Fórum Práticas Inclusivas do Distrito de Santarém
30 Outubro 2009
Ginásio da Escola Superior de Gestão de Santarém
Programa
9:00h_ Abertura do Secretariado
9.30h_ Sessão de Abertura
Jorge Faria _ Director da Escola Superior de Gestão de Santarém
Fernando Lucas _ Coordenador do Núcleo Distrital de Santarém da REAPN
Anabela Rato _ Directora do Centro Distrital de Santarém
Joaquim Botas Castanho _ Governador Civil do Distrito de Santarém
10.00h_ Apresentação
Apreciar, sonhar e cooperar para a co-construção de uma comunidade inclusiva;
Conversas apreciativas à descoberta do que funciona.
Objectivos
Conhecer estratégias baseadas no comportamento organizacional positivo e inquérito
apreciativo e seu impacto no desenvolvimento comunitário;
Ficar familiarizado com o conceito de bem-estar como ponto de partida para o
desenvolvimento sustentado das comunidades e das organizações;
Valorizar os percursos construídos ao nível do trabalho em rede;
Promover o contacto informal entre os participantes da acção.
13.00h_ Almoço
14.30h_ Ousar sonhar para além dos constrangimentos
Educação, Emprego, Formação, Saúde e Acção Social;
Partilhar e concretizar no café do Mundo (http://www.theworldcafe.com/);
Reflexões finais: Do Dia de Hoje à Construção do Futuro.
Objectivos
Definir metas e estratégias inovadoras para as áreas concretas da rede, focadas no bemestar dos profissionais e das comunidades;
Criar uma cultura de trabalho orientada para as soluções e recursos;
Conciliar as diferentes metas, num sonho comum;
Identificar os pontos fortes de cada área de modo a enriquecer o trabalho em rede;
Identificar os pontos de melhoria, tendo em conta o sonho comum;
Motivar os profissionais para o trabalho em rede;
Avaliar o impacto da acção;
Definir compromissos individuais com a “rede” para o trabalho futuro.

Facilitadora:

C a t a r i n a

R i v e r o

Ficha de inscrição
Nome: _____________________________________________________________________________
Profissão: __________________________________________________________________________
Entidade: __________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
Telefone: _________________________________

Fax: __________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Critérios de Selecção
1.º Entidades representadas na Plataforma Supraconcelhia e Entidades Associadas da
REAPN;
2.º Ordem de chegada;
3.º Prioridade para as Entidades que se façam representar por um Dirigente e um Técnico.
As inscrições são gratuitas, mas necessárias.
As inscrições são limitadas a 120 participantes e devem ser realizadas até ao dia

Outubro para o seguinte contacto:

28 de

Núcleo Distrital de Santarém da REAPN
CNEMA – Lj. 2-A, 2001-904 Santarém
Tel: 243 306 279

Fax: 243 306 284

Enviar, preferencialmente, para o E-mail: santarem@reapn.org
O refeitório do Politécnico está disponível para almoço. Indique, por favor, se pretende
almoçar:
Preço: 3,95€

Organização

Núcleo Distrital de Santarém

Apoios
Apoios

Escola Superior de Gestão de Santarém

Fundação José Relvas

