Promotores

O Banco de Cidadania pretende ser um espaço dedicado à informação e sensibilização de temas que envolvem os/ãs cidadãos/ãs com o objetivo de
melhorarmos a nossa participação na sociedade e assumirmos um papel ativo no nosso Bairro, na nossa Freguesia, na nossa Comunidade, no nosso País e
na Europa.
Neste sentido, o Banco de Cidadania vai informar e debater temas que têm a ver comigo, consigo e com todos/as. E se fosse consigo? Ia querer saber mais
sobre o tal tema de que todos falam? Venha subir mais um degrau na escada da participação cidadã! Participe!
Temas
1.O trabalho: os direitos e
deveres dos trabalhadores
e das entidades
empregadoras?
2.O que são prestações
sociais? O que é o
Rendimento Social de
Inserção: calculo,
atribuição,
acompanhamento?
3.Como funcionam as
Assembleias Municipais e o
que é que isso tem a ver
com a minha vida?
4.O que é o Estado? E o
Estado Social?
5.Rendimento mínimo
adequado, sabe o que é?

Promotores

Convidados
Dr. José Pinto Fernandes Diretor Autoridade para as
Condições do Trabalho de
Vila Real – Centro Local do
Douro
Dr. Nuno Amaral
Coordenador da equipa do
RSI do Centro Social e
Paroquial de Santa Eulália
da Cumieira

Datas para 2017

Dr.ª Maria João Fernandes
ex- Deputada da
Assembleia Municipal de
Vila Real
Dr.ª Catarina Oliveira
EAPN PT Nucleo de Vila
Real
Dr.ª Paula Cruz e Dr.ª Filipa
Cabral
EAPN Portugal

28 setembro

Duração

Local

Destinatários

Núcleo Distrital de Vila
Real da EAPN Portugal /
Rede Europeia Anti
Pobreza

Sociedade Civil
Desempregados/as
Empregados/as

12 setembro

18 setembro
14h30 às 16h00

6 de outubro

12 outubro

Ficha de Inscrição _ Gratuita
(pode ser reproduzida)
Nome
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entidade que representa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Habilitações literárias
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cargo_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Concelho _______________________________________________________________Telefone___________________________________Telemovel __________________

Email ____________________________________________________________________________________________________

sessão 1____ sessão 2___ sessão 3___ sessão 4___ sessão 5___ (coloque um X nas sessões que vai participar)
Para efetuar a sua inscrição deve preencher a ficha com a indicação das sessões pretende participar e enviá-la via email para vilareal@eapn.pt ou
via telefone através do 259322579 .
No final de cada sessão, os participantes terão direito a um certificado de presença. Inscrições limitadas a 20 participantes por sessão.
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