
Acta do GCAL – Fórum Extraordinário  

 

Data: 28 de Outubro de 2010 

Início Previsto: 10H00 Início: 10H15   Termo Previsto: 13H00 Termo: 13H00 

Local: Polícia Municipal  

 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação da Rede para a empregabilidade na Alta de Lisboa 

A Rede para a Empregabilidade da Alta de Lisboa apresentou os seus objectivos e propostas de trabalho 

para 2010/2011; Realçaram a falta de dinamismo na rede ao nível da captação de novos elementos e 

estenderam um convite a todos os membros do fórum para entrada na Rede; Actualmente integram a 

rede as seguintes instituições: Agrupamento de Escolas D. José I, GRACE, ISU, K’Cidade, SCML (à 

presente data sem participação efectiva, estando prevista a entrada de nova técnica, Rita Santos, 

Técnica do atendimento social da freguesia do Lumiar, ainda este mês) 

 

OBJECTIVOS  

- Estratégias locais de intervenção integradas e concertadas; Reflexão conjunta sobre os problemas da 

rede; Sensibilização das empresas para inserção socioprofissional.  

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES: Potenciar parcerias locais e sectoriais; Concertação de estratégias e 

metodologias de acção comum; Valorização pessoal e profissional do público-alvo.  

 

APOSTAS PARA O PROXIMO ANO  

- Orientação Profissional: consolidação da articulação interna e promoção de um maior envolvimento 

das empresas do sector, com o apoio da Associação GRACE, como grande impulsionador: 

Sessões de esclarecimento sobre contratos de trabalho (realçaram a dificuldade que se prende 

na definição dos horários das sessões); Elaboração de um plano de Comunicação; Promover 

uma maior interacção entre os parceiros; Facilitar um maior contacto com o mundo 

empresarial; Potenciar sessões de esclarecimento (como participar em entrevistas, elaborar 

CV’s , etc); Criação de uma plataforma on-line.  

Por último informaram que a próxima reunião se vai realizar nas instalações da Escola D. José I, às 10h.  

 

2. Estratégias do Grupo para 2010/2011 com base na Avaliação  

A Comissão Coordenadora analisou os 4 pontos chave de intervenção resultantes da avaliação feita pelo 

Fórum na última reunião:  

1- Sustentabilidade e orçamento do GCAL 

2- Envolvimento da População  

3- Consolidação da participação das associações de base local 

4- Acções de lobby e advocacy  

 

Quanto aos objectivos do GCAL para 2010/2011, foi lançada a questão de que a dinamização de 

actividades deveria ir ao encontro do que pretendemos fazer na Sessão Pública, e que deverá ser 

escolhido um tema comum para o próximo ano. O Fórum considerou que deverá existir uma actividade 

anual à semelhança do “Meu Bairro é a minha Cara”, uma vez que possibilita trabalhar os temas da 

segurança, pertença, educação, mobilização da população, e pode perdurar no tempo.  

 

Marcação da próxima reunião  

A próxima reunião ordinária de Fórum Alargado não ficou com dia agendado, sujeito a confirmação, 

com propostas de data para dia 16, 17 ou 25 de Novembro, uma vez que na 3ª quinta – feira do mês, dia 

18.11.2010, se vai efectuar um encontro promovido pela CPCJ Lisboa Norte, o que condicionaria a 

participação no Fórum da maioria das instituições;  


