
ENCONTRO NACIONAL                                                     

TODOS CONTAM! DIREITOS POR LINHAS TORTAS 

 

APRESENTAÇÃO 

A FENACERCI no âmbito do Projeto Todos contam! Direitos por linhas tortas, cofinanciado pelo Progra-

ma de Financiamento a Projetos do INR, IP, promove um Encontro Nacional de Cooperativas de Solida-

riedade Social. 

O Projeto Todos Contam! tem subjacente a ideia de que uma sociedade equitativa só será uma realidade 

quando todos os agentes envolvidos se encontrem em consonância e desenvolvam atividades conjuntas 

tendo em vista esse mesmo fim.  

O presente Encontro tem como principal objetivo a criação de um momento de reflexão e partilha conjun-

ta implementando dinâmicas de trabalho diversificadas em que se reflita sobre os direitos das pessoas 

com deficiência através da desconstrução de mitos, preconceitos. 

Pretende-se que dirigentes, famílias, profissionais, pessoas com deficiência e agentes chave da comuni-

dade conheçam o inscrito na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, identifiquem a 

importância que a Convenção detém na assunção dos direitos/ liberdades das pessoas com deficiência e 

que promovam espaços de diálogo/ ações verdadeiramente inclusivas de forma a potenciar a participa-

ção de todos os cidadãos.  

OBJETIVOS  

 Partilhar informação/sensibilização/reflexão sobre a importância da aplicação dos princípios inscri-

tos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como sejam a Diversidade/ 

Direitos/ Participação/ Cidadania;  

 Reforçar o papel da comunidade no que respeita à promoção dos direitos fundamentais das pes-

soas com deficiência intelectual garantindo a sua participação em igualdade de oportunidades;  

 Identificar sinergias potenciadoras de processos de inclusão eficazes;  

 Fortalecer o relacionamento, a coesão intraorganizacional e redes de intervenção local. 

PÚBLICO ALVO 

 Dirigentes das Cooperativas de Solidariedade Social representadas pela FENACERCI;  

 Pessoas com deficiência;  

 Famílias e  

 Agentes da comunidade.   
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DIA 14 DE NOVEMBRO (QUARTA - FEIRA)   

 CASA DA CALÇADA - SALA JARDIM 

14h30 – Receção dos participantes  

          Café de boas vindas 

15h00 – Sessão de Abertura   

15h30 – I Sessão Plenária  - Prós e Contras 

Neste painel vamos procurar identificar de forma clara o que somos hoje, que respostas temos para dar, as fragili-

dades que marcam o nosso desenvolvimento organizacional e as potencialidades que eventualmente poderíamos 

espelhar melhor. Para isso, vamos colocar frente a frente protagonistas das nossas Organizações que num debate 

de prós e contras procurarão evidenciar aquilo que são as nossas potencialidades reais e as nossas fragilidades, 

num debate aberto e moderado por um profissional da comunicação social. 

 Primeiro Painel - As respostas que temos e as que deveríamos Ter  

 Segundo Painel - As organizações que somos e as que deveríamos Ser  

 Debate 

17h30 – Fim dos trabalhos  

18h30 – Visita Guiada Museu Amadeo de Souza-Cardoso 

Jantar livre                                                                                  

DIA 15 DE NOVEMBRO (QUINTA - FEIRA)   

 CASA DA CALÇADA  

9h30 – Linha da Frente 

A ação que desenvolvemos tem protagonistas muito concretos aos quais nem sempre são atribuídos/ reconhecidos 

os papéis importantes que desempenham. Neste painel, distribuído por três Grupos de Trabalho, vamos colocar na 

linha da frente os protagonistas: Cliente, Família e Comunidade. Em todos os grupos, o debate será aberto por um 

questionamento feito por um destes protagonistas. 

 LF1 – Família e Direitos - Sala Jardim 

 Reflexão alargada sobre o papel e ação das famílias na construção dos processos de inclusão, tendo em conta 

 um quadro de direitos e deveres que é fundamental que assumam. 

 LF2 – Nós por nós próprios mas com os outros - Sala de Jogos  

 Reflexão na primeira pessoa sobre oportunidades de igualdade em contextos onde o papel dos outros (Pares; 

 Família; Comunidade; Organizações) pode ser determinante. 

 LF3 – Comunidades Vivas - Sala do Paço Piso -1 

 Todo o trabalho que fazemos se projeta na Comunidade e muitas vezes não damos conta dos impactos que 

 resultam da ação que desenvolvemos. As comunidades não são realidades estáticas, têm vida própria, têm cul-

 turas que podem ser, mais ou menos, favoráveis aos objetivos que prosseguimos. Identificar essas vivências 

 comunitárias e saber como lidar com elas, como integrá-las como ferramentas de ação é fundamental para o 

 sucesso  

11h30 – Pausa para café  

11h45 – Continuação dos trabalhos  

 

PROGRAMA  



DIA 15 DE NOVEMBRO (QUINTA - FEIRA)  - CONTINUAÇÃO  

 CASA DA CALÇADA  

13h00 – Pausa para almoço  

14h30 – II Sessão Plenária - CooperAção - Sala Jardim 

Painel da responsabilidade da CONFECOOP. É fundamental que consigamos percecionar a importância do coope-

rativismo no desenvolvimento económico e social e projetar as prioridades para o próximo futuro num contexto que 

é claramente marcado pela criação da Confederação Portuguesa de Economia Social. 

 Uma visão de futuro sobre as Cooperativas  

 Um painel de interventores da Economia Social lançará os tópicos para um debate que se pretende alargado e 

 vivo. 

 Debate 

16h00 – Pausa para café 

16h15 – III Sessão Plenária - Encontros Imaginários 

 Momento cultural criado a partir de um texto de Hélder Costa, do Teatro “A Barraca”.  

17h30 – Fim dos trabalhos 

20h00 – Jantar  

DIA 16 DE NOVEMBRO (SEXTA - FEIRA)  

 CASA DA CALÇADA - SALA JARDIM 

09h30 – Partilha dos pontos chave: Linha da Frente   

10h30 – IV Sessão Plenária - Retroescavadora  

 Visão crítica sobre os diferentes domínios de intervenção das CERCI´s, no quadro da nova responsabilidade 

 que a  FENACERCI tem enquanto representante da CONFECOOP, no âmbito das negociações do compromis-

 so social. 

 Intervenção Precoce, Educação, Centros de Atividades Ocupacionais, Residências, Formação  

 Profissional, Emprego Protegido e Apoiado, Doença Mental, Compromisso Social 

 Debate 

12h00 – Sessão de Homenagem 

  Evocação de Personalidade relevante do Setor Cooperativo Solidariedade Social 

12h30 – Sessão de Encerramento  

 

 

PROGRAMA  
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