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Pobreza/exclusão social
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Painel I ” visão geral sobre a sociedade portuguesa e remissão ao provinciano
Dr.ª Hermínia Gonçalves:
-Contributo das ciências sociais e humanas na percepção do fenómeno social pobreza e exclusão social.
- Historia das terminologias pobreza/exclusão social, reflectindo números e incidências.

Dr. Vítor Gonçalves:
_ Contributo do serviço social na identificação dos indicadores da pobreza/exclusão social.
_ A passagem do estado de garantia ao estado de bem-estar social. O que mudou?

Dr.ª Cláudia Pires
_ Contributo do serviço social no conhecimento deste fenómeno social a nível local.

_ A Pobreza/exclusão social reflectida através da hereditariedade cultural provinciana local

Painel II “o poder local no combate deste fenómeno social – “empreendedorismo social”
Dr. Telmo Gabriel:
_ Dar a conhecer as políticas sociais a nível do emprego, com aplicação a nível local.
_ Dar a conhecer todo o processo de criação de uma empresa de inserção.

Dr. Rui Vaz:
_ Contributo da área empresarial ao nível do associativismo comercial.
_ Apoio logístico e técnico aos empresários que enveredem pela criação do próprio emprego.

Dr.ª Sónia Sequeira
_ Contributo da economia social ao nível das empresas de inserção, na valorização do capital

humano.

_ Que saídas profissionais proporcionam as empresas de inserção às pessoas para o futuro.

Painel III “Respostas Sociais no âmbito da pobreza/exclusão social.” “ O Papel da parceria”
Dr.ª Teresa Barreira:
_ Contributo do conhecimento societário e individual da região transmontana.
_ Que respostas sociais estão presentes no território para colmatar o flagelo dos mais desprotegidos.
_ Como chegar até estas respostas sociais de uma forma simplificada.

Drª Hermínia Gonçalves:
_ Contributo da REAPN no combate a este flagelo social.
_ Que papel deve assumir o poder local na diminuição dos números da pobreza.

Drª Salomé Caturra:
_ Contributo da rede social de Macedo de Cavaleiros na activação do património cultural e na efectivação dos
produtos regionais como foco de sustentabilidade.
- Rede Social de Macedo de Cavaleiros – Uma Rede de Desenvolvimento Local.

