consórcio)
AT.19 - Conselho Consultivo do Curso de Educação Social da U. Portucalense
AT.20 - Porto4Ageing – Grupo de Acão: Ambientes Amigos do Idoso
AT.21 - Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal - Reuniões do
Grupo Trabalho Parcerias Estratégicas
AT.22 - Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Reuniões do
Núcleo Regional do Norte
AT.23 - Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Reuniões
nacionais da equipa técnica
AT.24 - Coordenação, dinamização e funcionamento internos da EAPN Portugal – Conselho
Nacional de Cidadãos
AT.25 - Avaliação interna – Relatórios Trimestrais de Monitorização de Atividades
AT.26 - Avaliação interna – Relatório Semestral de Atividades
AT.27 - Avaliação interna – Relatório Anual de atividades
AT.28 - Avaliação interna – Relatórios de atividades específicas
AT.29 - Avaliação interna – Relatórios de formação
AT.30 - Planeamento interno – Plano Anual de Formação
AT. 31 - Planeamento interno - Plano de Atividades 2017
AT. 32 - Grupo de Apoio a Famílias
AT. 33 - Participação em ações de outras organizações em nome da EAPN
AT. 34 - Participação em atividades da EAPN Portugal
AT. 35 - Elaboração de relatórios procedimentos administrativos e financeiros
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8. Conta de exploração previsional/ Orçamento
( Ver documento em anexo).
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