Redes para a empregabilidade

Apresentação do Guia de Apoio à Implementação

A Fundação Aga Khan Portugal (AKF Prt), a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado e a Rumo
– Cooperativa de Solidariedade Social, CRL ) têm procurado estimular o trabalho em parceria e a criação
de redes com o propósito de promover a reflexão conjunta e a ação concertada das organizações, permitindo
concretizar mais ações, canalizar mais recursos, chegar a mais pessoas, ter respostas mais adaptadas
às características das comunidades, aumentando, dessa forma, a sua eficácia e eficiência.
Mais concretamente, a AKF Prt, a APEA e a Rumo desenvolveram, nos últimos anos, um trabalho conjunto
para a criação e dinamização de redes para a empregabilidade (RE), procurando assim fazer face
aos desafios da empregabilidade que as populações locais enfrentam. Desse trabalho, resulta o guia
«Redes para a Empregabilidade – Ação concertada e co-construção de soluções».

Uma RE consiste num conjunto de organizações (do sector

recurso resulta de vários anos de prática desta metodologia

público, social e privado lucrativo) que partilham as mesmas

na área metropolitana de Lisboa e decorre do trabalho de

preocupações face aos desafios da empregabilidade e da in-

sistematização feito pelas três entidades nas diferentes RE

clusão socioeconómica num dado território, desenvolvendo

que têm alavancado na área metropolitana de Lisboa, sendo

uma ação concertada e integrada para aumentar oportuni-

de destacar os contributos metodológicos da AKF com a ani-

dades formativas, de capacitação e de acesso ao mercado de

mação territorial e da APEA e Rumo com a metodologia de

trabalho das comunidades em que atuam.

Emprego Apoiado.

O que é o guia de apoio à implementação
de redes para a empregabilidade?

Foi construído a partir de uma dinâmica participativa que
envolveu um conjunto de técnicos da AKF Prt, APEA e Rumo,
de colaboradores de organizações parceiras e de membros

É um recurso técnico pedagógico com a função de apoiar

da comunidade local que colaboraram na recolha de infor-

a implementação de RE, em contextos diversificados. Este

mação e na reflexão sobre as práticas e aprendizagens.

Como é constituído?

As RE desenvolvem
uma ação concertada
e integrada para aumentar
oportunidades formativas,
de capacitação e de acesso
ao mercado de trabalho

Este recurso é composto por três componentes que se apresentam em papel e versão digital: uma brochura que descreve o que é uma RE, qual a sua finalidade e potencialidades,
formas de atuação e de dinamização das RE assim como os
principais desafios do processo; um conjunto de casos práticos (CP) contendo exemplos específicos da implementação
de RE em diferentes territórios, bem como testemunhos de
parceiros e beneficiários do trabalhos das redes e ainda; várias fichas de apoio (FA), contendo materiais úteis para alavancar uma RE.

Apresenta-se como uma estratégia efetiva de proximidade

Estão ainda previstos outros dois suportes compostos por

com as pessoas em situação de desemprego e vulnerabilida-

um conjunto de slides e ”video lessons”, sobre a temática,

de socioprofissional, com a sociedade civil, as autarquias e

para apoio a ações formativas presenciais e/ou online.

as empresas que facilitam a concretização local das políticas

Os materiais que compõem este recurso visam facilitar o desempenho das ações inerentes à implementação de RE de

nacionais, gerando soluções mais adequadas a cada território e comunidade.

forma autónoma e com garantia de um processo participa-

Estimula a colaboração entre diferentes atores da sociedade

tivo. Constituem apenas uma base de trabalho, podendo ser

civil, poder público e setor empresarial, criando um espaço

adaptadas às necessidades dos utilizadores.

de desenho, experimentação e monitorização de novas soluções de promoção de empregabilidade de acordo com os

Qual a sua utilidade?
O recurso fornece inspiração e orientações gerais para ala-

desafios locais.

vancar e implementar RE em contextos diversificados. Serve

A quem se dirige?

para sensibilizar decisores, técnicos e dirigentes organizacio-

•

A organizações interessadas em alavancar lógicas de

nais sobre como implementar a metodologia, explicitando o

desenvolvimento local e de animação territorial basea-

seu valor acrescentado.

das nos valores da participação e do empowerment, do
trabalho em rede e em parceria, em particular ao nível
da empregabilidade (câmaras municipais, fundações ou

Que mais-valias pode trazer?

outras entidades financiadoras, operadores de políticas

A metodologia incute o sentido da participação, do coletivo,
do trabalho em parceria e em rede, favorecendo o surgimento de novas soluções/respostas para necessidades da comu-

públicas,).
•

(juntas de freguesia, centros de saúde, escolas, organi-

nidade ao nível da empregabilidade. Procura responder a di-

zações não governamentais ou outras associações).

mensões e necessidades não cobertas, valorizando saberes
e culturas, rentabilizando recursos e potencialidades, criando valor social. Permite fortalecer e/ou desenvolver com-

•

A professores, investigadores e alunos, em particular, da
área das ciências sociais.

petências de facilitação e acompanhamento nos técnicos e
nas organizações, para alavancar e dinamizar o trabalho em

A técnicos de organizações públicas e privadas locais

•

A profissionais que trabalham na área do emprego .

rede, em particular as RE.
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