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APRESENTAÇÃO
O relatório que se apresenta corresponde ao Relatório Final de Avaliação do Programa
RedEmprega Lisboa, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Associação de
Emprego Apoiado (APEA) e a Fundação Aga Khan (AKF).
As componentes técnicas do processo de Avaliação proporcionaram um conjunto de materiais
de trabalho cuja riqueza e diversidade são sintetizados e organizados da seguinte forma:

 Numa primeira Seção, está presente a contextualização do Programa RedEmprega

Lisboa, com a identificação das suas principais caraterísticas e objetivos, bem como é
apresentado de forma sucinta os seus números e alcance;
 Na segunda Seção surge a explicitação do desafio do presente exercício de avaliação,
designadamente os objetivos estipulados e as opções metodológicas tomadas na
perspetiva de uma avaliação participativa, a realização do processo de auscultação, a
sistematização da informação e são apresentadas as dimensões chave de análise;
 A terceira Seção do presente documento concretiza as dinâmicas do Programa
RedEmprega Lisboa, constituindo o núcleo duro deste Relatório de Avaliação que
compreende o conjunto de respostas às diversas questões de avaliação, organizadas
pelos critérios selecionados para a avaliação do Programa: relevância dos objetivos e
prioridades, eficácia das intervenções, utilidade; sustentabilidade e efeitos e impactes
previsíveis. Adicionalmente, é feita uma análise interpretativa do processo de co
construção das Redes para a Empregabilidade e os resultados impulsionados pelo
Programa.
 O Relatório é finalizado com uma síntese conclusiva onde se enquadram as
recomendações chave para o trabalho futuro a desenvolver pela equipa do Programa e
com implicações nos diversos segmentos de atores que compõem as Redes para a
Empregabilidade.
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1. REDEMPREGA LISBOA: ENQUADRAMENTO E ALCANCE DO
PROGRAMA
1.1 CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA
O Programa Redemprega Lisboa integra o Eixo 4 – Promoção da Empregabilidade do Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) da Câmara Municipal de Lisboa e tem como parceiros a
Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), a Fundação Aga Khan Portugal (AKF) e a
Câmara Municipal de Lisboa.
A RedEmprega Lisboa iniciou o seu processo inspirado pela experiência desenvolvida desde 2013
no Vale de Alcântara, uma iniciativa ao abrigo do Programa CLDS+ (2013-2015) e CLDS3G (20162018), e do Projeto Power–up (2015) do Pograma BIPZIP. Formalizada a parceria em 2016, com
o desafio lançado pela CML à APEA e à AKF para o desenvolvimento do que viria a ser o
Programa.
As três entidades, em estreita articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), estiveram então envolvidas na conceção, organização e execução do Programa
RedEmprega Lisboa que visou, na primeira fase (protocolo 2016-2017), a criação e
implementação de duas novas Redes para a Empregabilidade e o acompanhamento às três
Redes já existentes nessa altura na cidade.
Entretanto, surgiam na cidade duas novas Redes, com o Programa BIP ZIP, cada uma contando
na sua constituição com entidades promotoras do Programa RedEmprega, uma com a APEA e
outra com a Fundação Aga Khan. Assim, acabaram por ser também “mergulhadas” no contexto
da RedEmprega, ainda que informalmente, mas beneficiando das dinâmicas e da comunicação
produzida ao seu abrigo. Por esta circunstância, a avaliação incide sobre o conjunto das sete
Redes para a Empregabilidade constituídas na cidade e que acabam por direta e indiretamente,
ter influência da intervenção da equipa do Programa.
Finalizado o primeiro protocolo (fim de 2017) foi celebrado um novo protocolo entre as três
entidades promotoras, para mais um ciclo de cerca de 1 ano, janeiro 2018 a janeiro de 2019,
entretanto renegociado e acordado até final de março de 2019.
Hoje a RedEmprega Lisboa abrange 17 freguesias da cidade de Lisboa, através de sete Redes
para a Empregabilidade, nas quais estão envolvidas diretamente mais de uma centena de
organizações parceiras. Tem como missão a promoção integrada da empregabilidade, através
de uma parceria competente e empenhada, criadora de dinâmicas que contribuam para o
desenvolvimento e dinamismo socioeconómico local e para o incremento de respostas à
população desempregada que se encontra em situação de desvantagem no acesso ao mercado
de trabalho, sobretudo, pessoas em situação de risco e de exclusão social.
Assim, o Programa assenta no pressuposto de que estas Redes proporcionam o incremento de
respostas à população desempregada, tanto no que se refere à formação à medida das
necessidades das empresas, como no acompanhamento mais próximo da população, com uma
clara aposta na metodologia do emprego apoiado como forma de aumentar a empregabilidade
da população.
Neste sentido, a estratégia de atuação do Programa assume que o próprio funcionamento em
Rede, ao articular diversos intervenientes, permite trabalhar de forma mais próxima com os
públicos, acautelar problemáticas e sensibilizar e divulgar soluções alternativas.
O protocolo (2018/2019) estrutura a intervenção do Programa RedEmprega Lisboa no que se
podem designar por dois eixos de intervenção, que se articulam, complementam e concorrem
para o alcance dos objetivos propostos com a sua implementação.
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Por um lado, o eixo da capacitação dos públicos, promovendo a metodologia do emprego
apoiado junto dos técnicos das organizações que lhes dão apoio, no sentido de a
implementarem com os seus públicos e, por outro lado, o eixo da articulação de instituições,
públicas, privadas, entidades da economia social e atores chave, no sentido de melhorar a
utilização de recursos e potenciar estratégias integradas.
O Programa assume a intervenção através das Redes para a Empregabilidade e enquadrada por
estes dois eixos, definindo como objetivos:
 Aumentar o acesso ao mercado de trabalho de pessoas em situação de desvantagem,
através de projetos de inserção individual, de acordo com as capacidades individuais,
interesses e necessidades;
 Promover o empowerment das pessoas candidatas, através do seu envolvimento,
participação e influência na definição, implementação e avaliação da intervenção;
 Criar oportunidades para a construção de oferta formativa adequada às competências das
pessoas e às necessidades das empresas, de modo a facilitar o acesso ao trabalho digno e
produtivo, em condições de liberdade, equidade e dignidade;
 Desenvolver competências das organizações e dos técnicos em Emprego Apoiado para o
melhoramento da qualidade e da eficácia dos serviços prestados;
 Promover a diversidade e a inclusão nos locais de trabalho e a responsabilidade social das
organizações como fatores chave nos processos de promoção da empregabilidade;
 Incrementar a atividade empreendedora da população e das organizações na procura de
soluções para o problema do desemprego, numa perspetiva do desenvolvimento local das
comunidades.
No último protocolo do Programa (2018/2019) é assumida a necessidade da RedEmprega ser
reforçada com os atores sociais, principalmente os já envolvidos em programas apoiados pela
Câmara Municipal de Lisboa, que trabalham com pessoas em situação de sem abrigo, vítimas de
violência, nomeadamente violência de género, pessoas com historial de consumo de
substâncias, pessoas com doença mental, com deficiência, imigrantes, refugiados e pessoas
LGBT, designadamente a população trans.
A justificação para este foco assenta na necessidade de que a maior vulnerabilidade destes
públicos implica intervir de forma mais abrangente, no sentido de eliminar barreiras estruturais
e institucionais que separam estas pessoas do mercado de trabalho.
Assim, no compromisso assumido pelas entidades promotoras do Programa há um claro
enfoque no desenvolvimento de atividades com recurso à metodologia do emprego apoiado
junto destes públicos mais vulneráveis e das organizações que lhes prestam apoio, através do
acompanhamento dos técnicos, num modelo de formação em contexto, assim como, na
animação territorial das Redes. Este foco ficou estabelecido no último protocolo (janeiro 2018/
março 2019), com a definição e implementação dos Gabinetes de Emprego Apoiado (GEA),
enquanto ação piloto e estruturante, junto de 221 organizações com serviços de apoio à
empregabilidade (front offices).

1

Candidataram-se à Manifestação de Interesse 25 entidades, de acordo com os critérios de seleção foram aprovadas
22 candidaturas.
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1.2 LEITURA SUMÁRIA E INTERPRETATIVA DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Como referido no ponto anterior, hoje, com cerca de dois anos de implementação, o Programa
RedEmprega abrange 17 freguesias da cidade de Lisboa, com sete Redes para a Empregabilidade
em funcionamento, nas quais estão envolvidas mais de cem organizações parceiras, públicas,
privadas e entidades da economia social, como apresenta o quadro seguinte.
QUADRO I. APRESENTAÇÃO DAS REDES PARA A EMPREGABILIDADE DE LISBOA
NOME DA REDE
REAL - REDE DA
ALTA DE LISBOA

ANO
CRIAÇÃO
2006

TERRITÓRIO/FR
EGUESIA
LUMIAR,
SANTA CLARA

REDEMPREGA VALE
DE ALCÂNTARA

2013

ALCÂNTARA,
CAMPOLIDE,
CAMPO DE
OURIQUE,
ESTRELA,
AJUDA

GRUPO
EMPREGABILIDADE
DE CARNIDE

2015

CARNIDE

REDE EFE

2015

AREEIRO,
BEATO, PENHA
DE FRANÇA

REDE SÃO
DOMINGOS
EMPREGA

2016

SÃO
DOMINGOS
DE BENFICA

REDEMPREGA
CENTRO HISTÓRICO

2017

MISERICÓRDIA,
SANTA MARIA
MAIOR, SANTO
ANTÓNIO

REDEMPREGA LX
ORIENTAL

2017

MARVILA,
OLIVAIS,
PARQUE DAS
NAÇÕES

ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS
CARMOTECA, CENTRO SOCIAL MUSGUEIRA, RAÍZES, SCML/ CENTRO
COMUNITÁRIO TELHEIRAS, SCML/CDC AMEIXOEIRA, ALCC, CML/DDS,
APCL, CASA QUI, UGT, JUNTA DE FREGUESIA LUMIAR, IEFP.
FUNDAÇÃO AGA KHAN, RUMO, CML/DDS, JF ALCÂNTARA, JF ESTRELA, JF
CAMPOLIDE, JF CAMPO DE OURIQUE, AE FRANCISCO ARRUDA, AE
MANUEL MAIA, AE MARQUESA ALORNA, IEFP, SCML (UDIP´S AVENIDAS,
DESCOBERTAS E TEJO), GEBALIS, CINEL, APEA, ADM ESTRELA, ARIA, AIP,
ASSOCIAÇÃO VIVER CAMPOLIDE, BIPP/SEMEAR, CEPAC, CRESCER, CVP,
FUNDAÇÃO LIGA/OED, FUNDAÇÃO OBRA SOCIAL DAS DOMINICANAS
IRLANDESAS, GRACE, ADEB, APOIO À VIDA, ASSOCIAÇÃO COZINHEIROS
PROFISSIONAIS PORTUGAL, OBRA STA. ZITA, ASSOCIAÇÃO SOL,
PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO, AJUDA DE MÃE, UMAR, APEC.
HORAS DE SONHO, WAKSEED, SCML, IEFP, COMPANHEIRO, JUNTA DE
FREGUESIA DE CARNIDE, FROUCO E HENRIQUES ASSOCIADOS,
ASSOCIAÇÃO MÃOS DO MUNDO, ANEME, BOLA P´RA FRENTE E6G,
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO BAIRRO HORTA NOVA, GAC,
AZIMUTE RADICAL, CAMINHAR CONNOSCO, CENFIM, AVALFORMA,
ANTÓNIO SILVA LEAL, NUPIC, ASSOCIAÇÃO NACIONAL FUTEBOL RUA,
CML/DDS.
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
LISBOA (UDIP MADREDEUS, ALAMEDA, EAF7 E CENTRO DE EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO – CEFC), JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO,
JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO, JUNTA DE FREGUESIA DA PENHA
FRANÇA, ESCOLA ARTÍSTICA ANTÓNIO ARROIO, ASSOCIAÇÃO AUXILIO E
AMIZADE, AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DAS OLAIAS,
ORIENTAR, FUNDAÇÃO AGA KHAN, CASA PIA, AMI-CPA OLAIAS.
JUNTA FREGUESIA S. DOMINGOS BENFICA, RUMO, CML/DDS, APEA,
FUNDAÇÃO AGA KHAN, CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. DOMINGOS
BENFICA, IEFP, MODATEX, CINEL, SCML, ARSLVT, SEOFE, CDI, CENTRO
NAVARRO PAIVA, ABRAÇO, CITEFORMA.
ASSOCIAÇÃO CAIS DO SODRÉ, ASSOCIAÇÃO COMERCIANTES BAIRRO
ALTO, ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO ALTO, CAF BAIRRO ALTO, MAIS
CIDADANIA, TALENTER, CECOA, ASSOCIAÇÃO ALBERGUES NOTURNOS
LISBOA, ASSOCIAÇÃO RECOMEÇAR, SCML (, JUNTA FREGUESIA
MISERICÓRDIA, INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL, LISBOA CLUBE RIO DE
JANEIRO, AJUDA DE MÃE, JUNTA FREGUESIA SANTA MARIA MAIOR, VOZ
DO BAIRRO, FUNDAÇÃO JUVENTUDE, CASA DO BRASIL, FÓRUM
ESTUDANTE, ASSOC. MORADORES BAIRRO ALTO, SCML CAF BAIRRO
ALTO, MAIS CIDADANIA, CECOA, ASSOC. ALBERGUES NOTURNOS LISBOA,
ASSOC. RECOMEÇAR, SCML (CAF BAIRRO ALTO, UDIP TEJO E UDIP
COLINAS), JUNTA FREGUESIA MISERICÓRDIA, LISBOA CLUBE RIO DE
JANEIRO, VOZ DO BAIRRO, FUNDAÇÃO JUVENTUDE, CASA DO BRASIL.
ACRAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL, AGIR XXI
- ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL, AMI - ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL, ASSOCIAÇÃO GUINEENSE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,
ASSOCIAÇÃO ORIENTAR, CAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,
CERCI LISBOA, COOPERATIVA NACIONAL DE APOIO A DEFICIENTES CNAD, CPR - CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS, CRI DE
LISBOA ORIENTAL EQUIPA DE TRATAMENTO DE XABREGAS, GEBALIS GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA,
JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA, JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
(ESPAÇO DA JUVENTUDE DOS OLIVAIS - GIP), JUNTA DE FREGUESIA DO
PARQUE DAS NAÇÕES MARKICLASS, SANTA CASA MISERICÓRDIA DE
LISBOA (UDIP MARVILA E UDIP ORIENTE), SPEM - SOCIEDADE
PORTUGUESA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, VENCER – ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO, VITAE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E
DESENVOLVIMENTO E SEA - AGÊNCIA EMPREENDEDORES SOCIAIS FÁBRICA EMPREENDEDOR MARVILA.
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O Programa RedEmprega define anualmente os seus objetivos, estipulados em consonância
com os objetivos e medidas previstas no eixo 4 do PDS, e identifica as ações a desenvolver,
ficando protocoladas as metas previstas para cada ação a executar no ano (numa lógica de
projeto). Contudo, esta consonância não traduz uma correspondência direta entre os objetivos
definidos e a identificação de resultados concretos a atingir em cada Programa (PDS da Rede
Social e RedEmprega). O que significa que se consegue facilmente compreender que os objetivos
e medidas estão alinhados (entre os dois Programas), mas não é possível aferir, em concreto, o
contributo de cada ação executada para a concretização de cada um dos objetivos. A
concretização desta correspondência implica a definição articulada do quadro de resultados
(curto, médio e longo prazo) dos dois Programas alinhados com os objetivos e medidas já
definidos.
QUADRO II. PRINCIPAIS OBJETIVOS E MEDIDAS DO EIXO 4 DO PDS (2017-2020) EM CONSONÂNCIA COM
OS OBJECTIVOS DEFINIDOS PARA A REDEMPREGA
OBJETIVOS

Obj.
1

Obj.
2

REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E SOCIAIS
FACILITADORAS DA INSERÇÃO
NO MERCADO DE TRABALHO

POTENCIAR E VALORIZAR O
PERFIL DE COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS

MEDIDAS
Promover o desenvolvimento de ações conducentes à valorização das
competências pessoais e sociais junto dos indivíduos e das
instituições
Articular com as entidades competentes a flexibilização/ adaptação
dos referenciais de formação dos módulos comportamentais, no
quadro dos grupos profissionais
Capacitar os profissionais dos gabinetes de apoio à empregabilidade
de competências de tutoria, em articulação com o IEFP
Identificar e promover projetos-piloto da área de empregabilidade
com públicos específicos
Promover a partilha de experiência e replicar boas práticas
Sensibilizar e dinamizar as instituições para o desenvolvimento de
projetos com o tecido empresarial

Obj.
3

Obj.
4

AUMENTAR A PROXIMIDADE
ENTRE A POPULAÇÃO EM IDADE
ATIVA E OS AGENTES
EMPREGADORES

FORTALECER E REPLICAR AS
REDES PARA A
EMPREGABILIDADE

Apoiar a divulgação das redes locais/ grupos de empregabilidade
junto do tecido empresarial e sensibilizar estes para a divulgação dos
perfis e ofertas de trabalho
Apoiar a realização de feiras e outras plataformas de emprego em
articulação com a Rede Emprega Lisboa e o Programa Municipal para
a Economia Social e Promoção da Empregabilidade em Lisboa
Identificar e criar front-offices da área do emprego, em zonas
geográficas a descoberto
Participar no Conselho Consultivo para a Empregabilidade (CML)
como forma de facilitar a coordenação entre as Redes para a
Empregabilidade

A grande mais valia, prende-se com a ligação dos Programas, ao nível das funções e
responsabilidades, assegurando que o diagnóstico, planeamento, execução e avaliação das
atividades sejam participativas e envolvam as comunidades e as instituições locais, regionais e
nacionais.
Em concreto, a execução do protocolo é realizada por uma equipa mista, constituída por dois
recursos humanos da CML, três da APEA e três da Fundação Aga Khan, reforçados pelo apoio do
prospetor de empresas, (via APEA) em parceria com o Programa INCORPORA, mas em estreita
relação com a equipa da RedEmprega, principalmente com as técnicas que implementam o GAE.
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Assim, em termos de execução das ações estabelecidas no último protocolo, sobre o qual este
estudo de avaliação incide, correspondendo em concreto ao período compreendido entre
janeiro de 2018 e final de março de 2019, há uma concretização geral das metas previstas, como
se pode observar no quadro abaixo.
QUADRO III. QUADRO SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA (2018-2019)
EIXO

AÇÕES

OPERACIONALIZAÇÃO

CRIAÇÃO
GABINETES DE
EMPREGO
APOIADO (GEA)

MOBILIZAÇÃO DO
TECIDO
EMPRESARIAL

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

FÓRUM
ANUAL
REDEMPREGA
LISBOA

CAPACITAÇÃO
DE TÉCNICOS

FORMAÇÃO
TÉCNICOS
EMPREGO
APOIADO

AVALIAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO
DAS REDES PARA
A
EMPREGABILIDAD
E DE LISBOA

AVALIAÇÃO
DO
PROGRAMA
REDEMPREGA
LISBOA

RELAÇÕES COM
OS
PRINCIPAIS
STAKEHOLDERS

DE
DE

INDICADOR EXECUÇÃO

PREVISTO

EXECUTADO

Criação de sistema de gestão de informação que permita
aos técnicos saberem que pessoas estão a ser apoiadas,
quem é o técnico responsável pelo processo, que ações
foram desenvolvidas e qual o plano que se pretende aplicar
Nº Gabinetes de Emprego Apoiado (modelo-piloto)
testados
Nº de técnicos de front office com apoio técnico na área do
emprego apoiado
Nº de desempregados acompanhados
Nº de desempregados integrados profissionalmente
Nº de empresas envolvidas no trabalho com as Redes para
a Empregabilidade
Nº de Redes a desenvolverem trabalho de proximidade com
o tecido empresarial local
Nº de associações empresariais/ comerciais envolvidas nas
Redes para a Empregabilidade
Nº de ações concertadas em cada Rede para a
Empregabilidade com Grupo de Trabalho ativo (mínimo de
2 por Rede)
Nº de Redes para a Empregabilidade com mecanismos de
proximidade com os desempregados
Nº de Redes com estruturas de governança colaborativa
consolidadas
Nº de Fóruns realizados
Nº de técnicos/dirigentes participantes
Nº de apresentações públicas do Guia das Redes para a
Empregabilidade
Nº de reuniões regulares com o IEFP, SCML, Associações
que trabalham com públicos específicos e Associações
Empresariais
Participação nas reuniões do Eixo 4 do PDS e no CLAS/Lisboa
Realização do Plano Integrado RedEmprega Lisboa/PDS
Rede Social
Realização de Bootcamp Emprego Apoiado dirigido aos
técnicos dos gabinetes de atendimento

1

1

2

2

8

36

140
40
20

171
53
21

3

4

2

3

14

32

7

7

7

7

1
50
1

1
90
3

6

15

1
1

1
1

1

1

5

36

1
1
1

1
1
1

Nº de técnicos a realizarem formação em contexto de
trabalho
Realização de Relatório intermédio anual
Realização de Relatório Final
Realização de Avaliação Externa

A grande diferença, entre o previsto e o executado, relaciona-se com a criação do Gabinete de
Emprego Apoiado, uma vez que veio a traduzir-se num aumento do número de realizações com
um maior alcance destas, em termos de abrangência de públicos. O GEA apoiou 36 técnicos dos
serviços de front-office, ou seja, acompanhou os técnicos que realizam apoio/ atendimento
direto aos públicos em 22 organizações, quando inicialmente estava previsto o
acompanhamento de apenas 8.
PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA | ESTUDO DE AVALIAÇÃO
RELATÓRIO FINAL

8

Este salto quantitativo, que também se revelou qualitativo, resultou da alteração do modelo de
implementação dos GEA, inicialmente previsto em protocolo com a tónica na criação de
gabinetes físicos, capazes de receber os públicos e os técnicos de acompanhamento. E alterado
para a implementação de um modelo de acompanhamento flexível e móvel, centrado nas
próprias técnicas de emprego apoiado, recursos humanos estratégicos e chave para a
implementação desta vertente do modelo.
O acompanhamento técnico passou a ser realizado pelas técnicas do GEA diretamente nas
próprias organizações beneficiárias e junto do técnico responsável pelo serviço em contexto de
atendimento/ acompanhamento do beneficiário, ou seja, beneficiando o técnico de formação
em contexto e o beneficiário, pelo usufruto imediato da alteração do funcionamento do serviço,
com mais tempo de atendimento, ganho na relação com os técnicos e na sua procura por
soluções para as suas necessidades.
Importa salientar que esta alteração do modelo de implementação do GEA resulta de uma
auscultação às entidades que manifestaram interesse no apoio, demonstrando que a
participação dos envolvidos e interessados no processo traz ganhos na capacidade de realizar/
implementar.
Ao mesmo tempo, esta alteração da operacionalização do GEA trouxe, para além, de uma maior
execução no número de técnicos de front-office acompanhados, uma maior abrangência em
termos de número de técnicos a realizarem formação em contexto de trabalho (36), como
evidencia o quadro anterior.
É, ainda, de destacar, que esta atuação do GEA permitiu abranger um maior número de
desempregados (171) face ao previsto inicialmente (140), assim como, superou o número de
desempregados inseridos profissionalmente (53 em vez de 40 como definido na meta inicial).
De frisar também, a implementação do sistema de gestão da informação por parte da equipa
do Programa, uma vez que esta questão da recolha e sistematização de dados encontra sempre
muitos obstáculos na sua realização, ainda mais quando estamos em contextos alargados, como
é o caso das Redes. Efetivamente o GEA, com a personalização do serviço de atendimento,
permite que a informação recolhida dê boas leituras ao nível do percurso de acompanhamento
das pessoas, desde o início até à sua inserção profissional e acompanhamento pós-inserção
profissional, com possibilidades de virem a dar contributos para novas formas de atuação e/ ou
repensar mecanismos de apoio/ respostas nas próprias empresas ou organizações de apoio.
Esta informação é também útil quando queremos atestar o cumprimento de resultados maiores,
ou seja, que traduzem mudanças da realidade, para além de comprovarem apenas a execução
da meta associada a uma ação. Pois, a longo prazo, permitem aferir a continuidade e a
consistência da mudança provocada.
Claro, que são muitas as limitações para a criação e alimentação de um sistema de informação,
desde logo a capacidade dos técnicos para assegurarem a recolha e tratamento da informação,
principalmente porque exige tempo, à capacidade das organizações garantirem bons sistemas
de segurança dos dados recolhidos, e, ainda, à capacidade e vontade das empresas e entidades
darem o feedback dos dados recolhidos em tempo útil, de forma a rentabilizar a sua utilização
e partilha.
Importa salientar o peso dos públicos vulneráveis atendidos em contexto do acompanhamento
do GEA em organizações beneficiárias do Programa, algumas das quais ainda não integradas,
como parceiras, em nenhuma Rede para a Empregabilidade. Assim como, a integração de
algumas novas organizações parceiras nas diferentes Redes, centradas no apoio a públicos
vulneráveis.
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Da leitura do quadro síntese de execução do Programa RedEmprega, sublinha-se o número de
ações concertadas realizadas em cada uma das Redes para a Empregabilidade, com Grupo de
Trabalho ativo, em que o mínimo previsto era de duas ações por Rede, num total de 14 ações,
tendo sido realizadas 32, ou seja, quadruplicou-se o número inicialmente previsto. Revelando,
de certa forma, a capacidade das Redes para implementarem ações diferenciadoras no
território, partindo, desde logo, de uma reflexão e conceção conjunta e em articulação entre
vários atores do território.
A mobilização do tecido empresarial também tem vindo a ser conseguido, registando-se 21
empresas envolvidas no trabalho com as Redes para a Empregabilidade. Grande parte deste
envolvimento é assente na realização de eventos, como Feiras de Emprego, sessões de
divulgação de ofertas, Open Days nas empresas, Speed Recruitment, com entrevistas e seleção
de candidatos em Feiras de Emprego, entre outros. Algumas das empresas já envolvidas
registam participação em eventos promovidos pelas diferentes Redes e por isso em territórios
diferenciados também.
A dinâmica instituída pelo prospetor de empresas, principalmente junto do GEA e dos públicos
diretamente acompanhados nos serviços das organizações apoiadas, também tem provocado
um maior diálogo com as empresas para incentivar a colocação profissional destas pessoas. Nem
sempre o trabalho realizado de sensibilização e jobmaching para a colocação destes públicos, a
maioria dos quais vulneráveis (em mais do que uma situação de vulnerabilidade), é concluída
com sucesso, mesmo que ultrapassada a fase de entrevista.
Salienta-se, ainda, que a maioria dos resultados alcançados, ao nível da articulação com as
empresas, surgem pela ação das Redes e do trabalho em parceria que promovem,
impulsionados por vários mecanismos de financiamento que não os do Programa RedEmprega
Lisboa, designadamente por via dos BIP ZIP, CLDS, IEFP entre outros.
São apenas três as Redes que já desenvolvem um trabalho de proximidade com o tecido
empresarial, de forma mais fluída, o que pressupõe ainda uma frente de trabalho a desenvolver
e fortalecer nas diferentes Redes.
No que se refere à consolidação da estrutura de governança colaborativa é de destacar o
esforço das Redes em definirem a sua estrutura de governança, com duas ou três organizações
parceiras a assumirem as responsabilidades da animação e dinamização das Redes, destacandose neste papel a SCML e/ou juntas de freguesia do território, com o apoio técnico da equipa da
RedEmprega. Contudo, este apoio depende muito da dinâmica própria de cada Rede, dinâmica
essa, muitas vezes dependente da consolidação do propósito da Rede. Isto é, da consolidação
do compromisso dos parceiros face à definição clara de objetivos comuns, orientadores da
conceção de uma intervenção, mobilizadora de cada parceiro, de acordo com os seus interesses
e capacidades.
Neste sentido, ainda são vários os desafios colocados à autonomia das Redes no que respeita à
concretização das atividades de animação e dinamização, que implicam muito tempo afeto
com tarefas administrativas, que, por si só, desmobilizam os técnicos/ organizações,
principalmente os que não dispõe de recursos próprios para esta afetação.
Em termos de alcance geral, importa referir os resultados apurados pelos front offices,
permitindo ter uma leitura da abrangência do serviço prestado. Assim, os 30 front offices
registam uma procura de 6532 pessoas durante o ano de 2018, refletindo-se para este ano nos
seguintes resultados principais: 819 pessoas colocadas em emprego; 1110 pessoas
encaminhadas para formação; 561 pessoas em formação e 3302 encaminhadas para emprego.
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2. ESTUDO DE AVALIAÇÃO: DO DESENHO AOS DADOS
2.1 OBJETIVOS E OPÇÕES METODOLÓGICAS
O presente estudo de avaliação tem como objeto o Programa RedEmprega Lisboa, que
estabelece como objetivo geral:


melhorar as condições de empregabilidade de quem vive em Lisboa, potenciando a ação
de várias instituições, públicas, privadas e entidades da economia social.

Neste âmbito, o Estudo de Avaliação do Programa RedEmprega foi estruturado para dar
resposta a um conjunto de preocupações que configuram três objetivos da avaliação:
 identificar resultados e o seu enquadramento nos objetivos definidos pelo Programa;
 identificar impactes previsíveis da implementação do Programa, e
 produzir conclusões e recomendações que contribuam para consolidar a
implementação futura do Programa e/ou ajudar a preparar eventuais futuros
programas ou intervenções similares.
O momento atual da implementação e consolidação do Programa RedEmprega Lisboa foi
considerado o adequado para a realização desta primeira avaliação, com um foco no processo
de constituição e desenvolvimento das Redes e no contributo do Programa nesse processo, ou
seja, a forma como o Programa tem sido conduzido e apropriado nas diferentes Redes, como
também os principais resultados já alcançados, ao mesmo tempo que se pretende identificar já
alguns impactes/ efeitos mais alargados da ação do Programa, ao nível socioeconómico.
Há um particular enfoque da avaliação no último protocolo estabelecido (período janeiro 2018
a março de 2019), centrado em assegurar a continuidade e consolidação das Redes, assumindo
que o foco de intervenção do Programa deveria incidir em grupos alvo mais afetados pelas
desigualdades económicas e sociais, pela exclusão e pela desproteção social.
Para dar resposta aos objetivos colocados à avaliação, a opção metodológica recaiu na
realização de um estudo qualitativo e, por isso, ilustrativo, que permite enumerar e afirmar os
principais resultados alcançados até agora, bem como, identificar alguns dos impactes
previsíveis ou que possam estar já a acontecer.
Neste sentido, o processo de auscultação foi estruturado para identificar as mudanças já
percecionadas e sentidas pelos públicos, beneficiários diretos do Programa, através da
intervenção do GEA, mas também os resultados evidenciados pelas organizações parceiras das
Redes, decorrentes da animação e dinâmica impressas pelo Programa.
O processo de auscultação e recolha de informação foi desenvolvido com recurso à realização
de entrevistas a:





representantes e/ou técnicos de organizações parceiras (funções de direção/
coordenação),
técnicos das entidades Promotoras do Programa (Câmara Municipal de Lisboa,
Associação Portuguesa de Emprego Apoiado e Fundação Aga Khan),
técnicas que dinamizam o Gabinete de Emprego Apoiado, e
técnicos do Programa INCORPORA2 que articulam diretamente com a RedEmprega.

No fundo, técnicos e dirigentes que pelo papel que desempenham, assim como, pelo seu
conhecimento, face à experiência vivida ao abrigo do Programa, afiguram-se relevantes para os
objetivos da avaliação.
2

Financiado pela Fundação La Caixa.
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Foram realizadas entrevistas segundo um modelo semiestruturado, isto é, as entrevistas
orientaram-se por um conjunto de perguntas, estruturadas num guião previamente elaborado.
Incidiram no território abrangido pelas sete atuais Redes que compõem o Programa, e a seleção
das organizações a auscultar, direções e/ou coordenações, foi realizada de forma aleatória, mas
tendo em linha de conta alguns considerandos como: a tipologia da organização, numa tentativa
de abarcar o espectro de organizações parceiras envolvidas no Programa, e o seu dinamismo/
papel ativo no desenvolvimento das ações/atividades (conforme indicação das entidades
promotoras do Programa), num total de quatro organizações por Rede, ou seja, quatro direções.
A metodologia focus group foi desenvolvida junto dos técnicos das organizações parceiras que
habitualmente participam nas Redes para a Empregabilidade, sendo realizado em sede da
reunião plenário de cada uma das Redes. Desta forma, permitiu auscultar e também fomentar
o debate com técnicos diretamente ligados à implementação de ações em cada uma das Redes,
numa perspetiva de compreensão da sua interação, optando-se por manter as relações já
estabelecidas, mantendo a organização dos grupos por rede, ou seja, realizou-se um focus group
composto pelo corpo técnico/ recursos humanos de cada uma das Redes abrangidas pelo
Programa RedEmprega Lisboa, num total de sete.
O focus group, enquanto instrumento de pesquisa de informação qualitativa, permitiu obter
volumes de informação padronizáveis e utilizáveis com elevado grau de fiabilidade e até
representatividade quanto aos principais temas de relevância para o desenvolvimento do
Programa. As vantagens da sua aplicação ultrapassam o caráter de recurso alternativo, uma vez
que ao abrir a reflexão a um painel de atores incrementa-se a visibilidade da gestão e
coordenação do processo, bem como a credibilidade dos processos de avaliação.
Quer as entrevistas, quer os focus group tiveram por base um guião pré-definido, organizado
pelos principais temas ou focos de reflexão pertinentes para o estudo de avaliação, mas
suficientemente aberto e flexível à incorporação de outras questões consideradas relevantes. A
recolha de informação foi também apoiada, em determinados momentos, em que os
participantes foram convidados a sistematizar a sua reflexão/ contributo por foco de reflexão
específico, através do uso de post-its. Este contributo individual de cada inquirido serve agora
para alargar a quantidade e diversidade de informação recolhida e, ao mesmo tempo, tornar
mais clara e objetiva a sistematização dessa informação, com reflexos na análise produzida, para
além de ter facilitado a expressão efetiva de cada um dos participantes.
As questões lançadas pelo estudo de avaliação proposto implicaram também a participação dos
beneficiários diretos do Programa neste processo de auscultação, enquanto público-alvo das
organizações parceiras das Redes e utilizadores dos serviços de apoio das organizações parceiras
que no último ano beneficiaram da ação do Gabinete de Emprego Apoiado. O principal objetivo
desta auscultação foi o apuramento das mudanças vividas pelos próprios na sua experiência
junto dos serviços de apoio à empregabilidade, ao mesmo tempo que permitia a possibilidade
de se identificarem já impactes ou efeitos decorrentes dessa experiência.
Optou-se pela realização de estudos de caso que abarcassem os beneficiários, selecionados a
partir de indicação das organizações parceiras que lhes prestam o serviço de apoio à
empregabilidade, mas também o técnico que lhes presta apoio e que também está a beneficiar
do acompanhamento do Gabinete de Emprego Apoiado promovido pelo Programa, numa lógica
de formação em contexto.
Desta forma, são os próprios beneficiários que prestam o seu testemunho sobre o processo
experienciado (o acompanhamento e resposta recebidos), assim como as mudanças sentidas
com essa participação. E a este testemunho do beneficiário junta-se o do técnico que o tem
acompanhado e que, também ele, está num processo de aprendizagem de técnicas e
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ferramentas da metodologia de emprego apoiado, dinamizado por um acompanhamento
próximo do GEA.
Esta participação do beneficiário e do técnico que o acompanha neste momento de avaliação é
fundamental, pois a sua auscultação permite recolher orientações que enquadram a aferição da
pertinência, eficácia e utilidade do Programa. Isto, porque o estudo de caso tem a importante
vantagem de possibilitar um aprofundamento da informação recolhida, concentrando todos os
recursos no caso visado, refletindo as duas perspetivas: a do beneficiário final e a do técnico,
primeiro beneficiário do Programa.

2.2 PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
O processo de inquirição foi preparado no terreno pelas entidades promotoras do Programa
junto das diferentes Redes, ou seja, organizações parceiras, dirigentes e técnicos. Igualmente as
próprias entidades promotoras e o Gabinete de Emprego Apoiado foram mobilizados para o
processo de auscultação deste Estudo de Avaliação. Por sua vez, o Gabinete de Emprego
Apoiado selecionou e mobilizou os técnicos e os beneficiários auscultados no âmbito dos
estudos de caso.
O observado no momento da inquirição foi globalmente a concretização da agenda, com
exceção das entrevistas com as direções das organizações parceiras, onde se registaram vários
reagendamentos, mesmo assim, nem sempre foi possível contar com a presença de todos os
dirigentes selecionados (4 organizações por Rede)3.
Importa dizer que no plano inicial deste estudo de avaliação não tinha sido identificado o
Programa INCORPORA. Este articulou durante o último ano com a RedEmprega, na articulação
com o tecido empresarial e nos processos de inserção profissional. Assim, pelo enfâse dado
pelos técnicos das Redes e do Gabinete de Emprego Apoiado a esta articulação entre os dois
Programas, a opção neste estudo de avaliação foi o de mobilizar os técnicos do Programa
INCORPORA para este momento de auscultação, através de uma entrevista semiestruturada.
Interessa ainda referir que os focus groups e as entrevistas foram participados por homens e
mulheres, mas com predomínio de mulheres, e todos implicados nos processos das Redes para
a Empregabilidade.
Em resumo, o processo de auscultação abarcou um vasto leque de intervenientes no Programa
RedEmprega Lisboa, designadamente:








técnicos das organizações com apoio do Gabinete de Emprego Apoiado;
técnicos das organizações parceiras nas sete Redes para a Empregabilidade;
dirigentes/ coordenadores de organizações parceiras das Redes;
técnicas do Gabinete de Emprego Apoiado;
técnicos do Programa INCORPORA que colaboram com o Gabinete de Emprego Apoiado
e, dessa forma, articulam com o Programa RedEmprega;
técnicos da equipa RedEmprega, representantes das organizações promotoras do
Programa; e
beneficiários dos serviços de apoio à empregabilidade em organizações que estão a ser
acompanhadas pelo Gabinete de Emprego Apoiado.

3

Em anexo são identificadas as organizações parceiras selecionadas e as participantes no processo de auscultação da
direção/ coordenação, bem como as organizações parceiras participantes no focus group e as que participaram nos
estudos de caso (técnicos e beneficiários).
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O quadro seguinte traduz a diversidade e quantidade de intervenientes neste processo de
auscultação no âmbito do Estudo de Avaliação do Programa RedEmprega Lisboa.
QUADRO IV. RESUMO DO PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO
TÉCNICA

N.º REALIZAÇÕES
7

ENTREVISTAS

1

FOCUS GROUP
ESTUDOS DE
CASO
TOTAL

1
1
7

6

POPULAÇÃO-ALVO
Staff de direção/ coordenação de 4
organizações parceiras por Rede para a
Empregabilidade

Organizações promotoras do Programa
(CML, APEA e AKF)
Gabinete de Emprego Apoiado/ Técnicas
Programa INCORPORA / Técnicos
Técnicos das Organizações Parceiras por
Rede (Plenário de cada Rede)
Beneficiários diretos dos serviços de apoio de
Técnicos de organizações parceiras com
serviço de atendimento apoiadas pelo GEA

23

N.º DE PARTICIPANTES
21
(para o apuramento do
total de participantes
foram contabilizados
18, porque 3 dos
dirigentes
também
foram
ouvidos
enquanto técnicos, pois
têm as duas funções)
5
(2 CML, 2 APEA, 1 AKF)
2
2
68
12
(3 dos técnicos já
contabilizados no Focus
group)
104

Desta forma, o processo de inquirição deste estudo de avaliação contou com 23 momentos de
auscultação, entre entrevistas, focus group e estudos de caso, que abarcaram a participação de
104 pessoas (técnicos, dirigentes, beneficiários e promotores).
A informação recolhida nos focus groups e nas entrevistas (dados qualitativos) foi
posteriormente transcrita por foco de reflexão ou temática de reflexão realizada, tal como era
sugerido no guião previamente elaborado. Após várias leituras ao conjunto do material
recolhido, que permitiram a apreensão global das principais ideias e seus significados gerais,
optou-se por seguir esses mesmos focos de reflexão como unidades de análise, considerando
que constituíam os grandes temas que contribuíam para responder aos objetivos do estudo de
avaliação.
Assim, a análise de conteúdo dos focus group com os técnicos em cada uma das Redes e das
entrevistas com as direções (de quatro das organizações parceiras em cada Rede), com os
promotores do Programa e com as técnicas do GEA incide sobre a informação sistematizada por
foco de reflexão, após seleção das expressões mais ilustrativas e descritivas da realidade vivida
por cada um no âmbito do seu envolvimento no projeto e da informação sistematizada pelos
próprios nos post-its, orientados pelo tema de reflexão.
Nos estudos de caso privilegiou-se a sistematização da informação de acordo com os principais
focos de reflexão estabelecidos pelo guião, mas houve um foco nas mudanças percecionadas
por técnicos e beneficiários, sendo essa a unidade de análise destacada nas dimensões chave de
análise.
A entrevista com os técnicos do Programa INCORPORA é alvo de análise transversal, pela
particularidade que assume no âmbito da RedEmprega e pelos contributos que se conseguem
apurar e que reforçam os contributos dos técnicos e dirigentes das Redes, bem como, pela
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relevância enquanto atuação futura das Redes e/ ou reforço do trabalho de articulação dos dois
Programas.

2.3 PRINCIPAIS DIMENSÕES DE ANÁLISE
2.3.1 MOTIVAÇÃO INICIAL

Quando questionados sobre as motivações para aderir à Rede, as respostas dos técnicos das
Redes foram múltiplas, mas a sua análise permite delimitar conjuntos de respostas, com a tónica
em preocupações específicas. Claro que estas preocupações ou motivações não são totalmente
herméticas, ou seja, passíveis de isolar totalmente umas das outras, mas claramente podemos
identificar que os técnicos das Redes centraram as suas motivações iniciais em sete dimensões
principais:
 a partilha de informação e aprofundamento do conhecimento do território, dando
enfoque à partilha constante de experiências, informação relevante, boas práticas e o
aprofundamento do seu conhecimento, enquanto técnicos, do território e das suas
dinâmicas: organizações, serviços, população;
 a consciência do potencial elevado de trabalhar em Rede/ parceria, pois em Rede o
trabalho é mais produtivo, com mais respostas, mas implica criar sinergias e articulação
dos parceiros: “juntos somos mais fortes”;
 a RedEmprega enquanto Rede de Redes, isto é, uma Rede alargada de Redes para a
Empregabilidade, com possibilidade de conexão e articulação com outras Redes, sendo
necessário o foco no planeamento estratégico e concertado para a área da
empregabilidade;
 a capacitação dos técnicos, focando-se a motivação no acesso a mais e melhor
formação para o aumento das suas competências de técnico na área da
empregabilidade e assim melhor trabalhar com os utentes.
 a visibilidade e o fortalecimento da organização parceira, pelo foco dado à promoção
das atividades da organização junto de outras entidades e o ganho associado em termos
de visibilidade e credibilidade na cidade, com melhorias na sua intervenção na área do
emprego;
 a aproximação e articulação com o tecido empresarial, numa clara intensão de se
promover a ligação às empresas e destas às instituições, no sentido de melhor
conhecerem as necessidades de umas e de outras e realizarem trabalho em parceria; e
 a capacitação dos públicos e o aumento de respostas promotoras da sua
empregabilidade, num propósito de chegar à comunidade, qualificando os públicos com
o apoio de ferramentas facilitadoras da autocriação dos seus percursos de vida, com
resultados mais eficazes na sua inserção social e profissional.
Quanto aos dirigentes/ coordenadores de organizações parceiras auscultadas neste estudo de
avaliação, as suas respostas quanto às motivações iniciais para aderirem à Rede centram-se em
apenas cinco das dimensões mencionadas pelos técnicos. A saber:
 a partilha de informação e aprofundamento do conhecimento do território,
destacando a partilha de experiências e o conhecimento das oportunidades e serviços
existentes na comunidade;
 a consciência do potencial elevado de trabalhar em Rede/ parceria, com tónica na
complementaridade de competências e na possibilidade de aumento de parcerias com
entidades locais, no sentido de maximizar sinergias na abordagem ao problema
complexo do desemprego. Referem ainda, enquadrado nesta dimensão de análise, o
potencial de trabalhar em Rede para a criação de respostas que não existem, a facilidade
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de articular com as outras organizações e conseguir realizar encaminhamentos de forma
mais rápida, a criação do diagnóstico participativo e a governação da Rede;
 a visibilidade e o fortalecimento da organização parceira, referindo-se a uma maior
facilidade de resolução dos problemas dos seus utentes, com maior articulação com
outras organizações com ganhos na complementaridade de respostas e reforço dos
serviços da organização face às necessidades da comunidade que acompanham;
 a aproximação e articulação com o tecido empresarial, face à necessidade de
sensibilizar as empresas para a contratação dos públicos; e
 a capacitação dos públicos e o aumento de respostas promotoras da sua
empregabilidade, salientando nesta dimensão novamente a realização de
encaminhamentos mais eficazes para os públicos e o desenvolvimento de
oportunidades que reforçam as suas competências e empoderamento.
QUADRO V. DIMENSÕES CHAVE DA MOTIVAÇÃO INICIAL PARA ADERIR À REDE
Técnicos das
Organizações

MOTIVAÇÃO INICIAL

 PARTILHA DE INFORMAÇÃO E APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO
Troca/ acesso a informação e recursos; Partilha de conhecimentos/ experiências/ boas
práticas/ informações relevantes; Acesso mais rápido a oportunidades no território; Maior
conhecimento do território, entidades e população do mesmo.


CONSCIÊNCIA DO POTENCIAL ELEVADO DE TRABALHAR EM REDE/ PARCERIA



REDEMPREGA ENQUANTO REDE DE REDES



CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS



VISIBILIDADE E O FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA



APROXIMAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM O TECIDO EMPRESARIAL



CAPACITAÇÃO DOS PÚBLICOS E O AUMENTO DE RESPOSTAS PROMOTORAS DA SUA
EMPREGABILIDADE

Trabalhar em Rede, parcerias com outras entidades – juntos somos mais fortes; Maior
proximidade e articulação entre parceiros; potenciar trabalho em Rede e torna-lo eficaz;
reforço do trabalho em Rede em cada território; Consciência de que o trabalho em parceria
se torna mais abrangente e produtivo; Atividades conjuntas permitem mais respostas;
Trabalho em Rede com um objetivo social comum; Criar sinergias para objetivos comuns.
Trabalhar numa Rede alargada de Redes para a Empregabilidade; Conexão e articulação com
outras Redes; Planeamento estratégico e concertado na área da empregabilidade.
Capacitação/ formação dos técnicos; Melhor formação; aumentar conhecimentos na área da
procura de emprego, aquisição de competências importantes; Mais conhecimentos sobre as
metodologias para dinamizar as Redes; Acesso a formação especializada; Atualização na
linguagem e ação sobre a empregabilidade, suas necessidades e ofertas; Mais preparação
para trabalhar com os utentes.
Dar a conhecer a nossa entidade; visibilidade da organização em Lisboa; divulgação dos
serviços da organização; fortalecer a minha instituição enquanto promotora de mudança de
condições vivenciais dos nossos utentes; Promoção das nossas atividades e estabelecimento
de contacto com outras organizações da Rede; Divulgação da nossa oferta formativa;
Visibilidade e credibilidade da organização e da Rede na CML e na cidade; Melhorar a
intervenção da entidade na área do emprego; Alargamento de contactos/ de entidades
parceiras.
Conhecer as empresas locais; Aproximação ao tecido empresarial; Trazer o tecido
empresarial às instituições para que o conhecimento das necessidades seja trabalhado em
maior proximidade; Cruzamento com as necessidades de recrutamento das empresas;
Aproximação sustentada às empresas, Aumento da relação com empresas; Apoio na procura
de novas parcerias com empresas.
Abertura de novos horizontes para o público/ população alvo; qualificar as pessoas; Chegar
à comunidade; contribuir para reduzir o desemprego; Ajudar as pessoas a encontrar um
emprego; Capacitar as pessoas com ferramentas necessárias para o emprego,
implementação de respostas no âmbito da reinserção de pessoas com especificidades;
Inserção social de pessoas com deficiência, Facilitar o acesso dos utentes a propostas de
emprego e formação; Potenciar a criação de mecanismos para a relação instituição-utenteempresa; criar respostas integradas, Criar percursos mais eficazes; Acompanhamento na
inserção profissional dos candidatos; Novas respostas para a complexidade dos casos ao
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MOTIVAÇÃO INICIAL

Dirigentes/
coordenadores
das Organizações

nível da empregabilidade; Chegar a mais pessoas (técnicos e utentes); Melhorar
conhecimento de respostas para públicos específicos; Conhecimento dos serviços públicos
existentes para melhor encaminhamento dos públicos.
 PARTILHA DE INFORMAÇÃO E APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO
Troca de experiências entre os vários atores locais; Partilha; Acesso a oportunidades de
emprego e formação; Conhecer programas e serviços existentes na comunidade.


CONSCIÊNCIA DO POTENCIAL ELEVADO DE TRABALHAR EM REDE/ PARCERIA



VISIBILIDADE E O FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA



APROXIMAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM O TECIDO EMPRESARIAL



CAPACITAÇÃO DOS PÚBLICOS E O AUMENTO DE RESPOSTAS PROMOTORAS DA SUA
EMPREGABILIDADE

Consolidam a ideia que em conjunto conseguem chegar mais longe; Partilha com entidades
num território específico; Criação de uma Rede mais alargada de contactos; Parcerias com
instituições locais; Complementaridade de competências com vários parceiros,
conhecimento de experiências e criação de novas experiências; Aproveitamento do saber e
do fazer de outras entidades; Divulgação do trabalho das diferentes Redes; Maximizar
sinergias na abordagem ao problema complexo do desemprego; Inventariar e Criar
respostas que não existem; Criação do Diagnóstico Participativo; Governação da Rede;
Proximidade; A Rede como instrumento para encaminhar as pessoas para outro tipo de
soluções ao nível da educação, formação e emprego.
Maior facilidade em fazer encaminhamentos, estabelecer relações rápidas entre as
diferentes organizações/ entidades no terreno; Novas respostas, Novos serviços/
Desenvolver potencialidades e oportunidades para o seu público alvo do território;
empoderamento das pessoas; Responder a necessidades de qualificação/ desenvolvimento
de competências.
Sensibilização das empresas para contratação; Ligação das empresas em torno das
organizações do território; Mobilização das empresas (ainda reduzida).
Maior facilidade de resolução dos problemas dos seus utentes; (enquanto centro de
formação) maior aproximação a públicos para formação inicial e formação contínua, também
fazer mais parcerias e contactos; Mais articulação com outras entidades; Organização
participar em dinâmicas na área da formação e do emprego; criar complementaridade na
resposta face ao serviço que a organização já detém; Reforço nos serviços da organização
face às necessidades do emprego na nossa comunidade; maximização do papel da associação
na promoção do emprego; maior resposta da organização na área do emprego; Ganho de
proximidade (organização face ao território/ comunidade).

Para os promotores da RedEmprega a questão colocada foi ao nível da motivação inicial para a
adesão/ criação do Programa, integrando-se as suas respostas em duas dimensões chave de
análise:

 dar escala às Redes para a Empregabilidade, através da replicação da metodologia do

trabalho em Rede numa lógica de cidade, dotando-a da visão macro para um território
mais alargado; e
 implementar uma resposta integrada e inovadora ao desemprego, baseada na
proximidade das organizações e na sua articulação, no sentido de rentabilizar recursos:
humanos, financeiros e materiais.
QUADRO VI. DIMENSÕES CHAVE DA MOTIVAÇÃO INICIAL PARA ADERIR/ CRIAR O PROGRAMA
Entidades
Promotoras



MOTIVAÇÃO INICIAL

DAR ESCALA ÀS REDES PARA A EMPREGABILIDADE

Alargar as Redes para a cidade de Lisboa, com um olhar da cidade; Replicação de uma
metodologia em lógica de cidade; Visão macro da cidade; Crise no emprego como agenda
forte da cidade; Redes como resposta ao flagelo do desemprego na cidade; Implementar
uma resposta inovadora junto das pessoas em situação de desemprego baseada na
proximidade; Articulação de respostas existentes, no sentido de rentabilizar recursos:
humanos, financeiros e materiais; Respostas para desemprego instalado devido à crise;
públicos vulneráveis com mais dificuldades na inserção profissional – surgimento do GEA;
Resposta ao desemprego de forma integrada com os diferentes parceiros.
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2.3.2 MAIS VALIAS DO TRABALHO EM REDE

No que se refere a mais valias ganhas com o trabalho em Rede as respostas dos técnicos referem
vários aspetos que consideram terem sido ganhos, conquistas da experiência vivida na dinâmica
do trabalho colaborativo. A análise das respostas permite perceber que há dois focos muito
particulares ou dimensões chave:
 a dimensão criação da rede – partilha & relação, ou seja, focando os aspetos primeiros
que saem fortalecidos com a montagem duma Rede, num claro destaque dado às
questões da partilha e da relação estabelecida. Com o foco dado à experiência de
trabalho em conjunto e a relação, no sentido da aproximação dos técnicos entre si, o
ganho de confiança e o estabelecimento de relação, mas também a relação ganha entre
organizações e seus serviços diferenciados; e
 a dimensão resultados obtidos com o trabalho em Rede - conhecimento real &
capacidade de ação, na qual saem reforçados os ganhos iniciais da partilha e da relação,
permitindo consolidar um real conhecimento da realidade, com todas as dinâmicas
inerentes - temáticas, territoriais, socioeconómicas, demográficas, culturais, respostas
sociais, organizações de naturezas diferenciadas, empresas; e traduzindo-se, esse
conhecimento, numa maior e mais eficiente capacidade de ação dos envolvidos:
técnicos, organizações, Redes e dos próprios públicos.
Ao mote das mais valias ganhas com o trabalho em Rede, os dirigentes das organizações
parceiras auscultados destacam vários aspetos que, na sua perspetiva decorrem da participação
numa Rede, focando-os em duas dimensões principais:
 a dimensão Rede, com reforço da articulação entre parceiros e outras Redes,
promotora de novas soluções para a empregabilidade, pois é uma problemática que
não se resolve por uma só organização, quer seja pública ou privada; e
 a dimensão organização parceira e sua capacidade de oferta de serviços mais eficazes,
pois apesar dos ganhos coletivos há uma incidência na valorização dos ganhos
individuais de cada organização parceira.
Os promotores do Programa focam as mais valias do trabalho em Rede em duas dimensões
chave:
 o reforço da visão estratégica e da capacidade integrada de intervenção das
organizações, pelo aumento da comunicação e interação entre as diferentes entidades
e a construção conjunta de respostas; e
 o reforço do conhecimento da realidade, com melhor identificação dos recursos,
parceiros e dinâmicas próprias do território.
QUADRO VII. DIMENSÕES CHAVE DAS MAIS VALIAS DO TRABALHO EM REDE
Técnicos das
Organizações



MAIS VALIAS DO TRABALHO EM REDE

DIMENSÃO CRIAÇÃO DA REDE – PARTILHA & RELAÇÃO

Partilha de informação e conhecimento; Desenvolvimento de relações entre pessoas/
entidades; Potenciar recursos; União de esforços e sinergias; Proximidade com a
comunidade local; Comunicação de iniciativas, criar parcerias; Unir conhecimento para
dinamizar ações de acordo com o público; Conhecimento de valências/ parceiros existentes
no território; Conhecer novos parceiros; Acesso a mais informação ao nível da
empregabilidade; Conhecimento da freguesia; Olhares alternativos sobre o mesmo
problema; Intercâmbio de ideias e de aprendizagem coletiva; Fomentar a reflexão conjunta
para melhorar a intervenção; Facilidade de acesso à informação pela sua partilha; Criação
e partilha de estratégias; Trabalho concertado territorializado; Ter uma “cara” para as
pessoas que normalmente só falamos por email ou telefone; Trabalho multidisciplinar;
Articulação de serviços; Partilha de ofertas (formação e emprego); Contacto e trabalho com
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MAIS VALIAS DO TRABALHO EM REDE

outras instituições, trabalho em rede para objetivo comum; Conhecimento do território,
respostas sociais, projetos/ iniciativas em curso e aumento da capacidade de resposta;
Conhecimento de novos parceiros, iniciativas, projetos; Confiança; Conhecer as empresas e
as ofertas disponíveis; Articulação com colegas do território que, por vezes, possuem
respostas mais adequadas aos utentes da nossa Associação; Proximidade que se conseguiu
criar com as organizações facilita a articulação; Trabalho colaborativo; Melhor
conhecimento da realidade do território; Facilidade de articulação com os atores locais;
Criar estratégias coesas que respondam a problemas da freguesia – abandonar a ideia de
que cada um trata da sua casa e depois todos a fazem o mesmo; e


Dirigentes/
coordenadores
das Organizações

DIMENSÃO RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO EM REDE – CONHECIMENTO REAL &
CAPACIDADE DE AÇÃO

Potencia a eficácia da intervenção com os utentes; Melhora os conhecimentos técnicos;
Maior ligação de proximidade com os territórios; Maior diversidade de atuação e respostas
a oferecer junto da população alvo; Partilha de experiências; Partilha de recursos;
Aumentar oportunidades de emprego; Alcançar mais pessoas; Divulgação da instituição
parceira; Fortalecimento das relações interinstitucionais; Melhoria das respostas para os
beneficiários (ofertas de emprego, formação, projetos, etc); Economia de tempo; Sinergias;
Conhecer melhor a realidade na sua totalidade; Aumento/ adquirir competências; Aumento
do conhecimento por via da diversidade das várias instituições representadas; Criação de
uma missão conjunta assente numa lógica territorial; Propostas/ projetos ajustados às
necessidades dos beneficiários/ instituições; Mais conhecimento sobre a temática;
Cogestão de projetos – mais respostas/ autonomização de utentes; Maior informação
acerca da oferta formativa e/ou oferta de emprego; Proporcionar mais e melhor informação
às pessoas acompanhadas; Aprendizagem a nível pessoal e profissional; Uniformização de
processos de encaminhamento; Acesso a um maior número de ofertas de emprego e
formação; Acesso a um maior número de candidatos para encaminhar para ofertas;
Rentabilização do tempo, é possível ser mais eficiente, pois não temos que andar à procura
da oferta; Conseguir entender como funciona todo o processo de trabalhar para a
integração socioeconómica; Na mesma pessoa trabalhar diversas áreas fundamentais para o
seu desenvolvimento; Facilidade em disseminar os projetos e as oportunidades existentes
na associação; Celeridade e diversidade de respostas; Fluidez de informação;
Desenvolvimento e realização de objetivos, quer individuais quer comuns; Difusão de
ofertas de emprego e formação; Cada organização beneficia o seu serviço – Retorno positivo
para cada uma das organizações parceiras; Capacitação de técnicos e utentes; Visibilidade
enquanto parceiros da Rede; Otimização de recursos; Mais oportunidades; Força e energia
para os técnicos que trabalham todos os dias com diversas problemáticas; Mais e maior
consistência de respostas na área da empregabilidade (e não só); Valorização do técnico e
do trabalho que desenvolve na instituição onde trabalha e no todo que representa a Rede
(e nas respostas do mesmo); Organização de eventos em conjunto; Capacitação ao nível da
metodologia do Emprego Apoiado; Melhoria do desempenho dos técnicos; Maior
capacitação dos vários parceiros; Ampliação do trabalho no território (quer ao nível do
alcance / abrangência, quer ao nível da qualidade, eficiência e eficácia.
 DIMENSÃO REDE, COM REFORÇO DA ARTICULAÇÃO ENTRE PARCEIROS E OUTRAS REDES,
PROMOTORA DE NOVAS SOLUÇÕES PARA A EMPREGABILIDADE

Trabalhar em Rede; Novos parceiros; Conhecimento de instituições e da sua área de
intervenção; conhecimento e partilha com outras entidades; sinergias entre entidades;
Partilha de recursos; Partilha de conhecimentos e serviços; Maior proximidade entre
parceiros; Mais participação em feiras e mostras para partilha com empresas; Reforço de
ligação com outras Redes; Maior coesão da Rede de parceiros com melhoria no plano
comunicacional; Promover uma maior proximidade ao tecido empresarial (maching entre
necessidades e ofertas); Maior divulgação das ofertas; Novas respostas/ soluções para a
empregabilidade; Aprendizagem de novas formas de atuar; Rapidez nos encaminhamentos;
Ampliação da rede para encaminhamentos com respostas mais eficientes; Acesso a
diferentes metodologias e experiências para realidades complementares ou semelhantes;
Aumento do número de respostas.
 DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO PARCEIRA E SUA CAPACIDADE DE OFERTA DE SERVIÇOS MAIS
EFICAZES

Alargar horizontes para a nossa entidade e o nosso público; Dar a conhecer as nossas
atividades/ serviços a outros; estabelecer novos contactos, novos saberes, circulação de
ideias e propostas; Divulgar a instituição com o objetivo de nos aproximar da comunidade;
Utilizar nossas competências com outros parceiros; Maior conhecimento da realidade do
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MAIS VALIAS DO TRABALHO EM REDE

Entidades
Promotoras

território; Maior conhecimento dos trabalhos realizados pelos parceiros; Participação em
candidaturas com mais parceiros; Domínio de ofertas na área da empregabilidade (maior
acesso à informação) para direcionar aos nossos públicos; Oferta de um serviço de
acompanhamento mais completo; Maior segurança e confiança dos utentes; Respostas
mais adequadas e diversificadas para os beneficiários das diferentes entidades; Canalizar
bem os utentes para as respostas mais adequadas entre os diferentes serviços prestados
pelas entidades parceiras; Acesso a uma bolsa alargada de ofertas de emprego; Acesso/
desenho de formações mais dirigidas e personalizadas à população que acompanhamos;
Dispor de respostas para a empregabilidade.


REFORÇO DA VISÃO ESTRATÉGICA E DA CAPACIDADE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO



REFORÇO DO CONHECIMENTO DA REALIDADE

Maior capacidade de visão estratégica para cada uma das organizações e da Rede;
Capacidade de desenhar intervenção de maior envergadura; Articulação de ações conjuntas
entre entidades diferentes com um objetivo comum; Articulação de informações, respostas
– territórios organizados na área do emprego; Maior capacidade de execução, para ser em
coletivo; Aumento da comunicação a vários níveis entre parceiros; Melhoria de interação
entre instituições; Partilha de experiências que podem ser complementadas e integradas em
respostas mais positivas; Melhor capacidade de resposta; Potencial da abordagem mais
concertada às empresas; Aumentos de respostas do território.
Identificação de recursos existentes; Conhecer melhor a realidade envolvente; Conhecer os
parceiros vizinhos para solucionar problemas presentes; Melhor conhecimento do território.

2.3.3 FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE

Quando abordados quanto a fatores críticos para consolidar o trabalho em Rede são referidos
múltiplos aspetos de várias naturezas e com diferentes implicações. Tanto os técnicos como os
dirigentes focam alguns de igual forma, mas destacam outros com intensidade diferenciada e,
por isso, nos técnicos surgem agrupadas as respostas em dez dimensões chave, enquanto nos
dirigentes o resultado é de seis dimensões chave.
Desta forma, os técnicos identificam as seguintes dimensões quanto a fatores críticos para
consolidar o trabalho em Rede:
 a liderança de estratégia concertada para a empregabilidade na cidade, na qual
acentuam que ainda não há uma estratégia para a qualificação e o emprego na cidade
e que a RedEmprega pode liderar essa criação de forma integrada e abrangente,
incluindo a articulação com outras Redes existentes, fomentando também uma maior
articulação entre os diferentes grupos para a empregabilidade e organização de mais
eventos para aumentar a cooperação entre as Redes e a concertação dos seus vários
planos de ação, com a promoção de momentos de partilha de boas práticas;
 a consolidação da identidade de cada Rede, com a definição clara e concreta de
objetivos comuns, para com os quais há compromisso e partilha de responsabilidades
por parte dos diversos parceiros, identificando-se estes com o propósito da Rede,
dotada de uma identidade própria. Os técnicos evidenciam, assim, o quanto é
fundamental a Rede estar consolidada do ponto de vista interno, permitindo uma boa
gestão da parceria e uma maior capacidade de atingir os objetivos estipulados, bem
como, convergir com precisão para o alcance dos objetivos individuais de cada
organização parceira;
 o fortalecimento da comunicação interna e externa, designadamente com a melhoria
dos canais de comunicação já existentes, usando as novas tecnologias de informação
que favorecem o trabalho conjunto (nuvem, dropbox) e que apoiam a sistematização e
centralização da informação partilhada. Os técnicos referem, ainda, que o
fortalecimento da comunicação deve abranger tanto a comunicação interna, dentro de
cada Rede, como a comunicação externa, entre Redes e para fora das Redes, em termos
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de comunicação e articulação com os diferentes grupos de trabalho da cidade e na
promoção e divulgação do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa e das próprias
Redes, com maior divulgação nas redes sociais;
a mobilização interna da Rede para o trabalho conjunto, expressando esta dimensão
chave de análise um conjunto de fatores críticos identificados pelos técnicos das Redes
para a Empregabilidade, que giram em torno da necessidade de fortalecer nas entidades
parceiras a sua disponibilidade para agir. Isto é, a sua motivação, capacidade de
adequação, vontade e reconhecimento do trabalho em parceria e do seu papel
individual no alcance dos objetivos traçados em grupo. O que significa que os técnicos
evidenciam a necessidade de melhor planeamento do processo, para que todos estejam
sintonizados e mobilizados para a sua operacionalização;
o reforço da ligação às empresas é um dos fatores críticos que, pela sua relevância para
o objetivo geral das Redes e do próprio Programa, mas também, pela intensidade das
respostas, se assume como uma dimensão chave em si mesmo. Os técnicos ressalvam a
necessidade de promover maior participação das empresas no trabalho das Redes e que
estas possam ser também parceiras, promovendo atividades ou projetos em conjunto;
as questões de financiamento é também um dos fatores críticos que se assume
enquanto dimensão chave de análise, focando os técnicos que a falta de fundos
bloqueia o desenvolvimento de atividades previstas, assim como, o desenvolvimento do
trabalho em Rede não deveria estar dependente de programas com duração limitada;
sendo necessário assegurar um financiamento que garanta a Rede, destacando a
componente de dinamização.
a legitimação e reconhecimento do trabalho na Rede pela organização, manifestando
os técnicos que uma das dimensões chave, do que é necessário acautelar para
consolidar a Rede, relaciona-se com o reconhecimento da importância do trabalho em
Rede, por parte das chefias e na legitimação dada pela direção da organização para a
sua participação. Referem, ainda, os constrangimentos associados à falta de
estabilidade do corpo técnico nas organizações parceiras, que dificulta a disponibilidade
e acompanhamento efetivo dos técnicos para com o trabalho conjunto, reforçando o
fator tempo como condição determinante para assegurar as diferentes vertentes de
trabalho pelas quais são responsáveis. Identificam também a necessidade de
coresponsabilizar as organizações pelos resultados conseguidos ou não no decurso do
trabalho em Rede.
a dinamização da Rede é igualmente um dos fatores críticos identificados para se
consolidar a Rede, ganhando expressão como dimensão chave, pela intensidade de
referências feitas pelos técnicos, apesar de ser referenciado nas questões de
financiamento, enquanto componente a ser salvaguarda. Há uma clara necessidade,
identificada pelos técnicos das Redes, de existir uma equipa ou um recurso humano
alocado à dinamização, animação da Rede, ao mesmo tempo que diligencie a
componente administrativa (secretariado) da Rede, constituindo um suporte ao nível da
preparação e organização do trabalho e a mobilização de parceiros e da comunidade;
a formação para técnicos assume-se também como uma dimensão-chave considerada
pelos técnicos, identificando a possibilidade futura de realização de ações de team
building para os que trabalham no Programa, onde pudessem ser refletidos aspetos e
temas relevantes no âmbito da empregabilidade, bem como, continuarem a aceder a
oportunidades de formação contínua; e
a metodologia e práticas inovadoras para criar alternativas para os públicos é uma das
dimensões chave de fatores críticos para consolidar as Redes, ou seja, os técnicos
evidenciam que a criação e/ ou adoção de metodologias e práticas inovadoras capazes
de simplificar processos, criar novas dinâmicas capazes de melhor capacitar os públicos,
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criando oportunidades para melhores condições de trabalho, são fatores que
determinam a adesão, mobilização e, por essa, via a consolidação da Rede.
Tal como mencionado anteriormente, os dirigentes focam-se em fatores críticos enquadráveis
em dimensões chave focadas pelos técnicos, designadamente:
 a liderança de estratégia concertada para a empregabilidade na cidade, reforçando a
mais valia da RedEmprega, enquanto olhar para a cidade como um todo, traduzida num
plano de ação conjunto, a ser elaborado em articulação com o Grupo para a
Empregabilidade da Rede Social e outros, assim como, promover a adesão ao Programa
de todos os Centros Qualifica numa verdadeira estratégia concertada de atuação;
 o alinhamento interno e consolidação da identidade da Rede, destacando, também os
dirigentes, a necessidade de reforçar a identidade da própria Rede, capaz de produzir
um discurso único, comum, associado à capacidade de definir objetivos concretos, com
os quais todos os parceiros se identifiquem e para os quais todos colaboram, sem
colocar em causa a sua própria viabilidade e identidade, enquanto organização
específica;
 o reforço da ligação às empresas, num reforço claro dos momentos de partilha e ligação
entre as Redes e as empresas e o desenvolvimento de trabalho em conjunto.
 a consolidação e dinamização das Redes, sublinhando, também os dirigentes, a
necessidade do fortalecimento desta componente, particularmente com o
financiamento de uma equipa que ative a Rede, dinamize atividades e assegure tarefas
de secretariado.
Para além destas quatro dimensões, os dirigentes dão ênfase a mais duas dimensões de fatores
críticos no que concerne à consolidação das Redes e que se prendem com:
 a consolidação do conhecimento do território e operacionalização conjunta, ou seja, à
necessidade de fortalecimento do conhecimento detido por técnicos e organizações do
território e das suas dinâmicas e particularidades, permitindo que os diferentes
parceiros possam identificar-se com uma agenda comum de atuação e concertarem a
sua operacionalização, numa relação de confiança, com comunicação eficaz e reforço
das relações interpessoais e interinstitucionais; e
 a participação do IEFP de forma mais comprometida, enquanto parceiro estratégico na
temática da empregabilidade.
Da mesma forma, os promotores do Programa referem fatores críticos para a consolidação da
Rede que se posicionam em duas dimensões chave, reforçando aspetos referidos por técnicos e
dirigentes. Então, para os promotores os fatores críticos agregam-se nas seguintes dimensões
chave:
a utilidade e reconhecimento das mais valias associadas ao trabalho em Rede,
essencialmente expresso pelas organizações parceiras, na valorização e confiança no
que é feito em parceria e evidenciado pelo seu compromisso e envolvimento; e
 a facilitação e animação como alavanca da rede, promovendo a conjugação de várias
identidades e níveis de motivação, no sentido de promover um maior envolvimento,
implicando assegurar o seu financiamento.


QUADRO VIII. DIMENSÕES DOS FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE
Técnicos das
Organizações

FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE


LIDERANÇA DE ESTRATÉGIA CONCERTADA PARA A EMPREGABILIDADE NA CIDADE

Falta de estratégia para a qualificação e Emprego; Criar visão macro e institucional como
fator de sucesso e mobilização de parceiros; Criar estratégia integrada e abrangente para
Lisboa e com outras Redes; Valorização do objetivo final; Desenvolvimento de eventos para
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FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE

a cidade, nos diversos territórios; Definir melhor uma estratégia de ação (Eixo 5 tem um
plano, a Rede outro e o Plano Desenvolvimento Social outro); Maior visibilidade noutras
Redes/ grupos; Organizar mais eventos para aumentar a cooperação entre redes da
RedEmprega Lisboa; Participação no grupo de empregabilidade (geral) para melhor partilha
e estratégia no âmbito da empregabilidade para a cidade; Organização dos vários planos de
ação concertados; Partilha de boas práticas entre Redes.


ALINHAMENTO INTERNO E CONSOLIDAÇÃO DA IDENTIDADE DA REDE



FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA



MOBILIZAÇÃO INTERNA DA REDE PARA O TRABALHO CONJUNTO



REFORÇO DA LIGAÇÃO ÀS EMPRESAS



AS QUESTÕES DE FINANCIAMENTO



LEGITIMAÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO NA REDE PELA ORGANIZAÇÃO

Definição real dos objetivos; Objetivos comuns; Identidade; organizar recursos diversos
para um fim comum; Gestão das diferentes agendas; Partilha de responsabilidades;
Compromisso; Conciliar perspetivas; Motivação; Clareza nas intervenções e propósitos de
cada um; Interiorização da importância do trabalho em Rede; Valores comuns; Acreditar no
projeto/ Rede pois promove maior envolvimento; Boa gestão das parcerias; Fazer convergir
com mais precisão os objetivos individuais (de cada entidades), por forma a alcançar os
objetivos comuns; Existir documentação com o propósito da Rede (missão, visão, valores);
quais as atividades que já foram desenvolvidas (dar a conhecer rapidamente a Rede a quem
chega de novo); Haver uma visão global para os problemas existentes e largar o foco na
própria organização, nas próprias necessidades; Suporte à Rede por parte das entidades com
maior influência.
Comunicação; Divulgação das propostas de ação para melhor chegar às pessoas;
Comunicação envolvimento de vários tipos de entidades locais; Boa comunicação;
Existência de um espaço de divulgação de ofertas a que qualquer parceiro possa aceder;
Sistematizar e centralizar a informação partilhada; Melhorar os canais de comunicação já
existentes, através da utilização das tecnologias de informação (ex.º partilha de informação
na nuvem); Criação de canais de comunicação mais acessíveis e práticos; Existência de uma
plataforma de acesso fácil e informativa; Mais divulgação nas redes sociais; Canais de
comunicação mais eficazes; Plataforma de comunicação entre parceiros; Consolidação da
comunicação entre as entidades; Comunicação e articulação entre os diferentes grupos
trabalho da cidade; Comunicação entre Redes; Comunicação/ promoção do Programa para
o exterior.
Vontade genuína de conhecer o campo de ação das outras organizações e de querer
trabalhar em conjunto; Relações próximas e de confiança entre as pessoas; Espirito de
missão e união; Partilha de recursos; Disponibilidade para agir; Motivação; Capacidade de
adequação e estabelecimento de proximidade; Reconhecimento do trabalho individual e
em Rede; Disponibilidade e espírito de missão por parte dos membros da Rede; Empatia
entre os parceiros do grupo; É necessário tempo para que todo o processo seja planeado,
organizado e operacionalizado; Encontros regulares entre os técnicos/ representantes dos
parceiros da Rede para partilha de informação e, acima de tudo, boas práticas que possam
ser partilhadas; Identificação de entidades que possam criar oportunidades à população com
necessidades especificas e que têm limitações que outros cidadãos não têm (refugiados,
pessoas com incapacidade, entre outros); Reuniões mais curtas e com maior produtividade
(envio de agenda de reunião, atas, …); Cumprimento do Plano de Atividades; Ouvir as
pessoas e suas necessidades (organizações); Mobilização de novos atores.
Promover maior participação das empresas; Enfoque na aproximação ao tecido
empresarial; Captação de mais parcerias (entidades/ empresas); Criação de projetos que
conjugue as necessidades das empresas e dos beneficiários (por exemplo, programas de
formação específicos para uma empresa); Integrar parceiros de natureza distinta (p.e.
empresas recrutamento).
Recursos financeiros; Financiamento/ parcerias com entidades; As dificuldades sentidas
passam pela falta de fundos financeiros que permitam desenvolver algumas atividades
propostas; O ideal seria igualmente haver patrocínios tendo em conta que somos um grupo
informal; Recursos financeiros, materiais, logísticos, humanos; Financiamento não
dependente de programas com duração limitada no tempo; Haver um financiamento que
garanta o financiamento da Rede; É fundamental uma equipa de dinamização suportada a
nível financeiro.
Reconhecimento da importância do trabalho pelas chefias/ direções de cada organização;
Mais dedicação disponibilidade de tempo; Legitimidade da participação das instituições na
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FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE

Rede; Sensibilidade por parte das organizações da importância de investimento (humano)
na área da empregabilidade; Estabilidade dos técnicos nas instituições; Compromisso
individual dos técnicos e compromisso institucional para com a rede; Pôr cada projeto das
entidades parceiras à disposição de toda a Rede; Coresponsabilização das organizações;
Mais tempo dos técnicos; Maior disponibilidade dos órgãos diretivos das instituições para
disponibilizar os técnicos para o serviço da Rede; Importância da rede para as direções de
cada parceiro.


DINAMIZAÇÃO DA REDE



FORMAÇÃO PARA TECNICOS



METODOLOGIAS E PRÁTICAS INOVADORAS PARA CRIAR ALTERNATIVAS PARA OS PÚBLICOS



LIDERANÇA DE ESTRATÉGIA CONCERTADA PARA A EMPREGABILIDADE NA CIDADE



ALINHAMENTO INTERNO E CONSOLIDAÇÃO DA IDENTIDADE DA REDE



CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO E OPERACIONALIZAÇÃO CONJUNTA



CONSOLIDAÇÃO DA DINAMIZAÇÃO DAS REDES

Dinamização da Rede; Necessidade de haver quem efetivamente esteja alocado a realização
a dinamização do trabalho coletivo e a mobilização dos parceiros; Afetação de um recurso
humano para a dinamização/ animação da Rede para trabalhar a coesão do grupo por parte
da RedEmprega Lisboa; Afetação de uma pessoa que anime a Rede e diligencie a parte
administrativa para manter eficácia e eficiência; Animação da Rede (formas de a assegurar:
secretariado); Haver um técnico alocado apenas à Rede de forma a poder dar seguimento a
todos os parâmetros e questões da Rede; Constituição de um secretariado; Equipa de
animação; Importância de um grupo de suporte ao nível de preparação/ organização que
mobilize comunidade e consistência da RedEmprega; Equipa de coordenação a tempo
inteiro, dedicada e exclusiva; Escassos recursos técnicos das organizações; Facilitador/
animador por Rede; Prospetor de empresas por Rede; Técnico de Emprego Apoiado por
Rede;
Criação de formações para técnicos que colaboram para a RedEmprega e team buildings,
trabalhando alguns pontos/ temas importantes; Capacitação/ formação contínua dos
técnicos; e
Manual das boas e más praticas (o que já se tentou fazer e não deu resultado); Aumentar a
transferibilidade; Repensar metodologias de atuação; Agilização/ simplificação de
processos; Estar recetivo a novas dinâmicas e inovações; Criar oportunidades para melhores
condições de trabalho; Maior capacidade de “encontrar alternativas” para os públicos com
especificidades; Formações à medida; Capacitar os públicos vulneráveis para ter sucesso no
mercado trabalho (habilidades sociais); Importância dos técnicos de emprego apoiado nas
diferentes áreas de atração, fomentar, montar e melhorar o trabalho em Rede.
Dirigentes/
coordenadores
das Organizações

RedEmprega a mais valia olhar para a cidade como um todo – um Plano de Ação Conjunto;
Necessidade de articulação entre o Grupo da Empregabilidade da Rede Social e a
RedEmprega (há recursos que estão a ser desperdiçados); Centros Qualifica deveriam estar
todos na RedEmprega (Centros Qualifica do IEFP e Centros Qualifica da SCML concorrem
entre si, deveria haver uma estratégia concertada de atuação).
Criação de uma entidade própria para a Rede; Descoberta e criação de um discurso único/
comum; Definição dos objetivos adequados à evolução da Rede; Definição clara do objetivo
da Rede; Identificação com esses objetivos; Definição de objetivos concretos; Conseguir
manter presente os objetivos da instituição e ao mesmo tempo responder aos objetivos
propostos pela Rede; Esforço e desafios colocados aos parceiros não colocar em causa a sua
viabilidade nem em sua identidade; Avaliação permanente das organizações na Rede, da
sua identidade e da participação na Rede (criar um ponto de equilíbrio positivo para ambas
as partes); Funcionar em Rede implica outro modo de funcionamento; Envolvimento de
toda a organização na mentoria da Rede.
Conhecimento do terreno “que pisamos”; Conhecimento efetivo das entidades/ parceiros;
Considerar as particularidades do território; Disponibilidade de vários parceiros;
Concertação permanente entre as partes; Importância de conciliação entre “agenda” da
organização e a “agenda” da Rede; Partilha das informações; Dificuldade em participar em
todas as reuniões da Rede; Necessidade de uma relação de confiança entre parceiros;
Comunicação e relação interpessoal; Relação entre membros; Comunicação e divulgação
das diferentes Redes (atividades); Estratégias de melhor comunicação entre pares e
entrapares; Boa liderança interna da Rede.
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FATORES CRITICOS PARA CONSOLIDAR O TRABALHO EM REDE

“Profissionalização” do núcleo de articulação; grupo central que mantivesse um trabalho
constante, quem se responsabilize; Mais sustentabilidade financeira para que haja uma
equipa que articule com todos; Montar uma equipa de RH que ative a Rede e dinamize
atividades; Secretariado da Rede tem sido realizado pelo parceiro mas não é sustentável.


REFORÇO DA LIGAÇÃO ÀS EMPRESAS



PARTICIPAÇÃO DO IEFP



UTILIDADE E RECONHECIMENTO DAS MAIS VALIAS ASSOCIADAS AO TRABALHO EM REDE



FACILITAÇÃO E ANIMAÇÃO COMO ALAVANCA DA REDE

Reforço da ligação às empresas; Criar mais momentos de partilha e ligação às empresas.
Entidades
Promotoras

A participação do IEFP é complicada (a deslocação do técnico).

Sentido de utilidade claro para a maioria das organizações; “Crença” na mais valia do
trabalho em Rede/ parceria; Vontade de articulação e capacidade da mesma; Confiança no
trabalho que está a ser desenvolvido; Compromisso; Envolvimento (Dar e Receber).
Facilitação/ animação feita de forma clara e adequada; Conjugação de várias identidades
(diferentes parceiros, métodos de trabalho, cultura organizacional, …); Motivação;
Comunicação; Combinação equilibrada entre formal e informal; Assumpção de
responsabilidades; Identificação das instituições do território; Conseguir o envolvimento de
parceiros chave. Recursos financeiros (pelo menos para o grupo de dinamização da Rede);
Verba para animação das Redes.

2.3.4 MUDANÇAS EVIDENCIADAS

No que toca a mudanças já evidentes do trabalho desenvolvido, decorrente da ação das Redes
e nos últimos dois anos influenciado de vários formas pelo Programa, os técnicos referem uma
panóplia de alterações que já constatam. Estas são enquadráveis em sete dimensões chave,
designadamente:
 o reforço de conhecimento(s), da união e relação entre os parceiros com desenvolvimento
de trabalho conjunto, comprovados pelo aumento do conhecimento dos técnicos e,
consequentemente, das organizações a vários níveis: território/ freguesia; missão e serviços
dos diferentes parceiros/ organizações, necessidades dos públicos. Isto é, houve um reforço
do conhecimento da realidade existente, das dificuldades e da própria necessidade de
mudança ao nível do posicionamento das organizações e dos utentes face aos desafios. Esta
expansão de conhecimento(s) é manifestada pela própria dinâmica dos técnicos estarem
em parceria, entre pares, na qual reforçam a proximidade e a relação com os diferentes
parceiros, com resultados ao nível de uma melhor comunicação e articulação entre as
organizações, partilha de soluções e desenvolvimento de trabalho em conjunto;
 novos métodos de trabalho, serviços alterados e conciliados com maior capacidade de dar
respostas adequadas (a mais população) e satisfação dos beneficiários, evidencia um
conjunto de mudanças alargado, que abrangem alterações evidenciadas pelos técnicos das
Redes ao nível de uma nova forma de trabalhar, assente na relação e articulação com os
seus pares, mesmo que de entidades de natureza distinta da sua, privilegiando a abordagem
em parceria e em rede. Simultaneamente, esta abordagem de trabalho traduziu-se na
capacidade de as organizações alterarem os serviços prestados, por via da reestruturação
dos seus serviços internos, ou pela maior capacidade de encaminhar para serviços de outras
organizações. Estas mudanças promovem, igualmente, uma maior capacidade de fornecer
respostas adequadas, a cada vez mais população, com manifestação de satisfação por parte
dos beneficiários;
 relação com empresas assume-se como uma nova frente de trabalho das Redes, com os
técnicos a frisarem que uma das mudanças já percecionadas prende-se com a criação de
relação com entidades empregadoras e, em alguns casos, na participação das empresas em
atividades da Rede, principalmente na realização de eventos. Esta aproximação ao tecido
empresarial tem permitido criar relações, bem como, fomentar a abertura de algumas
empresas para receber candidatos em situação vulnerável. Os técnicos sublinham, no
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entanto, que ainda há muito trabalho a desenvolver nesta dimensão da relação com as
empresas, com perspetivas de serem multiplicados algumas mudanças já constatadas, como
a alteração nos procedimentos de recrutamento e a oferta de condições iniciais
diferenciadas, no sentido de acautelar uma melhor capacidade de integração e adaptação
da pessoa ao posto de trabalho;
a formação e capacidade de ação do beneficiário, evidenciando os técnicos das Redes que
os beneficiários já conseguem fazer procura de emprego de forma mais autónoma, mostram
maior capacidade de resiliência, integram, de forma mais interessada, formações que lhes
permitem melhoria de softskills, reforçaram a sua capacidade de reflexão e decisão sobre o
seu futuro;
o fortalecimento da capacitação dos técnicos, sublinhando os técnicos que a sua
participação na dinâmica do trabalho em Rede tem permitido ter acesso a formação, com
enfoque na metodologia de emprego apoiado e em contexto de atendimento, traduzindose num aumento de competências em empregabilidade, na introdução de novos
instrumentos metodológicas na intervenção direta com o público; numa maior facilidade e
eficácia no mach entre perfil do público e da empresa e na capacidade de estabelecer
relações de confiança com o público, permitindo a sua aceitação dos encaminhamentos
sugeridos;
o reforço da ação de parceiros chave e articulação entre Redes, destacando os técnicos as
mudanças ao nível da participação de parceiros considerados de extrema relevância para a
consolidação do trabalho das Redes, identificando o IEFP, a maior articulação conseguida
com a SCML, a própria aproximação ao território por parte da CML e uma maior participação
das juntas de freguesia. Salientam, também, a evidência de alguma articulação já
conseguida entre as diferentes Redes, principalmente com a realização de atividades
conjuntas, como as feiras de emprego ou eventos semelhantes; e
o reposicionamento das entidades com reflexos numa atuação mais impactante no
território, ou seja, os técnicos referem mudanças ao nível da forma de refletir e planear as
intervenções na temática da empregabilidade por parte das organizações, com tradução
numa postura e posição estratégica destas face às dinâmicas que gravitam em torno desta
complexa temática. Neste sentido, as mudanças evidenciadas (e elencadas nas dimensões
anteriores) têm intensidades diferenciadas, mas já permitiram que os técnicos identifiquem
mudanças ao nível de efeitos mais alargados das intervenções realizadas, nomeadamente
referem: mudança de mentalidades, desenvolvimento económico do território e
credibilização da atividade de cada entidade resultante da existência da RedEmprega Lisboa.

De certa forma, em linha com as dimensões identificadas pelos técnicos, mas de forma mais
concentrada, os dirigentes focam as mudanças em apenas três dimensões-chave:
 o reforço de conhecimento(s) e da união e relação entre os parceiros com
desenvolvimento de trabalho conjunto, sublinhando o facto de agora conhecerem melhor
a realidade dos territórios, existir uma maior união entre parceiros, com maior compreensão
do trabalho que cada um desenvolve;
 novos métodos de trabalho, serviços alterados e conciliados com maior capacidade de dar
respostas adequadas (a mais população) e satisfação dos beneficiários, frisando, também
os dirigentes das organizações parceiras, que há mudanças na forma como hoje as
organizações/ técnicos se posicionam, com adoção de novos métodos de trabalho,
diversificação de ofertas e participação em novos produtos em parceria, registando um
aumento de públicos, designadamente, públicos mais vulneráveis; e
 o fortalecimento da capacitação dos técnicos, registando os técnicos mudanças na
capacitação dos técnicos associadas ao acesso a formações específicas e à própria dinâmica
do trabalho em parceria, onde há o reforço de conhecimento(s).
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Os técnicos do GEA e do Programa INCORPORA salientam apenas duas dimensões chave de
mudanças, uma que se refere às mudanças percecionadas por si no contacto com os públicos
ou beneficiários, e outra que reflete as mudanças que sentem nos próprios técnicos das
organizações com os quais estabelecem relação:
 a autoconfiança e autodeterminação dos públicos, refletidas no aumento da capacidade
dos candidatos, em efetivamente decidir o que querem e o que não querem, no aumento
de autoconfiança (em si, mas também nas organizações) e no ganho de esperança face ao
futuro; e
 o foco técnico na abordagem integrada e em Rede, pela certeza, já manifestada pelos
técnicos, de que a abordagem integrada da problemática da empregabilidade vai para além
das questões do emprego e que com o trabalho em Rede aumentam as hipóteses de dar,
realmente, uma resposta eficaz e relevante.
Nesta componente das mudanças já evidenciadas, os técnicos de organizações parceiras
acompanhados pelo GEA são unânimes na identificação de uma dimensão chave que agrega
mudanças ao nível do serviço em que estão inseridos e/ou que coordenam e ao nível da sua
própria capacidade de ação enquanto técnicos. Centram as suas respostas na dimensão chave:
 estruturação da resposta/ serviço e maior capacidade de ação do técnico, destacando
mudanças ao nível da estruturação, organização e planeamento da resposta, maior
conhecimento e enquadramento do técnico pela participação nas Redes, maior
capacidade em fazer encaminhamentos e de atuar perante o beneficiário, fazendo-o
refletir sobre as suas potencialidades e fragilidades.
Os beneficiários auscultados (estudos de caso) mostram-se bastante satisfeitos com o
acompanhamento/ serviço do qual beneficiaram, valorizando o uso das ferramentas de
emprego apoiado como algo que, ao início não perceberam a intensão, mas que foram gostando
por, aos poucos, irem sentido que o pensamento que as ferramentas lhes impunham era-lhes
benéfico, para se reposicionarem na sua própria vida.
Assim, neste caso em concreto, importa evidenciar, para além das mudanças identificadas pelos
próprios, a forma como percecionaram todo o processo que experimentaram. É também de
destacar a forma como expressam o afeto sentido no apoio de que foram alvo, ou seja, há uma
gratidão e reconhecimento de que o apoio do qual beneficiaram não é igual a outros, que alguns
tinham inclusive já experimentado. É diferente, porque, dizem, sentiram um efetivo apoio e
manifesto interesse por parte dos técnicos que os acompanharam, não para lhes arranjar apenas
um trabalho, mas fundamentalmente para que conseguissem perceber o que gostariam de
fazer, quais as suas capacidades, incluindo as ocultas e pouco valorizadas pelos próprios,
abrindo-lhes mais possibilidades no mundo profissional, mas que eles transportam para toda a
sua vida.
Desta forma, os beneficiários identificam mudanças centradas em duas dimensões chave, em
que, de certa forma, as mudanças sentidas na primeira favorecem fortemente as mudanças
evidenciadas na segunda dimensão. São elas:
 a definição ou redefinição do percurso profissional, na qual identificam refazer o
currículo à luz de um conjunto de reflexões sobre as suas experiências, capacidades e
desejos, revelando-se numa descoberta de novas áreas profissionais, nas quais têm
condições para investir/ procurar ofertas; e
 o fortalecimento do seu poder pessoal e recuperação da capacidade de ação, pois
identificam mudanças ao nível do aumento de autonomia, de que o que querem
depende da sua ação, deixando de ficar apenas dependente de ofertas que possam
aparecer, mas tomando a iniciativa de procurar outras. Referem ganhos de confiança,
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para a procura e para se apresentarem nas entrevistas e/ou emprego, a motivação mais
elevada, também por acreditarem mais em si próprios e nas suas capacidades. A um
nível mais macro identificam uma mudança ao nível da atitude para com a vida, mais
positiva, com objetivos definidos e motivação e vontade para os concretizar.
QUADRO IX. DIMENSÕES DAS MUDANÇAS EVIDENCIADAS
Técnicos das
Organizações
Parceiras



MUDANÇAS

REFORÇO DE CONHECIMENTO(S), DA UNIÃO E RELAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS COM
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CONJUNTO

Maior conhecimento dos recursos e melhor ligação aos parceiros fazem com que a nossa
capacidade de resposta às pessoas seja muito mais eficaz; Maior conhecimento da Rede;
Maior conhecimento da freguesia e maior envolvimento com os parceiros; Mais
conhecimento entre os parceiros da Rede, o que melhorou o sentido de complementaridade;
Conhecer a freguesia; Maior conhecimento do trabalho desenvolvido pelos parceiros;
Conhecimento das missões de cada parceiro que permitiu encaminhar os públicos
específicos para solução concertada; Melhoria na relação com os parceiros; Maior
proximidade dos parceiros; Mais sinergias entre parceiros; Melhoria na comunicação dos
parceiros; Integração de novos parceiros; Maior articulação entre entidades; Maior
conhecimento de recursos e partilha de soluções para as necessidades dos candidatos; Maior
proximidade entre os parceiros do território que leva também a uma maior agilização dos
processos e recursos; Reforço do conhecimento da realidade existente, das dificuldades e
da necessidade de mudanças ao nível do posicionamento das organizações e dos utentes
face aos desafios.


NOVOS MÉTODOS DE TRABALHO, SERVIÇOS ALTERADOS E CONCILIADOS COM MAIOR
CAPACIDADE DE DAR RESPOSTAS ADEQUADAS (A MAIS POPULAÇÃO) E SATISFAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS

Encaminhamentos mais céleres e adaptados às necessidades das pessoas; Melhoria nas
respostas aos utentes; Ajustar a intervenção junto dos candidatos de modo a contribuir para
o maching na oferta de emprego; Disponibilização de ofertas de emprego mais alargadas aos
ex-formandos; Acompanhamento mais personalizado na integração das pessoas em
formação ou em posto de trabalho; Acesso a mais oportunidades de formação/ emprego
adequadas às caraterísticas/ interesse da população; Partilha de informação de emprego
(oferta); Integração de desempregados em projetos; Maior qualidade no trabalho em front
office; Melhor encaminhamento; Acesso a ofertas de emprego e formação, possibilitando a
integração socioprofissional do público alvo; Mais respostas práticas para apresentar às
pessoas; Mais pessoas alcançadas ao nível da empregabilidade na freguesia; Chegar a mais
pessoas; Encaminhar as pessoas, com caraterísticas que a entidade não consegue ajudar,
para entidades que fazem parte deste projeto; Formação em inglês; Trabalhar em Rede;
Parcerias específicas; Mais pessoas procuram os nossos serviços; Aumento do número de
beneficiários; Maior circulação de informação e divulgação de ofertas; Criar respostas
adequadas aos públicos; Maior disponibilidade de acesso a ofertas; Reflexão conjunta entre
entidades sobre a área da empregabilidade; Articulação entre organizações, conciliação de
serviços; Mais resposta a públicos vulneráveis; Encaminhamento para formações diversas
mais facilitado – resposta mais efetiva; Existência de mais oportunidades no âmbito da
empregabilidade para a população alvo que atendo; Maior celeridade nas respostas mais
adequadas a cada situação; Obtenção de mais respostas às solicitações que atendo; Melhor
entendimento de cada situação; Maior articulação com colegas do território que também
fazem procura de emprego.


RELAÇÃO COM EMPRESAS

Empresas; Aproximação do tecido empresarial; Trabalho desenvolvido com uma empresa
(definição de um trabalho conjunto ajustado às necessidades); Propostas de contacto a
entidades empregadoras/ formadoras através da Rede, sendo muito mais fácil “seduzir” /
contactar e atrair novos parceiros; Criação de relação com entidades empregadoras e sua
participação em atividades da Rede; Relações sociais criadas entre as empresas através das
Semanas da Empregabilidade; Envolvimento de empresas da cidade e disponibilidade em
empregar pessoas em situação de vulnerabilidade que de outra forma não seriam
empregados; Abertura de algumas empresas para receber candidatos em situação
vulnerável; Alteração nos procedimentos de uma empresa de forma a conseguir manter as
pessoas no posto de trabalho: Perceção das necessidades das empresas no recrutamento de
recursos humanos; Perceção sobre o que é a realidade empresarial e a necessidade de
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MUDANÇAS

chegar às empresas de forma eficiente e eficaz; Em termos de empresa passámos a ter uma
página no site com a divulgação das diversas ofertas; Envolvimento de empresas da cidade e
disponibilidade em empregar pessoas em situação de vulnerabilidade que de outra forma não
seriam empregados.


FORMAÇÃO, AUTONOMIA E CAPACIDADE DE AÇÃO DO BENEFICIÁRIO



FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS



REFORÇO DA AÇÃO DE PARCEIROS CHAVE E ARTICULAÇÃO ENTRE REDES



REPOSICIONAMENTO DAS ENTIDADES COM REFLEXOS NUMA ATUAÇÃO MAIS IMPACTANTE NO
TERRITÓRIO

Procura ativa de emprego; Resiliência; Integração em programas formativos promovidos
pelos parceiros; Oferta de atividades mais adaptadas quase “one to one” com impacto na
capacitação das pessoas; Preparação dos candidatos para entrevistas de emprego (melhoria
das suas softskills); Momentos de reflexão e autoconhecimento que conduziram à mudança
necessária para a reintegração no mundo do trabalho; Pessoas: melhor definição/ reflexão
do que é pretendido (trabalho, formação); Melhorar o encontro entre necessidades e
recursos da pessoa; Aumento da taxa de empregabilidade do público alvo e do tempo de
permanência em emprego; Tendo em conta as necessidades identificadas pela Rede em
relação aos públicos alvo, na minha instituição, criou-se uma formação no âmbito da
capacitação pessoal e social, face ao emprego, que tem permitido uma maior e melhor
empregabilidade destas pessoas que passaram por esta formação; Reforço da perceção das
necessidades de capacitação (pelo próprio).
Curso de emprego apoiado; Acesso a formação dos técnicos no âmbito do emprego apoiado;
Acesso a ferramentas para dar resposta às necessidades do publico alvo; Identificar pontos
fracos; Identificar pontos fortes; Mais formação em contexto de atendimento; Crescimento
dos técnicos de empregabilidade; Introdução de novos instrumentos metodológicas na
intervenção direta com o publico; Capacitação técnicos; Enquanto técnica, maior facilidade
e eficácia no mach entre perfil do publico e da empresa; Relação de confiança com o público,
aceitação dos encaminhamentos;
Presença do IEFP; Sinergias entre técnicos dos vários Redes e da RedEmprega – melhora e
amplifica a qualidade do trabalho; Parceria com entidades na realização de workshops;
Realização do evento em conjunto; Melhoria nas Semanas de Empregabilidade;
Participação nas Redes noutros territórios; Presença das freguesias com maior participação;
conhecimento de outras Redes e de poder encaminhar também pessoas para as mesmas;
Maior articulação com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa; Maior aproximação da Câmara
Municipal de Lisboa ao território; Realização de atividades conjuntas entre Redes: Feira de
Emprego;

Dirigentes/
coordenadores
das Organizações

Crescente preocupação com as temáticas do emprego e formação na freguesia; Melhoria
da organização entre os vários grupos que fortificou a Rede; Participação de projetos
comunitários BIPZIP; Maior sensibilidade da organização para estas questões; Mudança de
mentalidades; Desenvolvimento económico do território; Mais ligações a outras
instituições, que poderão dar mais respostas aos beneficiários; Maior abertura a outras
organizações; Fortalecimento do trabalho em parceria; Credibilização da atividade de cada
entidade resultante da existência da RedEmprega Lisboa; Maior sensibilização (e Rede de
suporte na própria Rede) relativa a públicos mais vulneráveis: imigrantes, por exemplo;
Oportunidade de partilha de boas práticas; Maior inclusão para as pessoas com deficiência
visual; Plano de ação conjunto e com papéis definidos, suportada por um processo de
avaliação participativo; O trabalho em Rede permitiu ultrapassar, melhor ou pior, as
mudanças do mundo do emprego em 2017/2018; Consolidação do grupo; Comunicação;
Identidade.


REFORÇO DE CONHECIMENTO(S), DA UNIÃO E RELAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS COM
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CONJUNTO

Mais comunicação com as entidades; Poder contactar entidades que auxiliam na resolução
de situações pessoais dos formandos; Conhecimento das populações alvo das diferentes
instituições; Conhecimento de programas, formação e serviços existentes e que a entrada
na Rede permite um processo de encaminhamento mais célere e eficaz; Utilização
compartilhada de competências para resolver situações com que nos deparamos; integração
na área de Lisboa; Uma maior união entre parceiros; Conhecer melhor o trabalho dos
parceiros; Conhecer melhor a realidade dos territórios.


NOVOS MÉTODOS DE TRABALHO, SERVIÇOS ALTERADOS E CONCILIADOS COM MAIOR
CAPACIDADE DE DAR RESPOSTAS ADEQUADAS (A MAIS POPULAÇÃO) E SATISFAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS
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Novas respostas; Atendimento mais especifico/ personalizado; Método de trabalho da
própria organização foi adaptado; Capacidade de trabalharmos com outros pensamentos e
formas de trabalhar; Ações desenvolvidas em parceria; Acesso a novas respostas e acesso a
outros saberes, outras metodologias; Criação de front oficces; Alargamento do número de
ofertas; Diversidade de ofertas/ respostas; Participação em novos produtos em parceria;
Possibilidade de abranger mais benefícios através da diversificação de ofertas de emprego;
maior abrangência de públicos mais vulneráveis através da Associação de Emprego
Apoiado; RedEmprega trouxe facilitação do trabalho – circula informação de todas as ofertas
(formação e emprego); Aumento do número das pessoas beneficiárias; Aumento da
satisfação na resposta aos pedidos do nosso público; Aumento da expetativa na
empregabilidade; Aumento do número de utentes integrados no mercado de trabalho;
Elaboração de candidaturas ao Programa BIPZIP – JOBSTER dirigido a jovens NEET; Oferta de
atividades mais adaptadas quase “one to one” com impacto na capacitação das pessoas.
Mais resposta a públicos vulneráveis.
Técnicos do GEA
e do Programa
INCORPORA

Técnicos de
Organizações
Parceiras
acompanhados
pelo GEA

Beneficiários



FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS



AUTOCONFIANÇA E AUTODETERMINAÇÃO DOS PÚBLICOS



FOCO TÉCNICO NA ABORDAGEM INTEGRADA E EM REDE



ESTRUTURAÇÃO DA RESPOSTA/ SERVIÇO E MAIOR CAPACIDADE DE AÇÃO DO TÉCNICO



FORTALECIMENTO DO SEU PODER PESSOAL E RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE AÇÃO

Formações especificas; Formação e capacitação dos técnicos em conjunto com a Rede.
Maior autodeterminação dos candidatos; Aumento autoconfiança dos beneficiários (em si
e nas organizações); Aumento de esperança face ao futuro (dos beneficiários); Pessoa decide
efetivamente o que quer e o que não quer;
Técnico/a apercebesse que de facto uma abordagem integrada vai para além do emprego,
para que seja relevante e eficaz, assim dá importância às Redes; Aumento da motivação do
técnico para fazer acompanhamento/ atendimentos; Aumento da capacitação e
versatilidade dos técnicos de acompanhamento das entidades; Mais abertura das
organizações e técnicos que trabalhando em prol de todos se consegue mais do que
individualmente.
O que temos agora como serviço melhorou bastante; Novas ferramentas; Agora com a
resposta mais estruturada veem e percebem que fazem a diferença mesmo na relação com
o IEFP; A participação na Rede veio mostrar a área de ação social e trouxe mais conhecimento
e enquadramento ao técnico. Agora já sabe que resposta pode dar e qual o encaminhamento
a fazer, para que organização e para que técnico dessa organização (serviço em concreto);
Neste momento já é o técnico da organização que dirige o processo e não tanto o GEA. Já
dirige alguns processos e ferramentas a usar; Foi com base na parceria com o GEA que a
valência da organização passou a fazer sentido, agora tem estrutura, tem um plano, tem
uma ação; mudanças percecionadas prendem-se com a forma de atuar perante o utente,
imprimindo a necessidade de fazer com que o utente reflita sobre as suas potencialidades e
fragilidades.
 DEFINIÇÃO OU REDEFINIÇÃO DO PERCURSO PROFISSIONAL
Reestruturação ou criação dos currículos com base nas diferentes experiências, gostos e
ambições das pessoas (para além da experiência profissional, ver outras aptidões e
capacidades); a descoberta de novas áreas profissionais nas quais têm condições para
investir/ procurar ofertas; perceção das suas capacidades e das suas limitações e gostos foi
um grande crescimento; Normalmente as pessoas veem-se com poucas oportunidades, só o
que acham que sabem fazer. O conseguirem traçar o seu perfil abre novas oportunidades.
Mais autonomia; vejo que depende de mim, do meu empenho; Não ficar refém das ofertas
(…) confiança em ir procurar e em me apresentar; estar motivada; As pessoas acreditarem
em nós … acreditar no nosso potencial … viram valor em mim; “pronta a começar”; estrela
do Norte, ferramenta usada no âmbito da metodologia do emprego apoiado, foi considerada
útil e determinante para “definir para nós próprios o que são os nossos objetivos”; “estava
perdido” agora com objetivos bem delineados; uma nova atitude face à vida e ao seu futuro
e o facto de ter agora um pensamento positivo.
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2.3.5 EXPETATIVAS PARA O FUTURO

No que toca a expetativas para o futuro, os técnicos que participam nas Redes sublinham vários
aspetos que gostariam de ver acontecer no âmbito da continuidade do trabalho em Rede, bem
como, aspetos que gostariam que fossem reforçados, outros iniciados, com o contributo do
Programa RedEmprega, face ao papel que deve desempenhar como agregador, mobilizador e
estratégico no âmbito da temática da empregabilidade na cidade de Lisboa.
Assim, os técnicos focam as suas expetativas em sete dimensões diferentes, complementares e
interligadas. Designadamente:
 o alinhamento estratégico para a temática da empregabilidade impulsionado pela
RedEmprega, com destaque para a necessidade de se conciliarem e articularem, do
ponto vista programático e estratégico, os diferentes grupos para a empregabilidade,
implicando definição de papéis e responsabilidades de cada grupo face aos objetivos
últimos comuns, no sentido da melhoria das condições de empregabilidade. Igualmente,
promovendo uma maior transversalidade na linguagem do emprego, uma intensificação
da participação do poder local nas Redes, a facilitação da articulação entre as Redes para
a Empregabilidade e as outras Redes da cidade, bem como, incrementar a articulação
entre as Redes para a Empregabilidade, através do desenvolvimento de projetos
comuns e/ou realização concertada de eventos de empregabilidade e
empreendedorismo nos diferentes territórios;
 a intensificação do apoio do Programa Redemprega Lisboa às Redes para a
Empregabilidade, centrado na consolidação da sua identidade, através da definição de
objetivos comuns, concretizáveis dentro das caraterísticas da Rede e território
específico de intervenção, com a operacionalização compreendida e assumida pelos
parceiros de acordo com as suas capacidades. O reforço dos recursos humanos afetos
do Programa junto das Redes para aumentar a capacidade de resposta do GEA, a
realização de workshops para debate e reflexão em torno de temas relevantes em
territórios diferentes e em parceria com as Redes, estabelecer um sistema de animação
da Rede e fomentar novas parcerias. É também expectável um reforço dos canais de
comunicação, quer para o fomento da comunicação interna mais eficaz, dentro de cada
Rede, bem como, ao nível externo, entendido numa maior comunicação e articulação
entre Redes e destas para fora, em termos de maior divulgação e promoção do trabalho
desenvolvido em Rede e também a melhoria da comunicação com os próprios públicos.
 a consolidação de cada Rede e dos seus parceiros e continuidade do trabalho
integrado, concertado e consistente, destacando-se as expetativas dos técnicos ao nível
da continuidade do trabalho em Rede já desenvolvido, na sua capacidade de articular
as respostas pela interação e relação próxima entre parceiros. No entanto, há também
a expetativa que consigam consolidar a Rede, com o reforço da articulação e
proximidade entre os parceiros, com o envolvimento de novas entidades parceiras na
Rede, com a promoção de mais projetos comuns, com a possibilidade de conseguirem
financiamento para a execução de atividades e com a própria identificação dos
problemas de forma mais precisa;
 a consolidação dos serviços de acompanhamento das organizações parceiras com mais
respostas adaptadas e credíveis, focando-se nesta dimensão as expectativas dos
técnicos ao nível dos serviços/ respostas dadas aos públicos pelas suas organizações. Há
quem perspetive o crescimento de serviços, com mais e melhores respostas e maior
alcance da população do território, conduzindo a um maior reconhecimento e
credibilidade do trabalho em Rede;
 “criar”pessoas mais autónomas e mais capazes é uma das expetativas expressa pelos
técnicos participantes nas Redes, no sentido de promoverem junto dos públicos mais
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vulneráveis novas oportunidades para serem mais autónomos, mais empreendedores,
menos desempregados e mais qualificados, destacando a oferta da Rede de formações
à medida;
 ganhar espaço e capacidade de cooperação com as empresas, evidenciando uma
expectativa de que no futuro o trabalho seja realizado mais próximo do tecido
empresarial, garantindo que as entidades empregadoras têm conhecimento das
especificidades dos públicos apoiados pelas Redes. Igualmente há expetativa numa
maior articulação entre as Redes na promoção de iniciativas de aproximação aos
empregadores (Feiras de Emprego, p.e.), ganhando espaço nas empresas para os
públicos alvo das organizações e facilitando a comunicação com as empresas,
angariando-as também para cooperarem com as Redes e também serem parceiras; e
 a aposta na formação e no ganho de competências dos técnicos, num claro destaque
destes para com a constante necessidade de atualização e melhoria do seu desempenho
profissional na temática da empregabilidade.
Os dirigentes das organizações parceiras auscultados posicionam as suas expetativas muito
próximas das evidenciadas pelos técnicos, com ligeiras diferenças no destaque de certos
aspetos, centrando-se em cinco dimensões chave de análise, a saber:
 o alinhamento estratégico para a temática da empregabilidade impulsionado pela
RedEmprega, destacando, tal como os técnicos, a necessidade de construir algo
pensado na empregabilidade ao nível estratégico e programático, definindo uma
estratégia para a cidade com adaptações para cada realidade territorial e implementado
pelas Redes;
 a intensificação do apoio do Programa RedEmprega Lisboa às Redes para a
Empregabilidade, reforçando as expetativas expressas pelos técnicos, da necessidade
de o Programa incrementar a capacidade de recursos humanos disponíveis a full time
para a animação da Rede, assim como, o apoio na criação efetiva de uma identidade e
potenciar a participação em candidaturas conjuntas das entidades locais parceiras por
área de atuação e dinamizar visitas intra pares;
 a consolidação de cada Rede e dos seus parceiros e continuidade do trabalho
integrado, concertado e consistente, também expressa pelos dirigentes, perspetivando
a continuidade e reforço da partilha e das sinergias construídas entre as entidades no
âmbito do trabalho em Rede, no sentido de melhor se adaptarem às mudanças;
 a aposta na formação numa perspetiva tridimensional, ou seja, há por parte dos
dirigentes um claro foco na necessidade de se continuar a desenvolver pacotes
formativos para todos os envolvidos no processo: os técnicos, os públicos e as empresas;
 ganhar espaço e capacidade de cooperação com as empresas, reforçando, mais uma
vez, as expetativas dos técnicos, no sentido de no futuro próximo ser necessário
impulsionar a relação das Redes com o tecido empresarial, com fomento de mais ações
para públicos e empresas e promovendo a aproximação dos grupos empresariais às
reflexões da Rede e que assumam e interiorizem o conceito de responsabilidade social;
e
 consolidação dos serviços de acompanhamento das organizações parceiras e reforço
da sua capacidade de resposta aos públicos, destacando os dirigentes nesta dimensão
os públicos dos serviços, perspetivando uma capacidade cada vez mais adaptada dos
serviços das organizações para melhor responderem à população, principalmente a
mais vulnerável.
Quanto aos próprios promotores centram as suas expetativas para o futuro do Programa em
cinco aspetos fundamentais, que por si só podem ser assumidos como cinco dimensões chave,
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que vão ao encontro de parte das expetativas referidas pelos técnicos e dirigentes,
designadamente:

 reforçar o envolvimento de parceiros estratégicos no Programa, com foco no IEFP e na
SCML;

 promover o pensamento estratégico nas novas fases do Programa;

 fortalecimento e sustentabilidade das Redes, no sentido de as ajudar no seu caminho
para a sustentabilidade com a continuidade do Programa e consolidar a estrutura da
dinamização das Redes e a melhoria da comunicação;
 foco nos públicos em situação vulnerável, permitindo fomentar a sua colocação e
manutenção no mercado de trabalho; e
 mais articulação com as empresas, numa expetativa de vir a ser desenvolvido de forma
organizada mais trabalho com as empresas.
Sem surpresas, as expetativas dos técnicos do GEA, do Programa INCORPORA e das organizações
parceiras que beneficiaram do apoio do GEA frisam dimensões enquadráveis no âmbito das já
referidas para os técnicos, dirigentes e promotores da RedEmprega. Contudo as tónicas são
diferenciadas e por isso referidas de forma isolada para cada segmento auscultado. Assim, os
técnicos do GEA e do Programa INCORPORA dão destaque:
 ao reforço de competências dos técnicos e organizações em emprego apoiado, assim
como a expetativa que continuem a dar apoio a mais entidades e beneficiários;
 à consolidação das Redes e da articulação de respostas, sublinhando a necessidade de
consolidar mais as Redes e a partilha de conhecimentos das respostas sociais existentes;
 o foco nas potencialidades dos públicos, na expetativa que os beneficiários deixem de
se focar nas vulnerabilidades e passem a estar focados nas suas potencialidades; e
 a sensibilização e interação com as empresas, numa afirmação de que esperam que
seja desenvolvido no futuro próximo do Programa um trabalho de sensibilização de
entidades, empresas e organismos públicos no sentido de perceberem as mais valias de
formação e contratação dos públicos ditos vulneráveis, assim como, disseminação de
Know how de gestão de processos de abordagem às empresas (diferentes estratégias
para contacto e interação).
Os técnicos das organizações parceiras que receberam apoio do GEA, por seu lado, mencionam
expetativas que se enquadram em duas dimensões chave:
 o reforço do apoio da RedEmprega e do GEA às organizações e técnicos, no sentido de
lhes facultar a dimensão estratégica e programática, mas assegurando a continuidade
do GEA, incentivando que as Redes façam mais trabalho de ligação ao trabalhador
imigrante, criando respostas necessárias que ainda não existem;
 o incremento do trabalho com as empresas e a sua monitorização, na expetativa que
seja criada uma plataforma, onde possa ser acompanhado e monitorizado o trabalho
realizado com as empresas e os beneficiários, permitindo troca de informação e co
construção de respostas pelas diferentes organizações parceiras das Redes,
particularmente ao nível da criação de formação à medida. Manifestam também a
expetativa que o trabalho junto das empresas venha a ser incrementado com maior
participação dos técnicos das organizações, particularmente na sensibilização para
determinadas especificidades dos públicos e perspetivando vir a ter maior apoio técnico
por parte dos prospetores de empresas (linguagem, formas de abordagem, etc.).
QUADRO X. DIMENSÕES DAS EXPETATIVAS PARA O FUTURO
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Técnicos das
Organizações



EXPETATIVAS PARA FUTURO

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA A TEMÁTICA DA EMPREGABILIDADE IMPULSIONADO PELA
REDEMPREGA

Desenvolvimento e promoção de objetivos estratégicos; Maior envolvimento do poder
local (juntas de freguesia); Articulação entre o trabalho da Rede e do Eixo 5; RedEmprega
Lisboa como entidade agregadora e maestro das intervenções das várias Redes, beneficiando
dos diversos Know Hows específicos e dando uma escala maior; Integração de pessoas com
deficiência nos resultados de empregabilidade gerados na RedEmprega; Proximidade com
outras Redes da cidade de Lisboa; Promoção de relações inter-redes; Mais articulação entre
as Redes e mais ações em comum; Realização de eventos de empregabilidade e
empreendedorismo nos diferentes territórios de forma integrada; Paradigma que rege a
RedEmprega disseminar-se a mais contextos e entidades; Maior transversalidade na
linguagem do Emprego; Abertura de mentalidades para criar oportunidades para uma
verdadeira inclusão e desenvolvimento de objetivos e criação de melhor futuro para as
próximas gerações; Política de financiamento em função de uma estratégia de emprego e
de um plano alargado de intervenção.


INTENSIFICAÇÃO DO APOIO DO PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA ÀS REDES PARA A
EMPREGABILIDADE

Definir um objetivo comum, concretizável dentro das caraterísticas da Rede e zona
geográfica de atuação (operacionalização pelos parceiros); Definição de objetivos comuns da
Rede; Objetivos irem ao encontro da realidade de intervenção; Autorregulação da própria
Rede em termos de facilitação; Expetativas ajustadas; Maior afetação de recursos humanos
no Programa RedEmprega Lisboa; Alargar o número de Gabinetes de Emprego Apoiado ao
nível do município (identificar taxa de desemprego por freguesia versus percentagem de
gabinetes necessários para dar resposta); Estabelecer “parcerias” com outras Redes;
Desenvolvimento de workshops em outros territórios em parceria com os parceiros das
Redes; Apoio do Programa na dinamização/ animação da Rede – alavanca externa;
Estabelecer um sistema de animação da Rede; Consolidação ainda mais forte deste grupo;
Novas parcerias; Aumento da capacidade de resposta dos Gabinetes de Emprego Apoiado;
Conseguir um apoio financeiro para poder atribuir um recurso humano só afeto à Rede;
Financiamento; Obter patrocínios de entidades (material e financeiro).


CONSOLIDAÇÃO DE CADA REDE E DOS SEUS PARCEIROS E CONTINUIDADE DO TRABALHO
INTEGRADO, CONCERTADO E CONSISTENTE

Dar continuidade à intervenção em rede/ articulação entre respostas; Manter a Rede;
Potencial de trabalho em equipa; Continuação do trabalho desenvolvido até ao momento,
podendo incluir novos parceiros (por exemplo empresas; Mais entidades parceiras neste
projeto; Continuidade das parcerias e dos projetos; Dar continuidade ao trabalho
desenvolvido na Rede; Envolvimento de mais parceiros, públicos e privados de outros
territórios; Consolidação da Rede; Integração de novas entidades das várias freguesias da
Rede; Reuniões mais precisas e com mais resultados; Mais projetos comuns para resolver
questões que particularmente todas as entidades têm dificuldade em solucionar (conjugação
efetiva de esforços em torno da conceção e implementação de respostas para problemas
comuns mas que cada entidade só por si não consegue resolver); Possibilidade de obter
financiamento à execução das atividades; Realização efetiva de 1 projeto para concurso a
financiamento; Maior articulação entre as entidades; Promover mais o voluntariado das
redes, de forma a ajudarem mais a sociedade e melhorarem as suas capacidades; Consolidar
a Rede com os seus parceiros; Aumento e consolidação dos parceiros da Rede; Intensificar
as sinergias entre os parceiros; Aumento do número de parceiros na Rede implementando
a responsabilidade civil inerente a que cada um pode promover e apoiar; Fortalecimento das
relações interinstitucionais; Adaptação às mudanças; Reforço de atividades da Rede;
Trabalho cada vez mais consistente, integrado e concertado – promoção do
desenvolvimento da Rede; Identificar de forma mais precisa os problemas existentes;
Melhoria dos canais de comunicação; Fórum de troca de informações e soluções;
Continuação da partilha de informação fundamental para a intervenção social, local e
comunitária plena, potenciando “pequenos,” grandes resultados; Comunicação na Rede;
Dinamização de promoções/ feiras/ workshops de modo a chegar a mais pessoas; Maior
divulgação e visibilidade; Melhorar a comunicação da Rede com os diferentes públicos e
partes envolvidas; Maior e melhor comunicação; Divulgação da própria Rede e como o
trabalho em parceria é uma vantagem a todos os níveis;


CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS COM
MAIS RESPOSTAS ADAPTADAS E CREDÍVEIS

Crescimento ao nível dos serviços para a população; Maior alcance da população do
território; Melhoria dos serviços prestados à população; Ofertas e mais serviços a um
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publico maior; Criação de mais oportunidades de capacitação para o público alvo, também
lecionados numa língua estrangeira, dada a especificidade de alguns candidatos; Criação de
projetos articulados entre instituições que não trabalham a deficiência com as que trabalham
a deficiência; Agilização de algumas burocracias que impossibilitam o encaminhamento de
alguns candidatos; Aumentar as respostas positivas, encaminhamentos com sucesso; Novas
oportunidades de resposta; Credibilidade das respostas; Continuar a melhorar a qualidade
das respostas para a população alvo; Reconhecimento do trabalho em rede, garantindo cada
vez maior número de respostas; Construir ações à medida das necessidades dos nossos
públicos, tornado sustentável a existência da Rede; Alargar a Rede de parceiros o que permite
captar mais ofertas e divulgar a atividade formativa.


“CRIAR” PESSOAS MAIS AUTÓNOMAS E MAIS CAPAZES



GANHAR ESPAÇO E CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO COM AS EMPRESAS



APOSTA NA FORMAÇÃO E NO GANHO DE COMPETÊNCIAS DOS TÉCNICOS



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA A TEMÁTICA DA EMPREGABILIDADE IMPULSIONADO PELA
REDEMPREGA

Menos desempregados/ pessoas mais autónomas; Pessoas mais capazes de compreender
aspetos do meio, de saberem reconhecer direitos e deveres numa ótica de justiça social;
Promover junto dos públicos vulneráveis mais possibilidades sociais que lhes permitam
manter o trabalho; Promover mais o empreendedorismo; Contribuir efetivamente para a
redução do desemprego; Trabalhar de forma mais direcionada os públicos mais jovens;
Formação – desenvolver ações de formação; Qualificar as pessoas; Facilitar o acesso à
formação; Criação de mais formações com possibilidade de integração direta em entidade
empregadora;
Garantir que as entidades empregadoras têm conhecimento das especificidades do publico
apoiado pela Rede; Diagnóstico dos públicos com vulnerabilidades especificas e encontrar
as respostas; Maior articulação com o tecido empresarial – diversificar as ofertas de
emprego, para responder a perfis diferentes; Articular com as Redes vizinhas as iniciativas de
aproximação aos empregadores (Feiras de Emprego, etc.); “Forum” entidades empregadoras
para que recebam empregados de população mais vulnerável; Aproximar entidades
empregadoras da Rede; Ganhar espaço nas empresas para os públicos alvo das organizações;
Aumentar o grau de visibilidade deste projeto junto das empresas para facilitar o trabalho
de campo em cada território; Criar Rede com empresas; Facilitação da comunicação com as
empresas; Maior intervenção das empresas; Melhorar articulação com as empresas/
linguagem; Chegar mais perto das empresas e envolve-las no trabalho da Rede; Aumento
da capacidade de cooperação com entidades empregadoras; Reconhecimento e procura por
parte de outras entidades (empregadores e não só) das Redes para a Empregabilidade
espalhadas pela cidade.

Dirigentes/
coordenadores
das Organizações

Articulação com outros grupos de trabalho – realização de sessões de formação; Capacitação
dos técnicos da Rede; Ganho de competências profissionais e pessoais para um melhor
desempenho profissional; Melhorar competências na área do emprego.
Focar na cidade – fazer o que ninguém faz (estar nas reuniões e construir com as
organizações com tempo); Construir algo pensado na empregabilidade ao nível estratégico
e programático: definir uma estratégia para a cidade com adaptações para cada realidade
territorial e implementado pelas redes;


INTENSIFICAÇÃO DO APOIO DO PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA ÀS REDES PARA A
EMPREGABILIDADE

Manutenção da RedEmprega com maior capacidade de recursos humanos disponíveis a full
time para a animação da Rede; Criação efetiva de uma identidade; Aumentar a participação
em candidaturas conjuntas das entidades locais parceiras por área de atuação: empresas,
empreendedorismo, saúde, ambiente, ….; Dinamizar visitas intra pares, Programa do
conhecimento de cada organização a atuar no território; Criar estrutura de financiamento
que possibilite o desenvolvimento da empregabilidade como área de ação e a consequente
sustentabilidade; Que a Rede alavanque financeiramente iniciativas locais de
desempregados, que possam ser eles próprios promotores do seu e de outros trabalhos para
outros concidadãos com recurso a metodologias por exemplo PIC – Projetos de Inovação
Comunitária.


CONSOLIDAÇÃO DE CADA REDE E DOS SEUS PARCEIROS E CONTINUIDADE DO TRABALHO
INTEGRADO, CONCERTADO E CONSISTENTE

Continuar a partilha e sinergias entre as entidades; Mais parcerias; Continuar a colocar
representantes nas redes e a apoiar a sua dinamização; Reforço da relação entre parceiros;
Criar/ elaborar um projeto da Rede; Continuar o trabalho em Rede; Capacidade de se
reinventar respostas; Adaptação às realidades futuras.
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 APOSTA NA FORMAÇÃO
Aumentar os encaminhamentos das pessoas para formação (entidade formadora parceira);
Responder com formação ao público e empresários/ profissionais do território; Mais
formações; Formação para os técnicos; Que os técnicos das organizações parceiras venham
a ter apoio técnico; Adequação da formação dos técnicos às necessidades da população.


GANHAR ESPAÇO E CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO COM AS EMPRESAS



CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS E
REFORÇO DA SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA AOS PÚBLICOS

Maior aproximação ao tecido empresarial da zona; Mais ações envolvendo população e
empresas; Melhorar o trabalho com as empresas; Facilitar a articulação entre a rede e
entidades parceiras, especialmente as empresas; Chegar aos grupos empresariais, que estes
participem nas reuniões da Rede, que assumam e interiorizem o conceito de
responsabilidade social; Incrementar a participação das empresas; Incrementar Programa
de líderes das organizações no território – business lunch, breakfast com empresas; Angariar
o tecido empresarial.

Entidades
Promotoras

Maior envolvência do nosso público; Promover mais empregos para a população mais
vulnerável; Aumento da empregabilidade na comunidade local; Diminuição do desemprego
na nossa comunidade; Reforço da confiança entre Associação e a sua comunidade/
resolução dos seus problemas; Estratégias de acompanhamento dos clientes após fixação;
Dinamizar uma resposta na área da saúde mental que fosse transversal ao emprego/
integração na vida ativa.


REFORÇAR O ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS ESTRATÉGICOS NO PROGRAMA



PROMOVER O PENSAMENTO ESTRATÉGICO



FORTALECIMENTO E SUSTENTABILIDADE DAS REDES



FOCO NOS PÚBLICOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL



MAIS ARTICULAÇÃO COM AS EMPRESAS



REFORÇO DE COMPETÊNCIAS DOS TÉCNICOS E ORGANIZAÇÕES EM EMPREGO APOIADO



CONSOLIDAÇÃO DAS REDES E DA ARTICULAÇÃO DE RESPOSTAS

Envolver o IEFP no Protocolo, por forma a que os GIPs possam funcionar de forma a
responder às necessidades das pessoas e não apenas para fazer atendimento; Criação e
implementação de um Protocolo formal com o IEFP e SCML; Dar continuidade ao programa
sendo crucial numa fase mais avançada um maior envolvimento do IEFP.
Pensamento estratégico para novas fases.

Conseguir criar sustentabilidade das/nas várias redes; Caminhos de sustentabilidade das
Redes para a Empregabilidade (pensamento e operacionalizar); Continuidade do Programa;
Integração de entidades/territórios que não estão nas redes; Continuidade do Programa
enquanto faça sentido a sua existência. Alicerçar a estrutura da dinamização das redes (seja
com apoio financeiro ou pelo envolvimento das entidades); Melhorar a comunicação.
Colocar e manter no mercado de trabalho as pessoas em situação vulnerável.
Técnicos do GEA
e do Programa
INCORPORA

Mais organização do trabalho com as empresas.

Entidades aplicarem a metodologia do emprego apoiado no seu dia-a-dia, com ou sem (no
futuro) apoios do GEA; Alargar o número de entidades acompanhadas pelo GEA e número
de beneficiários; Alargamento do Know How aos técnicos que não tinham formação em
emprego apoiado.
Consolidar mais as redes e a partilha de conhecimentos das respostas sociais; Continuidade
dos Programas.


FOCO NAS POTENCIALIDADES DOS PÚBLICOS

Que os beneficiários deixem de estar focados nas vulnerabilidades e passem a estar focados
nas potencialidades (autoconfiança).


Técnicos das
organizações
parceiras
acompanhados
pelo GEA

SENSIBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO COM AS EMPRESAS

Sensibilização de entidades, empresas e organismos públicos no sentido de perceberem as
mais valias de formação e contratação dos públicos ditos vulneráveis; Know how de gestão
de processos de abordagem às empresas (diferentes estratégias para contacto e interação).


REFORÇO DO APOIO DA REDEMPREGA E DO GEA ÀS ORGANIZAÇÕES E TÉCNICOS

RedEmprega – fundir nas organizações, dar a dimensão estratégica e programática; Manter
a parceria com a RedEmprega e com o GEA; RedEmprega faça mais trabalho de ligação ao
trabalhador imigrante;


INCREMENTO DO TRABALHO COM AS EMPRESAS E A SUA MONITORIZAÇÃO

RedEmprega criar uma plataforma onde possa ser monitorizado o trabalho realizado com
as empresas, os beneficiários e o trabalho realizado com eles. E com isso fazer partilha de
informação e até de formação (realizada em conjunto por várias organizações parceiras face
PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA | ESTUDO DE AVALIAÇÃO
RELATÓRIO FINAL

36

EXPETATIVAS PARA FUTURO

às necessidades das empresas e os perfis dos públicos); Maior investimento/ financiamento
para a Rede criar um trabalho mais específico com as pessoas e as empresas. Devíamos ter
mais entidades empregadoras na Rede; Ligação das empresas para com as organizações
ainda é muito pelo GEA, mas há a expectativa e interesse da técnica num trabalho mais
articulado com as empresas, mas carece da aprovação e decisão da organização;
O contacto com as empresas é ainda uma fragilidade, é difícil e muitas vezes não têm
resposta. A RedEmprega tem apoiado o contacto com as empresas, mas só uma pessoa que
articula com as empresas é pouco; Percebemos que a limitação são as empresas, a ligação às
empresas; Sugestão de que os prospetores de empresas vão às organizações conhecer os
técnicos e ensinar como os técnicos devem abordar as empresas; Literacia, promoção da
saúde mental, quer a técnicos, quer a empregadores; Sensibilização de mais empresas para
as comunidades imigrantes, para as necessidades inerentes ao seu acolhimento (questões de
religião, cultura, costumes,…).

3. DINÂMICAS DO PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA
3.1 RESULTADOS POR CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E RESPOSTA ÀS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO

A dinâmica do Programa está intrinsecamente associada à dinâmica própria das Redes para a
Empregabilidade, com muitas particularidades em cada uma, decorrentes da sua própria
história: forma de constituição, tempo de atuação, especificidades do território onde atuam,
capacidade de desenvolver intervenção de forma continuada, disponibilidade e compromisso
dos parceiros, entre outros.
Neste sentido, a melhor forma de se perceber a dinâmica do Programa é compreendendo o seu
impulso para responder às principais questões que motivaram o seu desenvolvimento. Estas
questões, enquadradas por critérios de avaliação, são as questões avaliativas que permitem
melhor compreensão do momento atual de implementação do Programa, tanto do processo
realizado como dos resultados já possíveis de identificar.
Concretamente, este estudo de avaliação centra a sua análise em cinco critérios, quatro que
incidem sobre as etapas do ciclo de vida do projeto, designadamente: relevância, eficácia,
utilidade, sustentabilidade e acresce o de impacte, normalmente aplicado numa fase de
amadurecimento da intervenção, através do qual é possível comprovar que a mudança ocorrida
provoca ou induz efeitos numa dimensão mais alargada que o propósito direto do Programa.
Cada um destes critérios de avaliação comporta o questionamento da estratégia, dos
pressupostos subjacentes à intervenção, da sua operacionalização e dos resultados alcançados,
restabelecendo as relações de casualidade que conduzem todo o processo de mudança que o
Programa pretende gerar.
As questões de avaliação têm uma função central no exercício avaliativo, por permitirem
clarificar o seu propósito e a sua amplitude e precisar os aspetos do desempenho que se
pretendem observar.
A análise da dinâmica do Programa centra-se, assim, no exercício de avaliação realizado e focado
em cinco critérios fundamentais, dos quais resultam as questões de avaliação chave que o
estruturam, como se apresenta na matriz que se segue.
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QUADRO XI. MATRIZ DE RELAÇÃO CRITÉRIOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ QUESTÕES DE AVALIAÇÃO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A. RELEVÂNCIA DOS OBJETIVOS E
PRIORIDADES
[Conhecer e interpretar os resultados
alcançados e o grau de consecução dos
mesmos face aos objetivos estipulados no
Protocolo (2018/19) com a CML]

B. EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES
DO PROGRAMA
[Conhecer e interpretar os resultados
identificados e o grau de realização dos
mesmos face aos objetivos estipulados no
Protocolo (2018/19) com a CML]

C. UTILIDADE DO PROGRAMA
[Identificar os resultados do Programa junto
dos grupos ou populações-alvo, em relação às
suas necessidades e problemas]

D. SUSTENTABILIDADE DO
PROGRAMA
[Aferir se o Programa configura uma
experiência institucional de aprendizagem
coletiva com influência futura]

E.

EFEITOS E IMPACTES
PREVISÍVEIS DO PROGRAMA

[Identificar os impactes previsíveis das
intervenções realizadas no âmbito do
Programa, especialmente nas instituições
parceiras e nos públicos com quem intervêm]

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO
QA1. Os objetivos e prioridades definidos para o Programa foram
adequados à realidade dos públicos alvo e ao perfil de dificuldades
sentidas pelas instituições que lhes prestam apoio?
QA2. As áreas de intervenção do Programa corresponderam a
necessidades/carências prementes da cidade de Lisboa em que as
Instituições podem dar uma contribuição decisiva?
QA3. O Programa incidiu e procurou dar resposta a lacunas (áreas
não cobertas) relevantes de apoio a instituições ou à comunidade,
constituindo uma mais-valia em relação aos programas de apoio
existentes?
QB1. Em que medida as ações desenvolvidas são adequadas à
consecução dos objetivos e prioridades do Programa?
QB2. Em que medida as metas previstas no Programa associadas às
ações e atividades desenvolvidas (em termos de realizações dos
objetivos operacionais) foram alcançadas?
QB3. Em que medida são relatadas evidências de que os resultados
definidos para o Programa estão a ser atingidos (em termos de
realizações dos objetivos específicos)?
QB4. Em que medida se conseguiu mobilizar as instituições do
território, principalmente as que direta ou indiretamente apoiam os
públicos alvo prioritários do Programa?
QC1. Qual a apropriação dos resultados/ mudanças instauradas pelo
desenvolvimento do Programa e sua repercussão: organizações
parceiras, técnicos envolvidos, beneficiários, outros?
QC2. Qual a situação se não existisse o Programa?
QD1. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou
benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção?

QE1. Que impacte previsível se pode inferir da implementação do
Programa na capacidade de resposta das organizações aos seus
públicos?
QE2. Em que medida o trabalho em Rede se tem traduzido em
relacionamentos duradouros e úteis, reforçando o impacte das ações
e a transferência de experiência e saber fazer?
QE3. Que ganhos efetivos ao nível de conhecimento e
implementação de novas práticas se podem atribuir ao Programa em
resultado do trabalho em Rede entre instituições de natureza
diferente?
QE4. Em que medida os resultados obtidos podem ser considerados
sustentáveis e promover ligações duradouras no futuro, incluindo a
realização de projetos comuns?
QE5. Qual o impacte previsível do Programa no bem-estar das
grupos-alvo em que incidiu?
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3.1.A. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
RELEVÂNCIA DOS OBJETIVOS E PRIORIDADES DO PROGRAMA
[Conhecer e interpretar os resultados alcançados e o grau de consecução dos mesmos face aos objetivos estipulados no
Protocolo (2018/19) com a CML]

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QA1. Os objetivos e prioridades definidos para o Programa foram adequados à realidade dos públicos

alvo e ao perfil de dificuldades sentidas pelas instituições que lhes prestam apoio?

QA1. Os técnicos das organizações parceiras, do Programa INCOPORA e do GAE referem que os
públicos com quem diretamente trabalham evidenciam várias necessidades que se encrostam na
situação de desemprego e que remetem para várias dimensões: escolaridade, qualificações
profissionais, motivação, apoio familiar, mobilidade, habitação, língua, comportamento, solidão,
insegurança, entre muitas outras.

Estas dimensões, vão ao longo do tempo sofrendo alterações, tal como o próprio mercado de
trabalho, referindo os técnicos e os dirigentes que no último ano e meio já notam mudanças
evidentes, com um aumento das ofertas face ao período crítico da crise (2014-2015), mas por outro
lado, com mais incidência de necessidades ao nível da habitação, da conciliação de horários, também
pelo aumento de famílias monoparentais, com públicos com altas qualificações e escolaridade
elevada, contrariamente ao que acontecia anteriormente.
Na situação atual é referido o aumento da oferta, mas a dificuldade em fazer o mach entre essa
oferta e o perfil do candidato continua a ser um desafio grande, implicando investir num trabalho
cada vez mais intensivo junto das empresas e entidades empregadoras.
No entanto, independentemente da variedade de dimensões que as necessidades dos públicos
possuem, há uma necessidade central ou inicial que se mantém no tempo, a necessidade de os
públicos participarem ativamente na construção da sua solução, deixando de centrar apenas no
técnico e na organização a resposta para a sua situação.
O facto de o Programa ter-se focado na implementação do GEA, com esta formação de
acompanhamento de proximidade aos técnicos das organizações parceiras, acabou por incidir no
colmate à necessidade mais crítica dos beneficiários: a sua reflexão e participação na definição do
seu percurso de vida, com possibilidade de ganhos mais abrangentes do que a sua inserção em
emprego.
Simultaneamente, o facto dos técnicos das diferentes organizações e temáticas estarem conectados
pela interação na Rede favorece a resposta esclarecida, rápida e eficaz ao público, muitas vezes
encaminhando para o serviço mais adequado ou trabalhando em conjunto com outros técnicos e o
beneficiário na resposta necessária.
A priorização dos públicos vulneráveis também acaba por fazer sentido, sendo um entendimento
manifestado mais pelos técnicos que trabalham com algum deste público referenciado no Programa,
justificado pela sua maior exposição às vulnerabilidades, no momento de aceder às ofertas de
emprego, durante o processo de seleção e possibilidade de recrutamento e após colocação.

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QA2. As áreas de intervenção do Programa corresponderam a necessidades/carências prementes da

cidade de Lisboa em que as Instituições podem dar uma contribuição decisiva?
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QA2. A empregabilidade ao ser uma área tão abrangente e complexa, encerra em si um conjunto

vasto de dimensões que vão muito para além do estar empregado ou desempregado. Desta forma,
é um conceito que muda de acordo com as dinâmicas da cidade, e hoje em dia faz sentido aos
técnicos e dirigentes de organizações trabalhar de forma articulada e em Rede, co construindo
soluções inovadoras e incentivando a participação dos públicos, mas também de todos os atores
relevantes para a questão (por exemplo os centros de formação, as escolas e as empresas).
Claramente a grande maioria dos auscultados refere o espírito de missão para continuar a dar
resposta às pessoas e assim diminuir as situações de desemprego, bem como contribuir para melhor
emprego e melhor bem-estar dos públicos. Neste sentido, as organizações viram e veem no
Programa uma oportunidade de contribuírem para algo estruturado e integrado ao nível da cidade,
maximizando a sua intervenção no seu território.

3.1.B. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA
[Conhecer e interpretar os resultados identificados e o grau de realização dos mesmos face aos objetivos estipulados no
Protocolo (2018/19) com a CML]

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QB1. Em que medida as ações desenvolvidas são adequadas à consecução dos objetivos e prioridades

do Programa?

QB1. Os objetivos do Programa podem ser estruturados em dois eixos de intervenção:




o da capacitação das pessoas, através da promoção da metodologia do emprego apoiado,
com a ação do GEA, junto dos técnicos das organizações que lhes dão apoio, no sentido de a
implementarem com os públicos, com foco nos públicos mais vulneráveis, e
o da articulação de instituições, públicas, privadas, entidades da economia social e atores
chave, no sentido de melhorar a utilização de recursos e potenciar estratégias integradas, ou
seja, a consolidação do trabalho em Rede.

As ações desenvolvidas ao abrigo do Programa podem ser facilmente enquadráveis nestes dois eixos
de intervenção, ou seja, contribuem para a consecução dos objetivos e prioridades previamente
definidos. Contudo, importa salientar que o alinhamento ou enquadramento das ações só por si não
permite uma leitura imediata da intensidade com que o objetivo está a ser atingido, isto é, sabemos
que está a contribuir para a sua realização, mas não conseguimos determinar o quanto está a ser
realizado.

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QB2. Em que medida as metas previstas no Programa associadas às ações e atividades desenvolvidas

(em termos de realizações dos objetivos operacionais) foram alcançadas?

QB2. De acordo com os dados da execução do Programa, as ações e atividades desenvolvidas foram

realizadas, algumas das quais amplamente superado o valor inicialmente previsto, com ganhos
relevantes ao nível de abrangência e incidência do Programa.

Destacam-se como metas amplamente superadas o número de técnicos de front offices
acompanhados pelo GEA, o número de ações de formação em contexto de trabalho e as reuniões
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regulares com o IEFP, SCML, Associações que trabalham com públicos específicos e Associações
Empresariais.
O facto de o Programa não estruturar as ações por objetivo geral e objetivos operacionais a atingir,
dificultam a compreensão da realização alcançada na ação em cada objetivo. Mais uma vez,
compreende-se que a ação contribui para a realização do objetivo, mas não permite aferir a
realização concreta de cada objetivo.
QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QB3. Em que medida são relatadas evidências de que os resultados definidos para o Programa estão

a ser atingidos (em termos de realizações dos objetivos específicos)?

QB3. Houve alguma dificuldade dos inquiridos em responder a esta questão por não conseguirem
comparar o Programa com mais nenhum, uma vez que afirmam que na cidade não há outro que faça
o que a RedEmprega está a fazer. Porém, é de salientar que consideram que o Programa, através das
Redes, está a promover uma resposta que não existia e em que todos têm estado a ter ganhos:
técnicos, organizações, Redes, beneficiários e comunidade em geral.

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QB4. Em que medida se conseguiu mobilizar as instituições do território, principalmente as que direta

ou indiretamente apoiam os públicos alvo prioritários do Programa?

QB4. As Redes tiveram aumento de parceiros e algumas destas novas organizações são de apoio a

grupos vulneráveis descritos no último protocolo. Para além disso, também foram reforçados os
contactos junto destas organizações, nomeadamente com realização de reuniões regulares.
3.1. C. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
UTILIDADE DO PROGRAMA
[Identificar os resultados do Programa junto dos grupos ou populações-alvo, em relação às suas necessidades e problemas]
[Como se compara a situação de chegada da população-alvo com a situação de partida?]

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QC1. Qual a apropriação dos resultados/ mudanças instauradas pelo desenvolvimento do Programa

e sua repercussão: organizações parceiras, técnicos envolvidos, beneficiários, outros?

QC1. Os resultados que podem ser afirmados (dada a sua identificação no processo de auscultação)

podem ser agrupados pela sua incidência direta, contudo todos convergem para os que se
manifestam ao nível dos públicos-alvo e ocorrem de forma articulada e em grande medida
cumulativa. Assim,
nas organizações parceiras:


reforço do posicionamento estratégico da organização face à sua capacidade de intervenção no
domínio da empregabilidade, mais abrangente que a temática do emprego e da formação,
traduzindo-se num ganho de amplitude de visão dos aspetos relacionados com a problemática
da empregabilidade;



melhor conhecimento do território onde atua e se insere;
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maior qualidade do serviço de front office: facilidade e rapidez no encaminhamento para
resposta/ serviço adequado;



reorganização interna do serviço prestado (de apoio à empregabilidade), com maior articulação
entre os serviços internos (equipas internas das diferentes áreas de apoio da organização),
permitindo melhor capacidade de resposta ao público-alvo;



adoção de novas práticas e implementação de novas ferramentas (essencialmente decorrentes
da metodologia de emprego apoiado) na condução dos acompanhamentos, tornando-os mais
personalizados, com mais tempo despendido, permitindo e mesmo incentivando a participação
do próprio beneficiário na construção da sua resposta;



maior abrangência de públicos em termos de maior número de pessoas abrangidas pelo serviço
da organização;



ganhos de complementaridade entre as organizações com reflexos na cobertura das mesmas no
território (traduzidos na facilidade de encaminhamentos entre os técnicos das diferentes
organizações parceiras em função das respostas mais adaptadas e de forma integrada às
necessidades dos públicos);



maior aproximação ao tecido empresarial (maior conhecimento das necessidades, timings de
resposta implícitos). Na maioria dos casos a aproximação foi pelo aumento do conhecimento da
realidade empresarial, dos seus requisitos, e a perceção da necessidade da Rede e das
organizações parceiras chegarem às empresas de forma eficiente e eficaz; e



maior visibilidade/ reconhecimento de cada organização parceira pelos pares e pelos públicos
(refletindo-se no aumento da procura de serviços e na satisfação dos públicos para com o apoio
recebido);

nos técnicos envolvidos:


ganho de visão alargada da problemática da empregabilidade (contribuindo para uma maior
compreensão das necessidades e articulações necessárias para construir respostas adaptadas);



melhor conhecimento do território, dos seus recursos e necessidades (reforço da compreensão
das articulações necessárias para construir a resposta adaptada);



maior acesso a informação/ ofertas/ oportunidades/ serviços/ respostas;



reforço de sinergias entre técnicos de organizações e temáticas diferentes com aumento do
conhecimento das organizações parceiras e seus serviços, facilitando a comunicação e
articulação com outros técnicos. Ou seja, maior articulação com colegas técnicos do território
que também fazem acompanhamentos para emprego, com tradução na capacidade de resposta
rápida e confiante ao público quando necessário;



acesso a ferramentas (da metodologia de emprego apoiado4) e aplicação de novas práticas no
serviço de acompanhamento numa lógica de formação em contexto e funcionando numa estreita
colaboração (técnico da organização e técnico do GEA). (permitindo dar melhores respostas e
co construir com a pessoa a sua resposta, o técnico melhora a sua capacidade de fazer o “mach”
entre as necessidades das pessoas e os seus recursos próprios). O acesso a formação adaptada
traduz-se numa maior capacidade de resposta do técnico em contexto de atendimento e na
agilização e concertação de serviços;



aumento da capacidade de resiliência (pela colaboração de colegas de diferentes áreas na busca
permanente pela melhor resposta face à necessidade do beneficiário); e

4

Estrela do Norte, fichas do balanço de competências (Percurso formativo, Percurso profissional, Análise das
potencialidades e dificuldades) e as fichas da fase de orientação profissional e definição de objetivos (Objetivo de
emprego, Clarificar opções, Projeto Emprego Apoiado).
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ganho de confiança na sua capacidade de trabalho/ resposta aos públicos (sentimento coletivo
versus sentimento individual). O fortalecimento da sua capacidade de apoio ao publico alvo
traduz-se na sua maior capacidade de fazer o mach entre o perfil traçado numa oferta de
emprego e o perfil do potencial trabalhador, o que lhe permite ganhos em solidariedade e apoio
mútuo dos seus colegas técnicos, com reforço positivo na sua ação individual enquanto
profissional.

nas Redes para a Empregabilidade:


construção de identidade comum em prol de uma intervenção coletiva com propósito comum
(não consolidada da mesma forma em todas as Redes);



consolidação e consistência do grupo (maior conhecimento do grupo, da intervenção de cada
parceiro, maior articulação entre as entidades e seus recursos e maior proximidade e facilidade
de comunicação entre parceiros);



ligação às empresas (na maioria dos casos ainda é uma expetativa, mas há um entendimento
unânime da necessidade de ser realizada);



maior capacidade de reflexão sobre a problemática da empregabilidade/ ganhos de visão
alargada, possibilidades de articulação/ complementaridades que conduzem à maior capacidade
de cocriar respostas adaptadas necessidades dos públicos em concreto, mobilizando os
contributos e capacidades dos técnicos das diferentes organizações;



criação de respostas em conjunto/ co construção de respostas adaptadas às necessidades dos
públicos;



maior capacidade de atração/ angariação de novos parceiros para a Rede;



aumento da qualidade dos eventos realizados entre Redes;



aumento das sinergias entre parceiros com a comunicação entre parceiros a ser melhorada; e



alargamento de conhecimentos gerados no âmbito da Rede dentro das equipas técnicas das
organizações (com impacte na forma de atuar das diferentes equipas multidisciplinares e na
própria intervenção de cada organização, bem como, em última instância com reflexos no
reposicionamento da organização (serviços, recursos humanos, missão, estratégia,
planeamento, articulação com atores chave, candidaturas, …).

nos beneficiários (das organizações e das Redes):


maior autonomia, autoconfiança em si próprio e nas suas capacidades, pelo acesso a serviço de
acompanhamento personalizado (objetivos de vida, percurso de vida com identificação de
experiências e capacidades, preferências e necessidades ou requisitos), com autorreflexão e
participação na construção do seu percurso de vida, designadamente capacidade de decisão da
área profissional a investir e trabalho a realizar para a concretização dessa ambição/ objetivo.



acesso e frequência de formação profissional à medida;



competências técnicas e profissionais adquiridas ou reforçadas;



softskills reforçadas (competências pessoais e sociais);



Curriculum Vitae mais eficaz (estruturado, mais atrativo para o potencial empregador da área de
interesse do candidato, com mais retorno de respostas para entrevistas de emprego);



desempenho melhorado em entrevista de trabalho (mais à vontade, mais clareza das suas
capacidades e do que quer, mais facilidade na linguagem e interação com entrevistador); e



inserção em mercado de trabalho (ainda poucas ocorrências, de acordo com a indicação do GEA
e dos resultados dos estudos de caso realizados).
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De notar que para estes resultados foi determinante alguns dos resultados imediatos conseguidos
com a implementação do GEA (associados ao seu próprio modelo de funcionamento),
designadamente ao nível do tempo dos técnicos afeto ao acompanhamento, traduzindo-se em
atendimentos de cerca de uma hora por semana, na qual os beneficiários do serviço reconheciam
que havia uma preocupação genuína para com a sua situação, as suas necessidades, e que os técnicos
procuravam efetivamente uma solução para o seu caso, para a sua vida. Esta situação é também
relatada como sendo algo diferenciadora e positiva, face a outras experiências vividas junto de
serviços de apoio à empregabilidade.

3.1.D. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA
[Aferir se o Programa configura uma experiência institucional de aprendizagem coletiva com influência futura]

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QD1. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou benefícios) perdurem após a conclusão

da intervenção?

QD1. Há grupos ou Redes com coesão forte que podem vir a manter a intervenção, outros que

precisam de uma “injeção forte e constante” para que a intervenção aconteça. Nestes últimos casos
há necessidade de investir numa animação da Rede forte, “haver quem empurre o grupo”.
Os técnicos e alguns dirigentes assumem que “as coisas boas que fazem no território acontecem por
espírito de missão”, o que reforça o sentido das Redes, da sua constituição como forma das
organizações do terreno e os próprios técnicos melhor responderem às necessidades dos públicos.
Assim, a aposta do Programa na consolidação das Redes fez e, ainda faz, sentido, contudo estas ainda
necessitam de apoios específicos, designadamente ao nível técnico, mas essencialmente financeiro,
para a dinamização do grupo, que inclui as atividades de secretariado e ações de animação, porque
requerem tempo e disponibilidade, de acordo com a grande maioria dos auscultados (técnicos e
dirigentes).
Nas Redes que realizaram candidaturas a financiamentos específicos (BIP ZIP por exemplo), através
de uma organização parceira como promotora, há uma maior capacidade na animação e articulação
do grupo de parceiros e a própria conceção e implementação de uma intervenção concertada no seu
território.
O Programa incrementou nas Redes a mobilização e participação ativa de atores chave, como a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa (os seus mais diversos serviços), o Instituto do Emprego e Formação
Profissional, a própria Câmara Municipal de Lisboa e as Juntas de Freguesia). No entanto, esta
mobilização e participação ainda não é efetiva em todas as Redes, algumas ainda não contam com a
Junta de Freguesia do seu território como organização parceira, outras em que é parceira por
intermédio da participação de um Gabinete de Inserção Profissional, mas sem participação enquanto
entidade da administração local do território.

Da mesma forma, a participação do Instituto de Emprego e Formação Profissional nas Redes é
considerado fundamental e uma mais valia para a intervenção desencadeada pelas Redes, mas há
ainda a necessidade de um reforço da sua participação efetiva, numa vertente estratégica e de
planeamento das áreas formativas ao nível da cidade, bem como no aumento da capacidade de
resposta a grande parte dos públicos que as Redes apoiam e que não têm sido enquadráveis nas
formações promovidas.
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Os resultados alcançados ao nível da capacidade dos técnicos e organizações darem uma resposta
integrada e multidisciplinar aos seus públicos e/ou a facilidade em encaminharem para as respostas
mais adequadas disponibilizadas por outras organizações é assumido como um ganho que está
instituído e que terá continuidade. Este ganho também se deve à consolidação do conhecimento do
território conseguido pelos técnicos, bem como o ganho de confiança entre técnicos, que lhes
permite agora maior facilidade de encaminhamento, mas também de relação com colegas de outras
organizações, facilitando a partilha e o trabalho conjunto, mesmo fora do âmbito do Programa.
Por outro lado, os técnicos também destacam que a sustentabilidade deste tipo de programas de
apoio a problemas complexos não pode ser apenas imputada à ação das Redes e das organizações,
apesar do seu contributo fundamental. “Deve ser assumida, estas Redes, estes projetos não devem
viver de financiamentos a programas que são limitados no tempo. Acaba-se o financiamento e fica
tudo em causa … E isso acaba por criar alguma instabilidade no dia-a-dia, porque a prazo é a questão
da precariedade, não sabemos se continua, se não … De repente cai tudo. Sabemos que já houve
projetos em que houve impacto positivo, consequências positivas e de repente termina tudo e fica
tudo na mão, principalmente os utentes e os próprios técnicos.”
Para que a sustentabilidade da intervenção desenvolvida seja efetiva é afirmado que é necessário
quebrar a situação de incerteza e de curto prazo de programas desta natureza. A situação atual, “em
termos macro e de longo prazo, não permite que se desenvolvam planos estratégicos e efetivamente
não seja só deitar dinheiro para cima dos problemas, mas permitam atuar e trabalhar de forma
estruturada e a longo prazo. (…) para isso é preciso fazer um plano a 8, 9, 10 anos, não é um plano
de 1 ano (…) muitas vezes quando se começa a ter algum resultado, acabou! Isso cria alguma
frustração, cria algum desencanto.”
“As Redes e as organizações também devem ter esse papel de efetivamente fazer esse trabalho de
alerta, pressão e fazer ver que isto é mais importante do que aquilo que parece e tem mais impactos
do que parece. Depois também podemos ir às questões de comunicação e do posicionamento, mas
são outras questões. O fundamental é que isto (resolução destes problemas complexos) não deve
viver de dinheiros avulso. São decisões que vão para além da ação dos técnicos.” (…) “A reflexão e
perceção dos técnicos não chega, é necessário que as organizações, ao nível diretivo possam ter
outro posicionamento, … demora tempo, é frustrante muitas vezes, mas é um trabalho que é
necessário.”
É necessária uma “política que garanta uma sustentabilidade, todos são responsáveis pelo processo
da resposta à empregabilidade, mas cada um no seu nível de decisão e participação.”

3.1.E. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
EFEITOS E IMPACTES PREVISÍVEIS DO PROGRAMA
[Identificar os impactes previsíveis das intervenções realizadas no âmbito do Programa, especialmente nas
instituições parceiras e nos públicos com quem intervêm]

QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QE1. Que impacte previsível se pode inferir da implementação do Programa na capacidade de
resposta das organizações aos seus públicos?
QE1. O posicionamento estratégico assumido no território e na forma de atuação das

organizações parceiras, ao nível do relacionamento com organizações de diferentes naturezas e
na capacidade de encontrar complementaridades e sinergias para melhor responder aos
públicos. O que reforça a sua capacidade organizacional com a oferta de serviços mais capazes
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de dar a resposta adequada à necessidade do público, permite-lhe ter uma maior abrangência
de públicos (diversidade e quantidade), uma maior e mais fluída comunicação interna e externa,
o reconhecimento interno e externo da organização e da sua intervenção (pelo público que
serve, pela comunidade em geral e pelas outras organizações do território).
Este impacte ainda não é transversal em todas as organizações parceiras, mas a consolidação
das Redes com o reforço da sua identidade, bem como com o reforço da identidade do
Programa, com a definição da sua estratégia programática, permitirá reforçar a incidência deste
impacte.
De igual modo, o aumento de conhecimentos, promovido no âmbito da reflexão e partilha em
Rede, dentro das equipas técnicas das organizações repercute-se na forma de atuar das
diferentes equipas multidisciplinares e na própria intervenção de cada organização, bem como,
em termos de impacte, no reposicionamento da organização no território (serviços, recursos
humanos, missão, estratégia, planeamento, articulação com atores chave, candidaturas, …).
QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QE2. Em que medida o trabalho em Rede se tem traduzido em relacionamentos duradouros e

úteis, reforçando o impacte das ações e a transferência de experiência e saber fazer?

QE2. A reflexão conjunta no âmbito das Redes sobre a problemática da empregabilidade, com a
identificação de múltiplas dimensões que a compõe, reforçou junto dos técnicos das Redes e,
em grande parte, das suas direções, a convicção que esta forma de intervenção é válida, com
tradução na construção de um espaço de confiança no qual os intervenientes se sentem seguros
para fortalecerem laços, partilha de conhecimentos, experiências, necessidades e até
frustrações. Esta partilha e reflexão conjunta tem permitido co construir respostas inovadoras,
adaptadas e integradas para facultar aos públicos.
QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QE3. Que ganhos efetivos ao nível de conhecimento e implementação de novas práticas se

podem atribuir ao Programa em resultado do trabalho em Rede entre instituições de natureza
diferente?

QE3. O acompanhamento de proximidade do GEA, numa abordagem de formação em contexto,
junto dos técnicos das organizações parceiras e, ao mesmo tempo, do beneficiário do serviço,
representa um ganho efetivo de conhecimento, com a utilização de novas ferramentas que
permitem desenvolver novas práticas e abordagens no momento de apoiar o beneficiário na
autoconstrução do seu percurso de vida.

Neste sentido, é nas organizações parceiras que durante o último protocolo (2018/ março 2019)
beneficiaram do apoio do GEA que é mais evidente a existência de resultados concretos que se
podem atribuir ao Programa.
O desenvolvimento de projetos, principalmente ao abrigo de BIP ZIP, que algumas Redes
dinamizaram também foram indicados como promotores de conhecimento e novas práticas
junto de técnicos e organizações. No entanto, nestes casos não foi possível clarificar qual o papel
do Programa em concreto.
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QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QE4. Em que medida os resultados obtidos podem ser considerados sustentáveis e promover

ligações duradouras no futuro, incluindo a realização de projetos comuns?

QE4. Maioritariamente, quer os técnicos, quer os dirigentes das organizações auscultadas

referem que pretendem continuar a desenvolver projetos em conjunto, alguns com planos para
candidaturas a futuros financiamentos. Alguns já têm esta experiência, de promoção de projetos
ao abrigo da Rede com financiamentos específicos, e há referência a reforço da relação de
parceria, com bom relacionamento e cooperação entre as diferentes organizações parceiras.
Igualmente a realização de eventos em conjunto é já uma realidade, com experiências de
eventos realizados por mais do que uma Rede e articulando também mais do que um território,
com feedback positivo, evidenciando as Redes em causa vontade de continuarem esta
experiência.
QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
QE5. Qual o impacte previsível do Programa no bem-estar das grupos-alvo em que incidiu?
QE5. Especificamente nos públicos apoiados pela intervenção do GEA (de acordo com os estudos

de caso realizados), há um claro aumento de autoestima, um reforço da confiança na sua própria
capacidade de ação. Estes resultados promovem nos públicos um empoderamento; saem
fortalecidos como pessoas, não só ao nível da sua capacidade para enfrentar uma entrevista de
emprego, um curso de formação, ou mesmo a sua inserção no mercado de trabalho, mas
também a sua capacidade de mobilização e de participação na sua vida pessoal e na da sua
comunidade.

A intervenção das Redes junto dos públicos vulneráveis ou com especificidades próprias
(deficiência mental, deficiência física, doenças limitadoras, por exemplo) e das organizações que
lhes prestam apoio, tem permitido iniciar processos de sensibilização das entidades
empregadoras para a necessidade de acautelarem respostas diferenciadas e criarem
mecanismos de acolhimento favoráveis à integração profissional plena destas pessoas. Assim,
pode-se dizer que está em marcha processos de desconstrução de preconceitos e de efetiva
mudança de mentalidades que a longo prazo trará aumentos de bem-estar dos públicos
diretamente intervencionados, bem como da comunidade em geral.
3.2 ANÁLISE INTERPRETATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS À LUZ DO PROCESSO DE CO CONSTRUÇÃO
NAS REDES PARA A EMPREGABILIDADE E O IMPULSIONADOS PELO PROGRAMA

A análise da informação recolhida no processo de auscultação realizado no âmbito deste estudo
de avaliação do Programa RedEmprega Lisboa, possibilita a afirmação do trabalho desenvolvido
pelas Redes para a Empregabilidade em Lisboa como indutor de uma nova dinâmica na vida
das organizações parceiras.
Esta nova dinâmica emerge pela tomada de consciência dos técnicos de que os problemas com
os quais se debatem são complexos, constituídos por várias dimensões ou aspetos que abarcam
temas diferenciados (habitação, ação social, mobilidade e transportes, educação, formação,
saúde, emprego, …) e que exigem respostas também complexas, respostas articuladas entre
diferentes entidades.
A dinâmica de partilha constante e a possibilidade de reflexão conjunta dos técnicos, no âmbito
das Redes, reforçou neles, e junto das direções das organizações, a convicção de que esta forma
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de intervenção é válida, com benefícios no encontro da resposta necessária, adaptada,
integrada e complementar que importa facultar ao público nos diferentes territórios da cidade.
A co construção de respostas à medida das necessidades dos públicos é um dos primeiros
resultados conseguidos com a metodologia do trabalho em Rede, refletindo-se inicialmente
numa maior capacidade de resposta do técnico ao seu público-alvo, mas, gradualmente, com
repercussões no posicionamento estratégico de cada uma das organizações parceiras, quer ao
nível do serviço que oferece, quer da articulação que estabelece com outras organizações no
sentido de facultar ao público uma melhor resposta, e/ou co construir com ele a resposta mais
adequada.
As organizações parceiras das Redes e os técnicos que nelas participam são unânimes na defesa
do trabalho em Rede e dos ganhos associados. O próprio posicionamento estratégico,
proporcionado pela visão alargada ganha pelas organizações que estão nas Redes, tem
permitido alterar procedimentos e serviços no seio das organizações, com mais aposta na
interação entre os técnicos/ equipas técnicas internas das próprias organizações, com reflexos
no aumento da sua capacidade de resposta ao público-alvo, mas também com aumento da
interação entre técnicos de várias organizações, permitindo dar respostas mais céleres e
adaptadas.
Assim, a mobilização dos técnicos para o trabalho em Rede (assumindo estes o esforço
adicional que a participação nas várias reuniões e atividades da Rede - plenários, grupos de
trabalho, eventos, atividades; implica, sem descurar o seu trabalho de acompanhamento, em
gabinete ou no terreno, que acautelam pela relevância que lhe atribuem para a sua capacidade
de ação) reflete-se no posicionamento e atuação das organizações parceiras, essencialmente
ao nível do relacionamento entre organizações de diferentes naturezas, com reforço da
comunicação entre si e articulação de serviços/ respostas, com ganhos associados em termos
de capacidade organizacional (serviços mais capazes de dar resposta, maior abrangência de
públicos, maior comunicação interna e externa, reconhecimento interno e externo da
organização e da sua intervenção).
O estar em Rede evidenciou-se como uma abordagem transformadora, que provoca mais valias
associadas à interação que induz, ao mesmo tempo que é motivadora e geradora de interesse
para com a aprendizagem constante das dinâmicas inerentes à problemática da
empregabilidade. Deste modo, revela-se uma abordagem que facilita a apropriação de
conhecimento (do território, dos serviços das diferentes organizações parceiras, de novas
metodologias e práticas, de procedimentos e burocracias inerentes a certos serviços, etc.),
potencia a conetividade e colaboração entre pares, recursos humanos de diferentes
organizações, permitindo a abertura das próprias organizações à realidade umas das outras e à
construção de entendimentos e desenvolvimento de trabalho em conjunto.
Deste modo, o Programa RedEmprega Lisboa, ao privilegiar e apoiar a abordagem em Rede e
incentivar uma intervenção mobilizada pelas Redes para a Empregabilidade, assume relevância
por desenvolver-se no contexto da cidade, representando uma oportunidade para as
organizações poderem expandir a sua articulação e abrangência de resposta num território mais
lato e permitindo uma maior facilidade de acesso a respostas inovadoras e adaptadas aos
públicos-alvo/ comunidades específicas e estrategicamente concertadas.
O Programa evidencia resultados de diferentes níveis, ou seja, alguns são conseguidos de forma
imediata, com a conclusão da ação desenvolvida, mas também se evidenciam outros que
implicaram tempo e decorrem do cruzamento de várias intervenções levadas a cabo pelas
organizações no âmbito das Redes. Alguns destes resultados, numa análise mais detalhada,
ilustram impactes de todo este processo de co construção das Redes e da suas dinâmicas, nos
últimos dois anos impulsionadas pelo Programa. É o caso de algumas das transformações já
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identificadas nos procedimentos dos técnicos no serviço de atendimento e apoio aos públicos,
com reflexos positivos tanto para a capacidade organizacional da entidade, como para a
qualidade e eficácia da resposta recebida pelo beneficiário (e reconhecida como tal de acordo
com os estudos de caso realizados).
Neste sentido, os resultados identificados são cumulativos e articulados entre si e decorrem da
dinâmica que emerge do trabalho em Rede, essencialmente motivada pela vontade e interesse
das organizações parceiras em estarem juntas e realizarem trabalho conjunto, motivação
impressa pela abordagem de estar em Rede. A esta dinâmica própria das Redes o Programa
acresce o foco na metodologia de emprego apoiado, pela ação do GEA, que até agora abarcou
22 organizações (num total de 36 técnicos).
Concretamente, no último ano de execução do Programa, a promoção do GEA assume destaque
pelo trabalho de proximidade realizado junto dos técnicos das organizações com serviços de
atendimento ao público que manifestaram interesse em aderir a este apoio específico. O
objetivo foi a implementação da metodologia de emprego apoiado de forma gradual, junto do
técnico da organização responsável pelo serviço de atendimento e do beneficiário deste,
revelando-se num acompanhamento de formação em contexto do técnico, com adoção de
novas ferramentas e práticas promotoras da co construção da resposta mais adaptada. O
beneficiário acaba por ser também mobilizado, pela aplicação das ferramentas, para a
autorreflexão e participação ativa na co construção da sua resposta face à sua necessidade e
ambição. No final, há o reconhecimento positivo do beneficiário, pelo acompanhamento de
proximidade recebido e possibilidade de reconstrução do seu percurso de vida, identificando de
forma clara a sua mudança de atitude e ganho de confiança para com o seu futuro.
O Programa estipulava também, para este último ano de execução, o foco nos grupos
vulneráveis identificados no Plano de Desenvolvimento Social e as Redes registaram a entrada
de novos parceiros, alguns dos quais organizações de apoio aos públicos descritos.
No entanto, de acordo com os técnicos de acompanhamento, este foco do Programa não
invalidou o apoio das Redes aos públicos em geral que procuravam apoio nos serviços das
organizações. Aliás, os técnicos das organizações parceiras que conduzem serviços de
atendimento e acompanhamento ao público, reforçam que maioritariamente todos os seus
públicos podem ser considerados como pessoas vulneráveis, por questões diversas que os
deixam em situação de desvantagem no momento de aceder e integrar o mercado de trabalho:
baixas escolaridades, falta de rotinas de trabalho, falta de motivação, dificuldades de deslocação
em termos de mobilidade e transportes, problemas com a habitação, falta de apoio familiar ou
rede de suporte para cuidar de dependentes, dificuldades de acesso a equipamentos sociais
(quer por questões financeiras, quer de disponibilidade de vagas, quer mesmo pelos horários,
sem abrangência para situações de horários rotativos ou turnos, etc. ).
Contudo, os técnicos que trabalham em organizações de apoio a estes públicos em concreto5
evidenciam que faz sentido esta priorização do Programa, pois são públicos que, normalmente,
à vulnerabilidade identificada acrescem grande parte das outras anteriormente mencionadas.
Para além disso, frisam que o acompanhamento implica um trabalho junto do próprio
beneficiário, mas também fora, ou seja na articulação com a empresa, empregador e equipa de
trabalho onde a pessoa possa ser inserida, uma vez que o sucesso da inserção profissional deste
público e a sua continuidade no trabalho fica, muitas vezes, dependente de outros e não do seu
próprio comportamento ou vulnerabilidade; o que representa uma nova frente de trabalho dos

Pessoas em situação de sem abrigo, vítimas de violência, nomeadamente violência de género, pessoas com historial
de consumo de substâncias, pessoas com doença mental, com deficiência, imigrantes, refugiados e pessoas LGBT,
designadamente a população trans.

5
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técnicos e das organizações, ao nível da sensibilização, esclarecimentos e formação junto de
empregadores e trabalhadores no seio das empresas ou entidades empregadoras.
A necessidade do reforço desta nova frente de trabalho é evidenciada pelo testemunho de uma
empresa, que tem colaborado de perto com as Redes, constituindo-se mesmo como entidade
parceira de uma Rede em concreto, situação que lhe permitiu ganhar uma nova perceção das
dificuldades e obstáculos que muitas vezes os públicos enfrentam no momento de aceitarem
um emprego. Desta forma, a sua participação na reflexão conjunta e partilha de experiências no
âmbito da Rede, permitiu a esta empresa alterar procedimentos de recrutamento e as
condições de partida oferecidas, como por exemplo “no seu primeiro mês de trabalho apoiar
na compra do passe, cartão para compras de supermercado, apoio psicológico gratuito”. Houve
um resultado imediato com a tomada de consciência das necessidades dos públicos, com uma
sensibilização da empresa para um conjunto de questões até então não consideradas, assim
como, uma maior “abertura” para acolher públicos vulneráveis.
No conjunto das Redes, os resultados ao nível das empresas ou entidades empregadoras são
ainda incipientes, uma vez que a operacionalização do GEA e deste com os técnicos do Programa
INCORPORA, só foi concretizada no segundo semestre de 2018, não tendo ainda concretizado
um elevado número de casos com inserção profissional e acompanhamento pós inserção. No
entanto, os técnicos afirmam que do trabalho realizado junto das “empresas já trabalhadas” há,
efetivamente, uma maior predisposição para receberem públicos mais vulneráveis.
Para esta realidade também contribuiu o facto do GEA, enquanto ação piloto deste último ano
de execução do Programa (protocolo 2018/2019), só começar a sua intervenção, junto de
técnicos e respetivos beneficiários dos serviços de acompanhamento, após a conclusão da
manifestação de interesse das organizações parceiras6. Este tempo de auscultação das Redes e
organizações foi necessário para definir e implementar o modus operandi do GEA, com um
aumento do número de técnicos a acompanhar, face ao inicialmente previsto no protocolo, e
de forma itinerante7, mas limitou o tempo disponível para o fim do processo de
acompanhamento, correspondente à etapa da articulação com o tecido empresarial ou
empregador e respetiva inserção profissional e acompanhamento pós colocação.
As Redes permitiram essencialmente dotar as organizações parceiras e os técnicos de uma
capacidade de visão abrangente, integrada dos problemas sociais, problemas complexos com
múltiplas dimensões que abarcam temas diferenciados e até políticas de intervenção
diferenciadas (habitação, ação social, mobilidade e transportes, educação, formação, saúde, …),
mobilizando-os para a procura de respostas, também complexas, que implicam a articulação de
entidades que atuam em áreas diferentes, mas complementares, permitindo a resposta
integrada e necessária.
Este posicionamento estratégico e visão alargada ganho pelas organizações que estão nas Redes
tem permitido alterar procedimentos e serviços no seio das organizações, traduzindo-se em
mais interação entre os técnicos/ equipas técnicas das organizações e permitindo aumentar a
capacidade de resposta aos públicos.

Desde setembro de 2018 até 31 de março de 2019 que 36 técnicos/as de 22 entidades, tiveram apoio técnico na
área do Emprego Apoiado enquadrado nos acompanhamentos aos utentes das organizações.
7
Esta ação-piloto passou a traduzir-se na intervenção direta de dois técnicos de Emprego Apoiado do que na
implementação física de dois Gabinetes de Emprego Apoiado. Esta opção, permite que os técnicos de emprego
apoiado desenvolvam a sua ação nos postos de atendimento (front-offices) específicos situados nas instalações das
entidades que se candidataram à Manifestação de Interesse. Para além disso, dispõem de um gabinete (GEA) na Casa
dos Direitos Socias da Câmara Municipal de Lisboa, em Marvila, enquanto posto de retaguarda em caso de
necessidade.
6
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A aproximação da Câmara Municipal de Lisboa a esta experiência das Redes e ao terreno
também é identificado como um resultado do Programa, representando uma oportunidade para
o fomento da articulação entre os seus diferentes serviços e das próprias políticas de
intervenção, numa estratégia de atuação a longo prazo para a cidade.
As diferentes Redes que constituem atualmente o Programa têm o seu percurso particular,
umas com mais de uma década de existência, outras perto disso, e outras ainda, constituídas
nestes últimos dois anos com o impulso do Programa. Ora, a história de cada Rede não é um
aspeto indiferente, mesmo quando o foco da avaliação é no grupo alargado, sem particularizar.
No entanto, importa sublinhar que claramente foram identificados vários “estados anímicos”,
motivados por diversos aspetos que propiciam ou inibem a sintonia da Rede para com o seu
propósito, bem como, a forma como cada uma passa da finalidade à operacionalização,
estabelece ou não comunicação e articulação fluída entre os diferentes parceiros ou faz a
atribuição de papéis e responsabilidades com vista à concretização de uma intervenção.
Assim, a diferente natureza das organizações parceiras das Redes para a Empregabilidade e os
diferentes ritmos em que cada uma se desenvolve, impõem um trabalho ainda intensivo de
apoio, técnico e financeiro, e onde o fator tempo é crucial para a consolidação da mudança que
já está iniciada.
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4. SÍNTESE CONCLUSIVA E RECOMENDAÇÕES CHAVE
O momento atual da implementação e consolidação do Programa RedEmprega Lisboa (cerca de
2 anos de desenvolvimento) foi o escolhido para a realização de uma primeira avaliação,
privilegiando o olhar externo, focada no seu processo de desenvolvimento junto das Redes para
a Empregabilidade, assim como, no seu efetivo contributo para os resultados alcançados com
esse processo.
Então, uma das preocupações dos promotores do Programa era aferir a forma como este tem
sido conduzido e apropriado pelas diferentes Redes, como também identificar, em concreto,
quais os principais resultados já alcançados e impactes previsíveis, ou seja, efeitos mais
alargados da ação do Programa, designadamente ao nível socioeconómico local.
Com o objetivo de dar resposta a esta preocupação, de ter uma compreensão da forma como o
Programa está a decorrer e o que é percecionado do processo pelos atores diretamente
envolvidos nele, ao mesmo tempo que se identificam resultados de vários níveis, mesmo os de
impacte, que possam já ser presumivelmente identificados, a opção recaiu na elaboração de um
estudo qualitativo, que sendo ilustrativo não permite fazer extrapolações ou ser representativo,
mas que, pela riqueza e diversidade de informação recolhida, com a participação dos vários
segmentos de atores envolvidos, identifica em concreto as grandes mudanças já
implementadas, as que se perspetivam, numa escala de impacte, assim como ilustra de forma
bem descritiva as limitações e as oportunidades que o Programa, na abrangência das Redes para
a Empregabilidade, detém.
Neste sentido, o Estudo de Avaliação do Programa RedEmprega foi estruturado para dar
resposta a um conjunto de preocupações que configuram três objetivos da avaliação:
 identificar resultados e o seu enquadramento nos objetivos definidos pelo Programa;
 identificar impactes previsíveis da implementação do Programa, e
 produzir conclusões e recomendações que contribuam para consolidar a
implementação futura do Programa e/ou ajudar a preparar eventuais futuros
programas ou intervenções similares.
No âmbito dos resultados, conclui-se que a estratégia de atuação do Programa, assumindo o
funcionamento em Rede, numa aposta na articulação de diversos intervenientes, de naturezas
distintas, permite refletir nas múltiplas dimensões que se cruzam sob o tema da
empregabilidade, ganhando os técnicos envolvidos competências nesta área e potencia a
articulação de serviços entre as organizações e o trabalho mais próximo dos públicos,
envolvendo-os na construção ou procura das melhores soluções/ respostas para as suas
necessidades.
Por si só, as Redes para a Empregabilidade permitiram, essencialmente, dotar as organizações
parceiras e os técnicos de uma capacidade visão abrangente, integrada dos problemas sociais,
problemas complexos com múltiplas dimensões que abarcam temas diferenciados e até
políticas de intervenção diferenciadas (habitação, ação social, mobilidade e transportes,
educação, formação, saúde, …), mobilizando-os para a procura de respostas, também
complexas, que implicam a articulação de entidades que atuam em áreas diferentes, mas
complementares, criando a resposta integrada e necessária.
Assim, este posicionamento estratégico e visão alargada ganho pelas organizações que estão
nas Redes tem permitido alterar procedimentos e serviços no seio das organizações,
traduzindo-se em mais interação entre os técnicos/ equipas técnicas das organizações e
permitindo aumentar a capacidade de resposta aos públicos.
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Constata-se, na prática, um dos pressupostos do Programa assente na defesa de que o modelo
de funcionamento em Rede, neste caso das Redes para a Empregabilidade, proporciona o
incremento de respostas à população desempregada, tanto no âmbito da promoção de
formação à medida das necessidades das empresas, como no acompanhamento mais próximo
da população, nomeadamente, seguindo a metodologia de emprego apoiado, com ferramentas
próprias propícias à autorreflexão e participação do público na definição do seu percurso
profissional e de vida.
Ainda, no âmbito dos resultados ou mudanças já conseguidas, o Programa evidencia resultados
de diferentes níveis, ou seja, alguns são conseguidos de forma imediata, com a conclusão da
ação desenvolvida, mas também se evidenciam outros que implicaram tempo e decorrem do
cruzamento de várias intervenções, as de iniciativa da equipa do Programa e as levadas a cabo
pelas organizações no âmbito das Redes.
Alguns destes resultados, numa análise mais detalhada, ilustram impactes de todo este
processo de co construção das Redes e da sua dinâmica, nos últimos dois anos também
impulsionadas pelo Programa. É o caso de algumas das mudanças identificadas nos
procedimentos dos técnicos no serviço de atendimento e apoio aos públicos, com reflexos
positivos tanto na capacidade organizacional da entidade, como na qualidade e eficácia da
resposta recebida pelo beneficiário (e reconhecida como tal de acordo com os estudos de caso
realizados).
A própria forma de atuação das organizações parceiras no modelo de funcionamento em Rede
- relacionamento e articulação das organizações de diferentes naturezas, criando capacidade de
encontrar complementaridades e sinergias para melhor responder aos públicos - produz
resultados relevantes, tais como o fortalecimento do conhecimento detido por técnicos e
entidades sobre o território, as suas especificidades, dinâmicas e atores, capaz de melhorar o
serviço prestado, de conhecer a quem recorrer, de melhor compreender as inerências
associadas ao tema da empregabilidade e para elas ter facilidade em articular respostas ou
mesmo criar uma resposta nova.
Assim, estes resultados podem incrementar efeitos mais latos ou impactes, como o reforço da
capacidade organizacional, com oferta de serviços mais capazes de dar a resposta adequada à
necessidade do público, dispor de uma maior abrangência de públicos (diversidade e
quantidade), uma maior e mais fluída comunicação interna e externa, o reconhecimento
interno e externo da organização e da sua intervenção (pelo público que serve, pela
comunidade em geral e pelas outras organizações do território ou fora dele).
Este tipo de impacte ainda não é transversal em todas as organizações parceiras ao abrigo do
Programa, mas a consolidação das Redes com o reforço da sua identidade, em simultâneo com
o reforço da identidade do Programa, com a definição da sua estratégia programática, permitirá
reforçar a incidência deste impacte.
Da mesma forma, o aumento de conhecimento(s), promovido no âmbito da reflexão e partilha
em Rede, dentro das equipas técnicas das organizações repercute-se na forma de atuar das
diferentes equipas multidisciplinares e na própria intervenção de cada organização, bem
como, em termos de impacte, no reposicionamento da organização no território (serviços,
recursos humanos, missão, estratégia, planeamento, articulação com atores chave,
candidaturas, …).
Concretamente, nos públicos apoiados com o apoio do Gabinete de Emprego Apoiado, são
identificados resultados ao nível de aumento de autoestima, o reforço da confiança na sua
própria capacidade de ação, ou seja, há um fortalecimento do seu poder pessoal, num
verdadeiro sentido de empowerment. Os públicos saem fortalecidos como pessoas, não só pela
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capacidade para procurarem a sua inserção profissional, de acordo com as competências e
interesses, mas também, ao nível da sua mobilização e proatividade nas decisões inerentes à
sua vida pessoal e em comunidade.
A intervenção das Redes junto dos públicos vulneráveis ou com especificidades próprias
(deficiência mental, deficiência física, doenças limitadoras, por exemplo) e das organizações que
lhes prestam apoio, tem também permitido iniciar processos de sensibilização das entidades
empregadoras para a necessidade de acautelarem respostas diferenciadas e criarem
mecanismos de acolhimento favoráveis à integração profissional plena destas pessoas, na
verdadeira aceção do exercício de responsabilidade social.
Neste sentido, afigura-se estar iniciado um processo que se perspetiva impulsionar vários
resultados, ao nível da possibilidade de inserção profissional, de formação em contexto, mas
também de impactes, na desconstrução de preconceitos e de efetiva mudança de
mentalidades dos empregadores que, a longo prazo, trará aumentos de bem-estar dos públicos
diretamente intervencionados, bem como da comunidade em geral.
Ao dar ênfase à abordagem em Rede e incrementar o apoio técnico nas Redes para a
Empregabilidade espontaneamente criadas, ao mesmo tempo que incentivou a criação de novas
Redes, e o aumento do território da cidade coberto pela sua ação, o Programa privilegiou uma
intervenção assente na capacidade de cada uma das Redes responder aos desafios que lhe
eram colocados. Assumindo o Programa protagonismo no contexto da cidade, enquanto
agregador das diferentes dinâmicas e intervenções promovidas pelas Redes.
Igualmente, o Programa representa, para as organizações, uma oportunidade para
aumentarem o seu conhecimento, alargamento de visão, com efeitos positivos na sua
capacidade de resposta/ oferta de serviços, assim como reforçarem o seu posicionamento
estratégico, pela possibilidade de articulação mais alargada com outras organizações e
territórios, bem como, no seu contributo para uma reflexão estratégica da empregabilidade ao
nível da cidade, permitindo maior amplitude e maior facilidade de acesso a respostas
inovadoras e adaptadas aos públicos-alvo/ comunidades específicas e estrategicamente
concertadas.
A própria participação da Câmara Municipal de Lisboa nesta experiência das Redes para a
Empregabilidade e a sua proximidade ao terreno, com contacto direto com os técnicos das
diferentes organizações e as especificidades dos diversos territórios da cidade, também é
identificado como um resultado do Programa, representando, só por si, uma oportunidade para
o fomento da articulação entre os diferentes serviços e das próprias políticas de intervenção,
numa estratégia de atuação a longo prazo para a cidade de forma integrada.
Neste aspeto, colocam-se vários desafios ao desenvolvimento futuro do Programa, desafios
estes analisados em duas perspetivas: por um lado, as limitações que inibem uma maior e mais
rápida consolidação da intervenção, na qual se incluem os constrangimentos inerentes à
consolidação das Redes para a Empregabilidade, enquanto atores principais da intervenção do
Programa. Por outro lado, desafios que configuram oportunidades8, enquanto potenciadores
de uma intervenção mais coesa, coerente e verdadeiramente estratégica na temática da
empregabilidade para a cidade de Lisboa.
Respondendo, assim, ao terceiro objetivo deste estudo de avaliação, serão de seguida focadas
as recomendações chave para o futuro do Programa, que enquadram a resposta aos desafios do
momento, na perspetiva de minimizar as limitações e catapultar as oportunidades.
8

Em anexo neste Relatório é apresentada uma Matriz Síntese da leitura interpretativa transversal dos resultados do
Programa, evidenciando os principais ganhos até ao momento com a sua implementação no âmbito do
fortalecimento das Redes para a Empregabilidade, assim como as oportunidades para o seu desenvolvimento futuro.
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As recomendações são apresentadas e estruturadas em três dimensões, que não são possíveis
de isolar totalmente na prática, pois dependem umas das outras para se operacionalizarem.
Contudo permitem ajudar a focar o tipo de ação necessária para o desenvolvimento de cada
uma, assim como, identificar os atores a implicar diretamente.
DIMENSÃO ESTRATÉGICA E PROGRAMÁTICA DA REDEMPREGA

A dimensão estratégica e programática da RedEmprega, na qual se inclui o alinhamento
estratégico para a temática da empregabilidade, é uma dimensão a requerer maior alcance,
com destaque para a necessidade de se conciliarem e articularem, os diferentes grupos para a
empregabilidade, do ponto vista programático e estratégico, implicando definição de papéis e
responsabilidades de cada grupo face aos objetivos últimos comuns.
Isto pressupõe acautelar, no desenho do Programa, a dimensão de longo prazo e não apenas
de curto prazo, numa lógica de projeto. No fundo, implica robustecer a narrativa do Programa
do ponto de vista estratégico, dando uma clara indicação ao conjunto das Redes do fio condutor,
e identificando as grandes mudanças a atingir/ provocar (objetivos e respetiva cadeia de
resultados a atingir), com implicações ao nível do financiamento, em termos da sua salvaguarda
enquanto suporte estrutural de longo prazo e não apenas de garantir a resposta imediata a uma
lacuna no curto prazo.
Esta redefinição permitirá ter claro um quadro de resultados a diferentes níveis (incluindo os
resultados de impacte esperados), enquadrados pelos objetivos, também de níveis distintos,
específicos e gerais, definidos em articulação com todos os intervenientes da cidade a trabalhar
na temática da empregabilidade. Pressupondo, ao nível estratégico para esta área temática,
haver uma concertação dos diferentes interlocutores e dos diferentes grupos constituídos para
refletirem e desenvolverem intervenção integrada.
Sugere-se então, que esta dimensão de recomendações chave valorize a liderança da estratégia
concertada para a empregabilidade na cidade de Lisboa por parte do Programa, reforçando a
mais valia da RedEmprega, enquanto oportunidade para olhar para a cidade como um todo,
traduzida num plano de ação integrado, a ser elaborado em articulação com o Grupo para a
Empregabilidade da Rede Social e outros, assim como, promover a participação do IEFP de
forma mais comprometida, enquanto parceiro estratégico nesta temática da empregabilidade,
assim como, em conjunto com a SCML incentivar a adesão ao Programa de todos os Centros
Qualifica, numa verdadeira estratégia concertada de atuação ao nível da oferta formativa.
Este reforço da componente estratégica traduzida no redesenho do quadro concetual do
Programa, vai também permitir reforçar a identidade da RedEmprega, na medida em que os
parceiros, independentemente da Rede a que pertençam, terão a indicação ao nível
programático das prioridades e grandes questões da empregabilidade em Lisboa nos próximos
3, 5, 10 anos. Adicionalmente, terão acesso à identificação das mudanças que se querem
provocar (principalmente as que forem consideradas estratégicas e/ou prioritárias), com maior
facilidade de contribuírem na sua operacionalização por via da sua ação. Esta será sempre uma
intervenção definida e implementada pela própria Rede, consoante as especificidades do seu
território, com resultados próprios, mas enquadrados nas mudanças definidas à escala da
cidade.
Esta questão da identidade do Programa foi um dos aspetos identificados no processo de
avaliação como frágil, uma vez que há entendimentos dispersos; ora são as Redes identificadas
como condutoras da intervenção, ora é o GEA identificado como protagonista, nomeadamente
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junto dos técnicos que estiveram a beneficiar do seu acompanhamento neste último ano,
perdendo-se a noção do papel que o Programa desempenha na articulação destes elementos.
Neste sentido, o redesenho do quadro conceptual do Programa, à luz da estratégia concertada
para a cidade, reforça nos técnicos e nas organizações o seu sentido de missão, pois
compreendem que o seu trabalho está a ser valorizado, ao ser utilizado para concretizar uma
mudança maior, e não apenas para cumprir metas de execução de ações individualizadas, como
a contagem de per si dos atendimentos ou encaminhamentos (desmobilizando-os muitas vezes).
De referir, ainda, que a definição das mudanças aos diferentes níveis, também deixa antever
como o fator tempo é crucial para determinar a capacidade de gerar resultados, assim como a
consistência desses resultados. Isto porque, ao se identificarem mudanças ou resultados
estratégicos, designadamente já ao nível do impacte, como a desconstrução de preconceitos e
a mudança de mentalidades de empregadores e/ ou da comunidade em geral, é preciso
acautelar em quanto tempo se prevê que a mudança aconteça, compreendendo que as
mudanças de nível mais macro implicam mais tempo para surgirem e se consolidarem.
Considerando o quanto as Redes para a Empregabilidade já conseguiram explorar quanto às
diferentes dimensões ou aspetos que o tema da empregabilidade agrega, seria útil para a
identificação dos resultados/ mudanças, assim como, para a conceção das ações a levar a cabo
para a sua concretização, a clarificação do conceito de empregabilidade. Ou seja, a
estabilização das dimensões-chave e/ou prioritárias de intervenção que o conceito contém e
que serão trabalhadas pelas Redes e pelo próprio Programa (num dado momento). Explorando,
ainda, no âmbito da dimensão estratégica e programática, a articulação com as outras temáticas
que intercetam a empregabilidade, identificando-as e registando os necessários pontos de
articulação, promovendo intervenções e políticas cada vez mais concertadas e integradas.
DIMENSÃO REDE PARA A EMPREGABILIDADE

A dimensão Rede para a Empregabilidade contempla a intensificação do apoio do Programa
Redemprega Lisboa a cada uma das Redes, centrado na consolidação da sua identidade, através
da definição de objetivos comuns, concretizáveis dentro das caraterísticas da Rede e território
específico de intervenção, com a operacionalização compreendida e assumida pelos parceiros
de acordo com as suas capacidades. A consolidação da identidade de cada Rede reforça a sua
capacidade de ação e permite a sua estabilização como ator de referência nas respostas à
empregabilidade na cidade.
Assim, o acompanhamento que o Programa no futuro pode realizar junto das Redes, apesar
das diferenças que possam existir em alguns dos aspetos identificados (estado da arte,
disponibilidade da Rede para a sua realização, etc.), concorre para a estabilização de pilares ou
requisitos estruturantes, sem os quais cada uma das Redes não se consegue fortalecer,
designadamente:
 a afirmação de uma identidade comum firmada num propósito ou alinhamento
estratégico (de nível macro, decorrente da dimensão estratégica e programática de
longo termo definida para o Programa, e de nível micro, ligado ao território específico
da Rede). Com tradução numa visão partilhada da função da Rede, numa capacidade
de definir objetivos concretos, com os quais todos os parceiros se identifiquem e do
valor acrescentado para cada parceiro e capaz de produzir um discurso único/ comum;
 a construção de uma narrativa da intervenção com a identificação das mudanças e/ou
resultados que se pretendem alcançar, permitindo definir uma cadeia de resultados (os
de longo prazo decorrem dos identificados na dimensão estratégica e programática do
Programa) a concretizar num período temporal concreto, com tradução num Plano de
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Ação e respetivo Plano de Monitorização e Avaliação. O que permitirá a cada um dos
parceiros entender de que forma a intervenção vai decorrer, o que vai alcançar e qual o
seu contributo;
a atualização permanente (anual) do diagnóstico do território, numa lógica de
acautelar as mudanças constantes nas diferentes dimensões que constituem e giram em
torno da problemática da empregabilidade;
a definição de papéis e responsabilidades de cada parceiro;
assegurar a existência de canais de comunicação eficazes, para promover o trabalho
conjunto (uso da dropbox por exemplo) e a comunicação interna, assim como, divulgar
e comunicar para o exterior;
a elaboração de um Plano de Ação comum, com tradução nos Planos de Ação das
Organizações parceiras e no Plano Integrado do Programa;
a elaboração de um Plano de Monitorização e Avaliação, refletindo o alcance do
estipulado pela Rede na sua narrativa da intervenção e no Plano de Ação. O apuramento
e comprovação dos resultados conseguidos legitima a Rede e a ação de cada um dos
parceiros na sua concretização, revertendo esses resultados no seu conjunto para todas
as organizações que compõem a Rede e para o Programa. De salientar as limitações e
obstáculos existentes no que toca a troca de informação referente a dados concretos
que cada organização guarda como seus e que impede, muitas vezes, a aferição de
alguns resultados, bem como a sistematização da informação de forma agregada por
parte do Programa;
a definição de um modelo de Governança partilhada, apoiando a forma como a Rede
se pretende estruturar, organizar, comunicar, gerir e financiar; e
a animação e dinamização da Rede no sentido de manter a dinâmica e prossecução dos
objetivos traçados (ao nível da estratégia e da execução), garantindo o apoio na
implementação pelas organizações de novos procedimentos.

Uma vez que as diferentes Redes têm dinâmicas e particularidades que as colocam em
patamares diferenciados, quanto a cada um dos aspetos referenciados anteriormente, é
necessário aferir com detalhe quais as necessidades de acompanhamento técnico e,
eventualmente, financeiro a acautelar em cada uma das Redes e em que vertente. No
pressuposto de que todas possam convergir na consolidação de cada um dos aspetos
identificados, com tradução em produtos muito específicos (narrativa da intervenção, objetivos
comuns, resultados a atingir, Plano de Ação da Rede, Plano de Monitorização e Avaliação,
modelo de governança, estrutura de animação/ dinamização).
Neste âmbito, recomenda-se a criação de um referencial (guidelines) que permita estruturar e
guiar o processo de consolidação, permitindo aferir e monitorizar o progresso, o grau e tipologia
de apoio técnico necessário realizar em cada uma das Redes, com vista à sua consolidação.
DIMENSÃO REDE DE REDES PARA A EMPREGABILIDADE

Esta dimensão de Rede de Redes para a Empregabilidade reflete, de certa forma, a
operacionalização da estratégia programática definida na primeira dimensão de
recomendações, ou seja, o papel da RedEmprega enquanto agregadora do conjunto das Redes
para a Empregabilidade na execução de um Programa, entendido nesta lógica de longo prazo,
com vista ao alcance de mudanças e impactes transformadores da dinâmica da cidade.
O Programa deve fomentar a articulação entre as várias Redes, no sentido de concertar
intervenções no território, porque apesar de já existirem algumas experiências de atividades
realizadas entre Redes, principalmente a realização de eventos, com ganhos de qualidade, na
perspetiva dos técnicos e dos dirigentes das organizações, a articulação ainda não é uma prática
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instituída no conjunto das sete Redes. O que significa que há trabalho a realizar para
incrementar a partilha de experiências entre Redes, bem como a realização de ações conjuntas.
Neste propósito o Programa deve assumir um papel dinâmico, acautelando momentos em que
seja favorecida e potenciada esta articulação, com a realização de workshops para debate e
reflexão em torno de temas relevantes em territórios diferentes e em parceria com as Redes,
estabelecendo um sistema de animação num registo de Rede alargada constituída por Redes.
Este modo de entendimento e funcionamento do Programa, uma Rede de Redes, permite
entendê-lo como um processo, que implica tempo para desenvolvimento e consolidação
assente numa estratégia concertada de longo termo construída para a cidade (tal como
referido na primeira dimensão). De certo modo, construir algo pensado para dar resposta
estrategicamente à empregabilidade na cidade com adaptações para cada realidade de cada
território, operacionalizado pelas diferentes Redes.
Após a definição da estratégia do Programa a longo termo, numa perspetiva de articulação de
políticas, de envolvimento ativo de parceiros-chave, de clarificação das dimensões que dão
corpo e gravitam em torno da problemática da empregabilidade, o Programa RedEmprega
Lisboa como um processo para a consolidação de uma Rede de Redes significa:
 acautelar mais tempo para o seu desenvolvimento e consolidação enquanto Rede
alargada de Redes para a Empregabilidade e articulação com outras Redes ou Grupos
de Trabalho em temáticas que se cruzam com a empregabilidade, estreitando laços e
articulação entre Redes, elevando a confiança para que a comunicação e a relação entre
as diferentes organizações amadureçam, incluindo a participação mais intensa de
parceiros-chave na construção de respostas para a empregabilidade;
 ajuda técnica e financeira às diferentes Redes para apoio no seu processo interno de
consolidação, tornando possível a sua articulação mais alargada com outras Redes e
ampliando a sua capacidade de realização de intervenções que marcam os territórios,
com efetivas respostas adaptadas às necessidades das comunidades.
 acompanhamento técnico junto das Redes com um papel enquadrado pela estratégia
a longo termo do Programa e capaz de operacionalizar a sua implementação (que cruza
com o descrito na segunda dimensão de recomendações focada no trabalho a realizar
com cada uma das Redes);
 mais garantia de sustentabilidade a longo prazo, ou seja, maior capacidade de vir a ser
um método assumido (técnica e financeiramente) pelas Redes (consolidação do
funcionamento em Rede com aposta das organizações neste modelo e com implicações
na sua cultura organizacional); e
 mais garantia de mudança efetiva/ transformação social e organizacional realizada de
forma participada, concertada e mais facilmente compreendida (sem conflitos).
Destaca-se, ainda nesta dimensão da RedEmprega se constituir como uma Rede de Redes, a
continuidade do trabalho já iniciado quanto ao reforço de competências dos técnicos e
organizações em emprego apoiado, com o aumento da capacidade de apoio do GEA,
implicando mais recursos humanos afetos, e incentivando que as Redes façam mais trabalho de
ligação ao trabalhador imigrante, criando respostas necessárias que ainda não existem. Este
aumento de capacidade significa chegar a mais técnicos e beneficiários com esta metodologia,
identificada e reconhecida, pelos que já a experienciaram, como positiva e vantajosa para a ação
do técnico, do serviço da organização, do reconhecimento e valorização da organização e
particularmente do público.
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Igualmente a necessidade de incrementar a nível transversal às Redes para a Empregabilidade a
sensibilização e interação com as empresas (independentemente do trabalho que cada uma
possa fazer com empresas em concreto no seu território) e organismos públicos ao nível da
difusão das mais valias de formação e contratação dos públicos ditos vulneráveis.
Esta maior aproximação e articulação com o tecido empresarial e empregador em geral deve
também ser incentivada pela disseminação de know how de gestão de processos de abordagem
(diferentes estratégias para contacto e interação, linguagem usada) junto das Redes, assumindo
o prospetor de empresas um papel de destaque nesta matéria. Este pode ser também um
momento para aumentar a interação entre os técnicos dos dois Programas - RedEmprega e o
INCORPORA, na reflexão conjunta e perspetivando possibilidades de troca de experiências e
estratégias que promovam uma intervenção mais articulada (entre técnicos das Redes e dos
Programas e entre os próprios Programas).
Claramente, a articulação com as empresas constitui uma frente de trabalho que pode ser
desenvolvida pelas Redes para a Empregabilidade e fortemente impulsionada pelos dois
Programas de forma articulada, sendo de destacar neste aspeto a necessidade de acautelar uma
vertente preventiva do desemprego ou de fomento de melhor emprego, e que implica uma
articulação estratégica e operacional entre áreas diferentes, mas complementares, como a
educação, a formação e o tecido empresarial/ entidades empregadoras. Pressupondo uma
articulação estreita das Redes com parceiros chave nestas áreas, ao nível operacional, e uma
articulação estreita destas áreas do ponto de vista estratégico da intervenção municipal na
cidade. É essencial o reforço da presença de empresas e associações empresariais, que
permitam identificar, dentro e fora do território, as atividades económicas e potenciais áreas
profissionais com necessidades de recursos humanos num futuro próximo (inserido também na
dimensão estratégica e programática de médio/ longo termo: 3, 5 anos).
De igual forma, recomenda-se que o incremento do trabalho com as empresas deve acautelar
a sua monitorização, eventualmente com recurso a uma plataforma/ base de dados conjunta,
onde possa ser acompanhado e monitorizado o trabalho realizado com as empresas e os
beneficiários, permitindo troca de informação e co construção de respostas pelas diferentes
organizações parceiras das Redes, particularmente ao nível da criação de formação à medida.
Na continuidade do trabalho já iniciado, sugere-se o reforço da articulação entre as Redes no
que concerne à promoção de iniciativas de aproximação aos empregadores com a promoção
concertada de eventos (Feiras de Emprego, p.e.), ganhando espaço nas empresas para os
públicos alvo das organizações parceiras e facilitando a comunicação com as empresas,
angariando-as também para cooperarem mais com as Redes e serem também parceiras.
A concertação de eventos é desejável que seja fortalecida pela equipa do Programa junto das
Redes, acautelando o planeamento atempado dos mesmos, para garantir que possam ser
assumidos nos planos de ação das organizações, bem como concertados em termos de
calendário, público a privilegiar e território. Neste sentido, recomenda-se a criação de uma
Agenda semestral que agregue a divulgação deste tipo de eventos promovidos pelas diferentes
Redes, favorecendo a sua realização conjunta, entre Redes, e a diversificação dos territórios e
entidades dinamizadoras.
A agenda vai ao encontro do reforço dos canais de comunicação, principalmente ao nível da
comunicação e articulação entre Redes e destas para fora, em termos de maior divulgação e
promoção do trabalho desenvolvido em Rede e também a melhoria da comunicação com os
próprios públicos.
Há que salientar que os constrangimentos a trabalhar são vários, de naturezas distintas e com
particularidades em cada uma das Redes. Desde logo, o entendimento diferente do que implica
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ser Rede e dos ritmos distintos dessa perceção nas organizações, bem como das suas
capacidades e competências diferenciadas e da sua própria consolidação enquanto organização
autónoma, com identidade própria e missão específica.
Assim, o fortalecimento de cada Rede nos aspetos elencados na dimensão Rede para a
Empregabilidade (descrita anteriormente) permitirá uma maior capacidade para se articularem
com outras Redes e/ou organizações, pela passagem por este processo, podendo o Programa
RedEmprega vir a imprimir esta nova lógica de trabalho conjunto, o de ser Rede, mais amplo do
que estar em Rede ou trabalhar em parceria.
Ser Rede entendido como cultura organizacional, que pressupõe assumir na rotina de cada
organização um conjunto de procedimentos, entendimentos, articulações que têm na sua
génese uma mudança de atitude e de visão da mobilização das suas capacidades individuais e
das capacidades co construídas no coletivo. Significa cada organização parceira ser sensível aos
princípios da participação e da partilha, sem receio de perder a sua individualidade por esse
facto, mas antes, se sinta mais fortalecida na sua capacidade de responder aos seus
beneficiários.
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QUADRO I. ANEXOS | ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS SELECIONADAS E PARTICIPANTES NO ESTUDO DE
AVALIAÇÃO POR REDE PARA A EMPREGABILIDADE – AUSCULTAÇÃO DIREÇÃO/ COORDENAÇÃO
NOME DA REDE
REDEMPREGA VALE DE ALCÂNTARA

REDEMPREGA LISBOA ORIENTAL

REDEMPREGA CENTRO HISTÓRICO

REDEMPREGA SÃO DOMINGOS

GRUPO
CARNIDE

EMPREGABILIDADE

REAL – REDE ALTA DE LISBOA

REDE EFE

ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES

JUNTA DE FREGUESIA ESTRELA
JUNTA FREGUESIA ALCÂNTARA
AGRUPAMENTO
ESCOLAS
ALORNA
CEPAC
CECOA
ASSOCIAÇÃO RECOMEÇAR
CASA DO BRASIL
ALBERGUES NOTURNOS

JUNTA FREGUESIA ALCÂNTARA
CEPAC

MARQUESA

SCML
AGIR XXI
ASSOCIAÇÃO AGUINENSE
SEA AGENCY
JUNTA DE FREGUESIA S. DOMINGOS BENFICA
SCML
DICAD /TAIPAS
ABRAÇO
HORAS DE SONHO
FROUCO & HENRIQUE ASSOCIADOS
O COMPANHEIRO
GAC
CENTRO SOCIAL MUSGUEIRA
SCML/CENTRO COMUNITÁRIO TELHEIRAS
CARMOTECA
ALCC
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU
SCML/UDIP MADREDEUS
ASSOCIAÇÃO AUXILIO E AMIZADE
JUNTA FREGUESIA BEATO

SCML
AGIR XXI
ASSOCIAÇÃO
GUINEENSE
DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
SEA AGENCY
CECOA
ASSOCIAÇÃO RECOMEÇAR
CASA DO BRASIL
ALBERGUES NOTURNOS
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS
DE BENFICA
DICAD /TAIPAS
O COMPANHEIRO
GAC
CENTRO SOCIAL MUSGUEIRA
SCML/CENTRO COMUNITÁRIO TELHEIRAS
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU
SCML/UDIP MADREDEUS
JUNTA FREGUESIA BEATO

QUADRO II. ANEXOS | ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO PROGRAMA (EQUIPA TÉCNICA REDEMPREGA)
PARTICIPANTES NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO
ORGANIZAÇÃO PROMOTORA
CML

APEA

Fundação AGA KHAN Portugal

RH PARTICIPANTE
Teresa Fonseca - Técnica dos Direitos Sociais da CML, executa
ações transversais a todas as Redes; acompanhamento da Rede
de Carnide, Real, Vale de Alcântara e Lisboa Oriental.
Hugo Pinto - Técnico dos Direitos Sociais da CML executa ações
transversais a todas as redes; acompanhamento da Rede do
Centro Histórico, Rede EFE e São Domingos de Benfica.
Mónica Leonardo - Presidente da APEA e coordenadora do
Programa; acompanhamento da Rede do Centro Histórico e Real.
Carlos Relha - Técnico sénior APEA responsável pelo secretariado
executivo do Programa e execução de ações transversais a todas
as redes; acompanhamento da Rede Lisboa Oriental e Rede EFE.
Mónica Azevedo - Técnica da AKF que dá apoio à execução de
ações transversais do programa; acompanhamento da rede do
Centro Histórico.
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QUADRO III. ANEXOS | ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARTICIPANTES NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO POR REDE
NOME DA REDE
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARTICIPANTES
REAL - REDE DA ALTA DE LISBOA
REDEMPREGA VALE DE ALCÂNTARA
GRUPO EMPREGABILIDADE DE CARNIDE
REDE EFE

REDE SÃO DOMINGOS EMPREGA
REDEMPREGA CENTRO HISTÓRICO

REDEMPREGA LX ORIENTAL

CENTRO SOCIAL MUSGUEIRA; SCML/ CENTRO COMUNITÁRIO TELHEIRAS;
APCL
APEC; PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO; RUMO; AJUDA DE MÃE; CEPAC; ARIA;
PROJETO ALKÂNTARA; SCML; JUNTA FREGUESIA DA ESTRELA; GEBALIS;
FUNDAÇÃO LIGA; JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA
SCML; ASSOCIAÇÃO O COMPANHEIRO; HORAS DE SONHO; ANFR; IEFP; MÃOS
DO MUNDO; FROUCO E HENRIQUES ASSOCIADOS
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU; EAF7 E CENTRO DE EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO – CEFC), SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
LISBOA (UDIP MADREDEUS, ALAMEDA, JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO;
FUNDAÇÃO AGA KHAN; IEFP
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA; ASSOCIAÇÃO ABRAÇO;
CENTRO TAIPAS; SCML; CITEFORMA; RUMO; MODATEX
ASSOCIAÇÃO RECOMEÇAR; JUNTA FREGUESIA DA MISERICÓRDIA; CASA DO
BRASIL; LISBOA CLUBE RIO DE JANEIRO; DIAS L MINAS; SCML; AANL;
ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO ALTO-ASSOCIAÇÃO MORADORES
FREGUESIA MISERICÓRDIA; CAF-SCML; CECOA; FUNDAÇÃO JUVENTUDE;
LISBOA CLUBE RIO JANEIRO
CAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL; COOPERATIVA NACIONAL DE
APOIO A DEFICIENTES – CNAD; JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS (ESPAÇO DA
JUVENTUDE DOS OLIVAIS - GIP); SANTA CASA MISERICÓRDIA DE LISBOA (UDIP
MARVILA); SANTA CASA MISERICÓRDIA DE LISBOA (UDIP ORIENTE);
ASSOCIAÇÃO GUINEENSE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – AGUINENSO; CPR CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS; SEA - AGÊNCIA
EMPREENDEDORES SOCIAIS - FÁBRICA EMPREENDEDOR MARVILA; SPEM SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA; DICAB XABREGAS

QUADRO IV. ANEXOS |ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARTICIPANTES NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO/ ESTUDO DE
CASO
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO/ TÉCNICO/A RESPONSÁVEL

SPEM - SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA
ADEB - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS
DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES
CEPAC – CENTRO PADRE ALVES CORREIA
CASA
QUI
ASSOCIAÇÃO
SOLIDARIEDADE SOCIAL
ORDEM SOCIAL DAS IRMÃS OBLATAS
CASA BRASIL

DE

ÁREA DE EMPREGABILIDADE
APOIO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
GABINETE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (GOP)
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO /
APOIO Á INSERÇÃO PROFISSIONAL
APOIO NA PROCURA DE EMPREGO
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL REDE IMIGRANTE
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GUIÕES
PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO
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GUIÃO ENTREVISTA Promotores RedEmprega
A QUEM: Técnicos e Coordenadores das Entidades Promotoras
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO

1. Motivação
inicial para o
desenvolvimento
do Programa/
Rede

1.1 Qual a principal motivação para a constituição do
Programa/ Rede?
1.2 Quais as oportunidades e os desafios que identificavam
enquanto técnicos?
1.2.1
Hoje, têm noção de outros desafios?

2. Funcionamento
das Redes
Empregabilidade/
Programa
RedEmprega

2.1 Como descrevem o funcionamento das redes?
2.1.1
Como é a articulação entre as diferentes
organizações/ técnicos?
2.2 Quais as principais mais-valias que identificam do trabalho
em rede?
2.3 E quais as maiores dificuldades do trabalho em rede?
2.4 O que tem de ser garantido para consolidar o trabalho da
rede/ Programa? (fatores críticos)
2.5 Quais as grandes oportunidades do desenvolvimento do
Programa?

3. Desenho do
Programa/
Relevância

3.1. Consideram que os objetivos e prioridades definidos para o
Programa estão adequados à realidade dos públicos alvo e das
instituições que lhes prestam apoio?
3.2. As áreas de intervenção do Programa dão resposta às
necessidades da cidade de Lisboa e as Instituições podem ter um
papel decisivo nessa resposta?
3.3 O trabalho da Rede tem conseguido dar resposta às lacunas
(áreas não cobertas) relevantes de apoio a instituições ou à
comunidade? (mais-valia em relação a outros programas de apoio
existentes?)
4.1 O trabalho das Redes trouxe mudanças?
4.1.1 Quais os principais resultados que identificam e como
aconteceram? (Pontos fortes e fracos da implementação do
Programa)
4.2 Qual a repercussão dessas mudanças (para as organizações
parceiras, para os técnicos, para os públicos)?
4.3 Qual a situação se não existisse o Programa/ Rede
Empregabilidade? (situação de chegada vs situação de partida)

PERGUNTA 1.1
PRINCIPAL
MOTIVAÇÃO
Indicar 1-2
motivação/ões por
post-it por
participante/
organização
PERGUNTA 2.2 MAISVALIAS DO TRABALHO
EM REDE
Identificar as maisvalias por post-it por
participante
PERGUNTA 2.4
FATORES CRÍTICOS
CONSOLIDAR
TRABALHO DA REDE
Identificar 2 fatores
críticos por post-it,
por participante
PERGUNTA 3.3 MAIS
VALIA DO PROGRAMA
FACE A OUTROS
Identificar 1 a 2 Mais
Valias por post-it, por
participante

4. Resultados do
Programa/
Utilidade do
Programa

5. Sustentabilidade
do Programa/
Intervenção/ Rede

5. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou
benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção?
5. 1 O que vai ser determinante para a sustentabilidade do
Programa?

6. Expetativas para
o futuro

6.1 Quais as expectativas para o futuro do Programa
RedEmprega Lisboa?
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PERGUNTA 4.1 e 4.2
MUDANÇAS /
RESULTADOS
Identificar as
principais mudanças
observadas/
percecionadas/
ocorridas (nas
organizações,
técnicos, públicos) ( 3
por post-it e por
participante)
PERGUNTA 5.1
O que vai determinar
a sustentabilidade do
Programa (1 ou dois
fatores por post-it)
PERGUNTA 6.1
EXPETATIVAS
PROGRAMA
Indicar até 3
expectativas (por
post-it, por
participante)
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GUIÃO ENTREVISTA Organizações Parceiras
A QUEM: GESTORES, DIRETORES, COORDENADORES
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Motivação
inicial para aderir à
Rede

1.1 Como tomaram conhecimento do Programa RedEmprega/
Rede Empregabilidade?
1.2 Qual a principal motivação para aderir à Rede?
1.3 O que representava essa adesão para a sua/ vossa
organização?
1.3.A
Quais as oportunidades e os desafios?
1.4 Que balanço fazem do processo de adesão ao Programa/
Rede?
1.4.1 Se fosse hoje voltavam a aderir?
2.1 Qual o papel da vossa organização na Rede ….?
2.2 Como é a articulação com os outros parceiros?/ Como tem
sido o funcionamento da Rede?
2.3 Que tipo de trabalho em rede têm desenvolvido?
2.3.1. Vai para além do Programa/ da Rede para
Empregabilidade?
2.3.2 E no futuro?
2.4 O que representa hoje para a vossa organização trabalhar
em rede (mais-valias)?
2.5 O que tem de ser garantido para consolidar o trabalho da
rede? (fatores críticos)

2. Funcionamento
da Rede
Empregabilidade/
Programa
RedEmprega

3. Desenho do
Programa/
Relevância

4. Resultados do
Programa/
Utilidade do
Programa

5. Sustentabilidade
do Programa/
Intervenção/ Rede
6. Expetativas e
sugestões para o
futuro

3.1. Considera que os objetivos e prioridades definidos para o
Programa são adequados à realidade dos públicos alvo e das
instituições que lhes prestam apoio?
3.2. As áreas de intervenção do Programa dão resposta às
necessidades da cidade de Lisboa e as Instituições podem ter um
papel decisivo nessa resposta?
3.3 O trabalho da Rede tem conseguido dar resposta às lacunas
(áreas não cobertas) relevantes de apoio a instituições ou à
comunidade? (mais-valias do trabalho em Rede enquadrado no
programa?)
4.1 O trabalho da Rede trouxe mudanças?
4.1.1 Quais os principais resultados que identifica e como
aconteceram?
4.2 Qual a repercussão dessas mudanças para as organizações
parceiras (especialmente para a sua organização)?
4.3 Qual a situação se não existisse o Programa/ Rede
Empregabilidade? (situação de chegada vs situação de partida)

5. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou
benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção?
6.1 Quais as expectativas para o Programa RedEmprega Lisboa?
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SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO
PERGUNTA 1.2
PRINCIPAL
MOTIVAÇÃO
Indicar 1-2
motivação/ões por
post-it por
participante
PERGUNTA 2.4 MAISVALIAS DO TRABALHO
EM REDE
Identificar 2 maisvalias por post-it por
participante
PERGUNTA 2.5
FATORES CRÍTICOS
CONSOLIDAR
TRABALHO DA REDE
Identificar 2 fatores
críticos por post-it,
por participante
PERGUNTA 3.3 MAIS
VALIA DO TRABALHO
EM REDE AO ABRIGO
DO PROGRAMA
Identificar 1 a 2 Mais
Valias por post-it, por
participante
PERGUNTA 4.1 e 4.2
MUDANÇAS /
RESULTADOS
Identificar as
principais mudanças
observadas/
percecionadas/
ocorridas na sua
organização ( 3 por
post-it e por
participante)

PERGUNTA 6.1
EXPETATIVAS
PROGRAMA
Indicar até 3
expectativas (por
post-it, por
participante)
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GUIÃO ENTREVISTA GEA RedEmprega
A QUEM: Técnicas GABINETE Emprego Apoiado
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO

1. Integração no
Programa e
enquadramento da
Ação dos
Gabinetes de
Emprego Apoiado
2. Papel dos
Gabinetes de
Emprego Apoiado
no âmbito do
Programa
RedEmprega/ Foco
no Processo

1.1 Como foi a vossa integração no Programa RedEmprega e
que leitura fazem dele?
1.2 Como se enquadra a ação dos Gabinetes de emprego
apoiado no Programa?
1.3 O que vos motivou inicialmente nesta ação como técnicas?

PERGUNTA 1.3.
MOTIVAÇÃO PARA
COM A AÇÃO
Identificar 1 ou 2
motivações por post-it
por participante

3. Desenho do
Programa/
Relevância

4. Resultados do
Programa/
Utilidade do
Programa

5. Sustentabilidade
do Programa/
Intervenção/ Rede
6. Expetativas para
o futuro

2.1 Como descrevem o papel dos gabinetes/ o vosso papel no
Programa/ nas redes para a empregabilidade?
2.2 Como tem sido o funcionamento em Rede/ articulação com
os técnicos (diferentes organizações)?
2.3 Quais têm sido os maiores desafios dos técnicos no decurso
da Ação dos Gabinetes de Emprego Apoiado?
2.4 E para as organizações? Têm tido feedback por parte das
direções/ coordenações das organizações alvo da ação?
2.4.1 E no futuro? Há vontade/ manifestação de interesse
em continuar com a aplicação da metodologia do emprego
apoiado?
2.5 Há diferenças de assinalar por Rede ou por tipologia de
organização intervencionadas?
2.6 E os públicos? Como tem sido a interação e reação face à
nova abordagem (metodologia)?
2.7 Quais as principais oportunidades e desafios que enfrentam
como técnicas implementadoras desta ação?
3.1. Consideram que os objetivos e prioridades definidos para o
Programa estão adequados à realidade dos públicos alvo e das
instituições que lhes prestam apoio?
3.2. As áreas de intervenção do Programa dão resposta às
necessidades na área da empregabilidade (desempregados e
instituições de apoio, bem como entidades empregadoras) da
cidade de Lisboa e as instituições parceiras podem ter um papel
decisivo nessa resposta?
3.3 O trabalho da Rede tem conseguido dar resposta às lacunas
(áreas não cobertas) relevantes de apoio a instituições ou à
comunidade? (mais-valia em relação a outros programas de apoio
existentes?)
4.1 O trabalho da Rede trouxe mudanças?
4.1.1 Quais os principais resultados que identificam e como
aconteceram? (Pontos fortes e fracos da implementação do
Programa/ GEA)
4.2 Qual a repercussão do trabalho da Rede/ GEA para as
organizações parceiras?
4.3 Qual seria a situação se não existisse o Programa/ Rede
Empregabilidade?
5. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou
benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção (março
2019)?
6. Quais as expectativas para a continuidade do Programa
RedEmprega Lisboa com a abordagem dos gabinetes de EA?
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PERGUNTA 2.3
MAIORES DESAFIOS
DOS TECNICOS
Identificar os
principais desafios por
post-it por
participante
PERGUNTA 2.7
OPORTUNIDADES E
DESAFIOS COMO
TECNICAS DOS
GABINETES EA
Identificar 2 a 3
oportunidades e 2 a 3
desafios por post-it,
por participante

PERGUNTA 3.3 MAIS
VALIA DO PROGRAMA
FACE A OUTROS
Identificar 1 a 2 Mais
Valias por post-it, por
participante
PERGUNTA 4.1 e 4.2
MUDANÇAS /
RESULTADOS
Identificar as
principais mudanças
observadas/
percecionadas/
ocorridas (por post-it
e por participante)

PERGUNTA 6.1
EXPETATIVAS
PROGRAMA/ GEA
Indicar até 3
expectativas (por
post-it, por
participante)
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GUIÃO ENTREVISTA PROGRAMA INCORPORA
A QUEM: Técnicos APEA Programa INCORPORA
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Motivação para
adesão ao Gabinete de
Emprego Apoiado?
2. Balanço do processo/
acompanhamento em
contexto

1.1
1.2
1.3
2.1

3. Mudanças/
Resultados

Como foi a adesão ao Gabinete de Emprego Apoiado?
O que procurava (a organização/ o serviço)?
Qual a necessidade?
Como decorreu todo o processo de apoio? (articulação entre o GEA,
públicos, outros técnicos da mesma organização ou outras)
2.2 Faz sentido a aposta do Programa nesta metodologia para responder
aos públicos vulneráveis?
3.1. Quais as principais mudanças/resultados que identifica?
3.1.1. O que mudou na sua forma de proceder/ no serviço prestado ou
mesmo na organização?

4. Utilidade do Serviço/
Apoio

4.1 O que mais valoriza? (o técnico e a organização)

5. Expetativas para o
futuro

5.1 Quais as expectativas para o futuro do Programa?
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GUIÃO FOCUS GROUP Técnicos Redes para a Empregabilidade
A QUEM: Técnicos das Redes para a Empregabilidade
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Motivação
inicial para aderir à
Rede

1.1 Como tomaram conhecimento do Programa RedEmprega/
Rede Empregabilidade?
1.2 Qual a principal motivação para aderir à Rede?
1.3 O que representava essa adesão para si como técnico?
1.3.A
Quais as principais oportunidades e
constrangimentos?
1.3.B
E para a organização?
1.4 Que balanço fazem do processo de adesão ao Programa/
Rede?
1.4.A
Se fosse hoje voltavam a aderir?
1.4.B
Hoje, têm noção de outros desafios?
2.1 Qual o vosso papel na Rede ….?
2.2 Como é a articulação entre os técnicos (diferentes
organizações)?/ Como tem sido o funcionamento da Rede?
2.3 Que tipo de trabalho em rede têm desenvolvido?
2.3.1. Vai para além do Programa/ da Rede para
Empregabilidade?
2.3.2 E no futuro?
2.4 O que representa hoje para a vossa organização trabalhar
em rede (mais-valias vertidas na organização)?
2.4.1 E para vós, como técnicos, o que representa (maiores
dificuldades)?
2.5 O que tem de ser garantido para consolidar o trabalho da
rede? (fatores críticos)
3.1. Consideram que os objetivos e prioridades definidos para o
Programa são adequados à realidade dos públicos alvo e das
instituições que lhes prestam apoio?
3.2. As áreas de intervenção do Programa dão resposta às
necessidades na área da empregabilidade (desempregados e
instituições de apoio, bem como entidades empregadoras) da
cidade de Lisboa e as instituições parceiras podem ter um papel
decisivo nessa resposta?
3.3 O trabalho da Rede tem conseguido dar resposta às lacunas
(áreas não cobertas) relevantes de apoio a instituições ou à
comunidade? (mais-valia em relação a outros programas de apoio
existentes?)
4.1 O trabalho da Rede trouxe mudanças?
4.1.1 Quais os principais resultados que identificam e como
aconteceram? (Pontos fortes e fracos da implementação do
Programa)
4.2 Qual a repercussão do trabalho da Rede para as organizações
parceiras (especialmente para a sua organização)?
4.3 Qual seria a situação se não existisse o Programa/ Rede
Empregabilidade? (situação de chegada vs situação de partida)

2. Funcionamento
da Rede
Empregabilidade/
Programa
RedEmprega

3. Desenho do
Programa/
Relevância

4. Resultados do
Programa/
Utilidade do
Programa

5. Sustentabilidade
do Programa/
Intervenção/ Rede
6. Expetativas e
sugestões para o
futuro

5. Em que medida se pode esperar que as alterações (ou
benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção (março
2019)?
6.1 Quais as expectativas para o Programa RedEmprega Lisboa?
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SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO
PERGUNTA 1.2
PRINCIPAL
MOTIVAÇÃO
Indicar 1-2
motivação/ões por
post-it por
participante

PERGUNTA 2.4 MAISVALIAS DO TRABALHO
EM REDE
Identificar as maisvalias por post-it por
participante
PERGUNTA 2.5
FATORES CRÍTICOS
CONSOLIDAR
TRABALHO DA REDE
Identificar 2 fatores
críticos por post-it,
por participante

PERGUNTA 3.3 MAIS
VALIA DO PROGRAMA
FACE A OUTROS
Identificar 1 a 2 Mais
Valias por post-it, por
participante

PERGUNTA 4.1 e 4.2
MUDANÇAS /
RESULTADOS
Identificar as
principais mudanças
observadas/ ocorridas
na sua organização ( 3
por post-it e por
participante)

PERGUNTA 6.1
EXPETATIVAS
PROGRAMA
Indicar até 3
expectativas (por
post-it, por
participante)
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GUIÃO ESTUDOS DE CASO

A QUEM: BENEFICIÁRIO E TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO APOIADA PELO GEA
BENEFICIÁRIO
FOCO DE
REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Motivação inicial
para recorrer ao
serviço/ organização
2. Balanço do
processo/ serviço de
apoio
3. Mudanças/
Resultados

1.1 Como tomou conhecimento do Serviço/ Organização?
1.2 O que procurava? Qual a necessidade?
1.3 Já tinha procurado apoio junto de outro serviço ou entidade?
2.1 Como funcionou o serviço face à sua necessidade?
2.1.1.
Em que consistiu o apoio e como decorreu?
2.2 Que diferenças identifica face a outros serviços que já conheceu?
3.1. Quais as principais mudanças/resultados que identifica?

4. Utilidade do
Serviço/ Apoio

4.1 O que mais valoriza?

5. Expetativas para
o futuro

5.1 Quais as expectativas que tem agora para o futuro?

TÉCNICO ORGANIZAÇÃO APOIADA PELO GEA
FOCO DE REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Motivação para adesão ao Gabinete
de Emprego Apoiado?
2. Balanço do processo/
acompanhamento em contexto

1.1 Como foi a adesão ao Gabinete de Emprego Apoiado?
1.2 O que procurava (a organização/ o serviço)?
1.2.1
Qual a necessidade?
2. Como decorreu todo o processo de apoio? (articulação entre o
GEA, públicos, outros técnicos da mesma organização ou outras)

3. Mudanças/ Resultados

3.

4. Utilidade do Serviço/ Apoio

4. O que mais valoriza?

5. Expetativas para o futuro

Quais as principais mudanças/resultados que identifica?

5. Quais as expectativas para o futuro?
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MATRIZ SÍNTESE - LEITURA INTERPRETATIVA TRANVERSAL DO PROGRAMA REDE EMPREGA
GANHOS

PROGRAMA
REDEMPREGA

 Conhecimento mais próximo do terreno/ realidades da cidade
(pela aproximação às Redes e ao seu trabalho)
 Visão mais informada da problemática da empregabilidade
 Competências em emprego apoiado desenvolvidas pelos
técnicos/ organizações (apoiados pelo GEA)
 Cobertura da cidade com respostas integradas e adaptadas
(serviços das organizações parceiras mais eficazes)
 Empowerment das pessoas (autonomia para definirem e
implementarem o seu percurso)
 Conetividade das Organizações parceiras
 Canais de divulgação instituídos e a fluírem (informação/
ofertas)
 Presença/ proximidade do IEFP como organização parceira em
sede de cada Rede
 Aproximação ao tecido empresarial e tomada de consciência da
dificuldade de articulação (apoiados pelos técnicos do
Programa INCORPORA)
 Promoção e apoio à realização de Eventos que já são referência
no território em matéria de empregabilidade

DESAFIOS/ OPORTUNIDADES

 Estruturar a estratégia de longo prazo para a empregabilidade em Lisboa
 Articular as Redes de forma fluída / complementaridade entre as Redes/
territórios para concertar a operacionalização da estratégia
 Reforçar a identidade do Programa (associada à estratégia programática
de longo prazo)
 Clarificar o conceito de empregabilidade com estabilização de
dimensões-chave e/ou prioritárias de intervenção (promovendo a
reflexão nas Redes), permitindo identificar interlocutores ou entidades
chave a mobilizar para as Redes
 Apoiar técnica e financeiramente as diferentes Redes (ampliando a sua
capacidade de realização de intervenções que marquem os territórios)
 Assegurar o funcionamento eficaz de canais de comunicação (interna e
externa)
 Garantir a animação das Redes em estreita colaboração com as
organizações parceiras (implicação de técnicos)
 Garantir a inclusão dos três sectores nas Redes (setor público: juntas de
freguesia, serviços locais do IEFP, serviços do atendimento social,
agrupamentos de escolas e centros de formação profissional;
organizações sem fins lucrativos, empresas e associações empresariais)
 Desenvolver a etapa da articulação com o tecido empresarial e a
promoção efetiva da responsabilidade social e inclusão social
(sensibilização, esclarecimentos, formações aos recrutadores/
empregadores e trabalhadores da empresa)
 Promover ofertas de formação à medida para públicos atualmente não
enquadráveis na formação promovida pelo IEFP/ Reforço da articulação
estratégica com o IEFP (estratégia macro do Programa)
 Criar uma agenda semestral dos eventos na área da empregabilidade na
cidade de Lisboa
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GANHOS

REDES PARA A
EMPREGABILIDADE

 Visão alargada e capacidade de reflexão conjunta sobre a
problemática da empregabilidade
 Dinâmica de partilha e facilitação de apropriação de
conhecimento (do território, dos serviços das diferentes
organizações parceiras, das pessoas chave, de novas
metodologias e práticas, recursos, de procedimentos e
burocracias inerentes a certos serviços, etc.)
 Consistência do grupo/ Proximidade e facilidade de
comunicação e articulação entre parceiros/ Espaço de
confiança alargado
 Processo de construção de identidade comum/ Entendimento
comum para uma intervenção
 Rentabilização dos recursos materiais e humanos existentes no
território, e identificação de respostas integradas (articulação
com serviços complementares da comunidade como serviços
de saúde, habitação, segurança, segurança social, etc.). /
Conetividade entre pares (dentro e fora da Rede)
 Construção e desenvolvimento de formação à medida
(articulação com IEFP)
 Aumento da capacidade de atração/ angariação de novos
parceiros para a Rede
 Realização de eventos na área da empregabilidade e aumento
da qualidade dos eventos realizados entre Redes
 Aumento das sinergias entre parceiros (desenvolvimento de
trabalho conjunto mesmo fora do âmbito da Rede)
 Alargamento de conhecimentos gerados no âmbito da Rede
dentro das equipas técnicas das organizações (alteração da
forma de atuar das diferentes equipas/ intervenção/
posicionamento da organização)
 Co construção de respostas integradas/ mais eficazes na
resposta às necessidades dos públicos

DESAFIOS/ OPORTUNIDADES

 A consolidação de uma identidade comum firmada num propósito ou
alinhamento estratégico (de nível macro, de longo termo definida para
o Programa, e de nível micro, ligado ao território específico da Rede).
 Visão partilhada da função da Rede e do valor acrescentado para cada
parceiro
 Clarificação do conceito de empregabilidade com a estabilização de
dimensões-chave e/ou prioritárias de intervenção (a ser trabalhado em
cada Rede e no conjunto das Redes e ser vertido para o Programa)
 Atualização periódica do diagnóstico do território (anual)
 Definição de papéis e responsabilidades de cada parceiro/
eventualmente definição do modelo de governância da Rede (definido
por cada Rede)
 Construção de narrativa da intervenção com a identificação das
mudanças e/ou resultados a alcançar, permitindo definir uma cadeia de
resultados a concretizar num período temporal / Operacionalização da
estratégia macro (Programa) adaptada ao seu território com um Plano
de Ação e um Plano de monitorização e Avaliação associados
 Elaboração de um Plano de Ação comum, com tradução nos Planos de
Ação das Organizações parceiras
 Elaboração de um Plano de Monitorização e Avaliação da intervenção
da Rede, com tradução nos Planos de Avaliação das organizações
(garantir recolha, armazenamento, análise e partilha de dados)
 Identificar as competências detidas na Rede e as a desenvolver
 Assegurar a animação da Rede (em colaboração com o Programa)
 Disponibilização constante de ofertas formativas de softskills
 Promover ofertas de formação à medida para públicos atualmente não
enquadráveis na formação do IEFP
 Aumento da participação dos beneficiários na construção das respostas
da Rede
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GANHOS

ORGANIZAÇÕES

TÉCNICOS

 Amplitude de visão com reflexos no seu posicionamento
estratégico face à problemática da empregabilidade
 Conhecimento fortalecido do território e dos seus pares
 Qualidade dos Serviços de Atendimento (mais céleres, mais
adaptados, mais integrados)
 Reforço de visibilidade/ Reconhecimento por parte dos pares e
públicos
 Aumento do número de pessoas abrangidas pelos serviços da
organização
 Complementaridade e articulação entre organizações
(encaminhamentos entre técnicos e projetos desenvolvidos em
parceria)
 Reorganização de serviços (atendimentos mais personalizados
e eficazes)
 Articulação mais robusta entre as diferentes equipas técnicas
da organização/ Mais multidisciplinariedade
 Aproximação ao tecido empresarial (necessidades e requisitos)
 Visão alargada da problemática da empregabilidade
 Conhecimento robusto do território (recursos, necessidades)
 Desenvolvimento de espaço de confiança, de reflexão e
partilha de experiências e frustrações
 Ganho de confiança na sua capacidade de trabalho (com efeitos
positivos na forma de apoiar/ trabalhar com o público)
 Reforço de sinergias entre técnicos de organizações e temáticas
diferentes
 Comunicação facilitada com pares (técnicos de diferentes
organizações/ serviços)
 Acesso mais amplo e facilitado a informação/ ofertas/
oportunidades/ serviços/ respostas

DESAFIOS/ OPORTUNIDADES

 Reforçar a cultura organizacional interna através do reforço da cultura
organizacional da Rede
 Incorporar o Plano de Ação da Rede no seu Planeamento interno
 Incorpora o Plano de Monitorização e Avaliação da intervenção em Rede
no seu planeamento interno e apuramento de resultados
 Identificar as competências detidas e as que vale a pena desenvolver
 Reforço da capacidade de atualização face às mudanças rápidas do
mercado de trabalho e suas implicações (oferta educativa, oferta
formativa, ofertas de emprego)

 Desenvolvimento de competências para o desenvolvimento da
articulação com o tecido empresarial e contextualização das tendências
do mercado laboral
 Adaptação das ferramentas da metodologia de emprego apoiado de
acordo com a prioridade identificada para a situação concreta de cada
beneficiário (para os técnicos que já beneficiaram do apoio do GEA)
 Acesso a ferramentas e formação em contexto na metodologia de
emprego apoiado (pelo alargamento da capacidade de apoio do GEA a
mais organizações/ técnicos)
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GANHOS
TÉCNICOS (cont.)

BENEFICIÁRIOS

DESAFIOS/ OPORTUNIDADES

 Acesso a ferramentas (da metodologia de emprego apoiado)/
acesso a formação em contexto
 Aumento da capacidade de resiliência (na busca permanente
pela melhor resposta face à necessidade do beneficiário)
 Maior autonomia, autoconfiança em si próprio e nas suas
capacidades
 Acesso e frequência de formação profissional à medida
 Competências técnicas e profissionais adquiridas ou reforçadas
 Softskills reforçadas (competências pessoais e sociais)
 Curriculum Vitae mais eficaz (estruturado, mais atrativo para o
potencial empregador da área de interesse do candidato, com
mais retorno de respostas para entrevistas de emprego)
 Desempenho melhorado em entrevista de trabalho (mais à
vontade, mais clareza das suas capacidades e do que quer, mais
facilidade na linguagem e interação com entrevistador)
 Inserção em mercado de trabalho

 Maior assiduidade aos serviços de acompanhamento pelo aumento da
capacidade de atração das Redes e das organizações parceiras/ reforço
do espaço de atendimento como um espaço de autorreflexão e
construção de um percurso de vida
 Aumento da disponibilidade para mobilidade no território mais
alargado, a cidade (promoção da agenda de eventos para a
empregabilidade ao nível da cidade)
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