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1. O “Sítio” do PNAI (contexto comentado)

2. Leitura da exclusão e da info-exclusão no PNAI

3. Propostas do PNAI face à info-exclusão

4. Interlocuções com consequências para as agendas da 
e-Inclusão e do combate à exclusão 



Enquadramento

Cimeira de Lisboa (2000)

• Europa Comunitária = Economia de Conhecimento mais Competitiva
• Método Aberto de Coordenação
• Planos Nacionais de Acção

Revisão da Estratégia de Lisboa e Agenda Social (2005)

• Coesão e Inclusão Social
• Modernização das Politicas Sociais
• Revisão do MAC (simplificação, integração e coerência dos processos
de coordenação)



Impacto Decisivo da Erradicação da Pobreza e da Exclusão Social

Conselho Europeu da Primavera (2006) / Objectivos comuns da Inclusão Social

• Promover a coesão social e a igualdade de oportunidades para todos,
através de políticas de inclusão social e sistemas de protecção social
adequados, acessíveis, financeiramente viáveis, adaptáveis e eficientes.

• Interagir de perto com os objectivos de maior crescimento económico e
mais e melhores empregos fixados em Lisboa e com a estratégia de
desenvolvimento sustentável da UE.

• Reforçar a governação, a transparência e a participação dos agentes
relevantes na concepção, aplicação e acompanhamento das políticas.



Impacto Decisivo da Erradicação da Pobreza e da Exclusão Social

PNAI (2006/2008) / Objectivos Comuns da Inclusão Social

•Garantir o acesso de todos aos recursos, direitos e serviços sociais 
básicos, necessários à participação na sociedade e combate a todas as 
discriminações conducentes à exclusão.

•Garantir a inclusão social activa de todos e das pessoas e grupos mais 
marginalizados.

•Garantir boa coordenação e envolvimento de todos os níveis de governo e 
agentes pertinentes considerados relevantes para as politicas de inclusão 
social.



Orientações - UE

Responder à fraca implementação 
Melhorar a coordenação com outras estratégias
Aumentar o focus estratégico
Promover o mainstreaming e a coordenação
Manter e reforçar a abordagem multidimensional
Fortalecer os mecanismos de governação

- Articulação local, regional e nacional
- Envolver todos os actores relevantes
- Aumentar a consciencialização pública

Melhorar os mecanismos de monitorização e avaliação
- Avaliar o impacto das medidas
- Melhorar os dados estatísticos

Impulsionar o intercâmbio de conhecimentos e aprendizagens



Inclusão Social vs Exclusão Social

“Inclusão social é um processo que garante que as pessoas em pobreza
e exclusão social acedem às oportunidades e aos recursos necessários 
para participarem plenamente nas esferas económica, social e cultural e
beneficiarem de um nível de vida e bem estar considerado normal na 
sociedade em que vivem. (…)… (Trata-se, além do mais, de assegurar)
uma participação acrescida no processo decisório que afecta as suas 
e o acesso aos direitos fundamentais”

(Fonte: Relatório Conjunto sobre a inclusão, SEC (2003) 1425)



Inclusão Social vs Exclusão Social

Em suma, Exclusão Social refere-se a:

• Problemas de perfil e potencial persistente;

• Mais do que falta de rendimentos; 

• Unidades maiores do que os indivíduos e seus agregados: abrange 
territórios e instituições pobres;

• Privação e injustiças múltiplas: económica, cultural e associativa;

• Insuficiência e desadequação das politicas e medidas (também sociais).



Leitura Diagnostica Geral

Novas e velhas configuraNovas e velhas configuraççõesões
• Significativas taxas de pobreza
• Grupos com particulares vulnerabilidades
• Elevado défice de qualificações, insucesso e abandono 

escolar
• Elevadas taxas de desemprego
• Baixos níveis de protecção social
• Existência de factores exógenos com consequências no 

domínio da pobreza e exclusão social



Leitura Diagnostica Especifica da Info-Exclusão

• Acesso à Internet em 2005 – 31% dos agregados face a 48% na UE 25

• 20% dos agregados tinha ligação em banda larga contra 23% na UE 

• Contacto reduzido com os serviços públicos por via electrónica e fraca
utilização do comércio electrónico 3% contra 21% na UE

• Número de computadores por aluno é de 1 para 15 alunos no ano lectivo
2005/2006 



Princípios Orientadores

• Cidadania

• Responsabilização e mobilização

• Integração e multidimensionalidade

• Universalidade e diferenciação positiva

• Territorialização

• Igualdade de oportunidades e perspectiva de género



Estratégia de Inclusão

Prioridades Prioridades 

I.I. Combater a pobreza das crianCombater a pobreza das criançças e dos idosos, atravas e dos idosos, atravéés s 
de medidas que assegurem os seus de medidas que assegurem os seus direitos bdireitos báásicossicos de de 
cidadaniacidadania

II.II. Corrigir as Corrigir as desvantagensdesvantagens na educana educaçção, formaão, formaçção e ão e 
qualificaqualificaççãoão

III.III. Ultrapassar as Ultrapassar as discriminadiscriminaççõesões, refor, reforççando a integraando a integraçção ão 
das pessoas com deficiência e dos imigrantesdas pessoas com deficiência e dos imigrantes



Estratégia de Inclusão

FundamentaFundamentaçção das Prioridadesão das Prioridades

•• Combater a Combater a pobreza persistentepobreza persistente
•• Elevar nElevar nííveis de veis de escolaridade e qualificaescolaridade e qualificaççãoão
•• Responder Responder àà multiplicidade de problemas da multiplicidade de problemas da populapopulaçção comão com
deficiênciadeficiência superando um dsuperando um dééfice histfice históóricorico

•• Intervir na inserIntervir na inserçção e contrariar fenão e contrariar fenóómenos de discriminamenos de discriminaççãoão
face face àà populapopulaçção imigranteão imigrante



Combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de 
medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania

Medidas TransversaisMedidas Transversais
Programas de apoio à promoção habitacional

Reforço da dimensão de inserção no RSI

Gabinetes de aconselhamento financeiro e combate ao sobreindividamento

Medidas Focalizadas Medidas Focalizadas -- CrianCrianççasas
Melhoria da cobertura da rede de creches
Desinstitucionalização de crianças e jovens

Medidas Focalizadas Medidas Focalizadas –– IdososIdosos
Redução da pobreza monetária
Melhoria das condições habitacionais (projecto piloto)



Corrigir as desvantagens na educação, formação e qualificação

Medidas Medidas –– prevenprevenççãoão
No âmbito do sistema educativo, ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo do 
Ensino Básico (escola a tempo inteiro)

Medidas Medidas –– intervenintervençção precoceão precoce
Combate ao insucesso e abandono escolar
Elevação dos níveis de qualificação dos jovens

Medidas Medidas –– reparareparaççãoão
Qualificação e certificação de adultos em idade activa (jovens adultos e 
adultos em risco de exclusão do mercado de trabalho)

Medidas Medidas –– infoinfo--exclusãoexclusão
Alargamento dos espaços públicos gratuitos de acesso à Internet
Aumento de acções de formação no domínio das TIC



Ultrapassar as discriminações, reforçando a 
integração das pessoas com deficiência e dos imigrantes

Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência
Aumentar o número de lugares em equipamentos sociais
Melhorar a informação e as acessibilidades 

ImigrantesImigrantes
Alargamento da informação (CNAI, CLAI) 
Melhoria da formação e inserção no mercado de trabalho 



Estratégia Especifica de Inclusão

Objectivos Específicos no Combate à Info-exclusão

Generalização do acesso à Internet e às tecnologias de informação

Aumento das acções de formação no domínio das TIC

Criação de redes de informação e mediação

Inclusão digital



Estratégia Especifica de Inclusão

Medidas e Metas especificas no combate à Info-exclusão

• Ligar Portugal em Banda Larga
- Disponibilizar o serviço de banda larga a todo o território
- Aumentar em 50% o n.º de agregados familiares com acesso à Internet em banda

larga
•• Espaços Internet nos Concelhos

- Duplicar o acesso à Internet nos municípios, garantindo pelo menos um espaço      
público gratuito em cada concelho do País

•• Rede de Serviços de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência
- Criar uma base de dados com a informação sobre legislação e recursos existentes
- Criar e implementar nos 18 distritos um serviço de informação e mediação

• Inclusão Digital no Transportes Públicos
- Construir base de dados de transportes públicos da Região do Mondego

extensivo às restantes regiões
- Implementar na Região do Mondego sistema multicanal e uso generalizado das

novas tecnologias – Projecto MIMO



Estratégia Especifica de Inclusão

Outras Medidas – Que se relacionam com a promoção da info-inclusão

Gabinetes de aconselhamento financeiro e combate ao sobreendividamento
Programas de intervenção - Mercado de Trabalho Inclusivo
Escola a tempo inteiro actividades de enriquecimento curricular 1.º ciclo
Desenvolvimento de projectos de intervenção em grupos e territórios de risco
Site e linha telefónica informativa (em 6 línguas sobre a temática da 

informação)
Centros locais de apoio a imigrantes
Programa de intervenção para desempregados imigrantes
Programa Escolhas – Projectos de apoio à educação, formação (TIC, …)
Observatório de Tráfico de Seres Humanos



Exemplos de Metas de Medidas Directamente no Exemplos de Metas de Medidas Directamente no 
Combate Combate àà InfoInfo--exclusãoexclusão

Ligar Portugal em banda larga
Espaços Internet em todos os Conselhos do Continente com acesso gratuito
Redes de informação e mediação para pessoas com deficiência
Inclusão digital nos transportes públicos (sistema multicanal e uso generalizado 

das novas tecnologias – Projecto MIMO)
Site e linha de atendimento (em 6 línguas) sobre a temática da imigração
Centros locais de apoio ao imigrante
Realização 70 000 atendimentos no CLAI de Lisboa e 20 000 no CLAI do Porto e abertura de 
20 novos CLAI’s até 2008
Programa de intervenção para desempregados imigrantes
Abranger 38 000 imigrantes desempregados em acções de formação e inserção profissional 
até 2008
Programa Escolhas – Projectos de apoio à educação, formação (TIC, …)
Dotar as escolas de autonomia para resposta adequada a 80 000 alunos estrangeiros
Financiar 110 projectos de apoio à educação, formação e ocupação dos tempos livres da 
população infantil
Observatório de Tráfico de Seres Humanos (sistema de monitorização
e acompanhamento)

Estratégia Especifica de Inclusão



Estratégia Especifica de Inclusão

DIMENSÕES RELEVANTES

- A INFRAESTRUTURA

- O USO

- A APROPRIAÇÃO

- O ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO



Processo de Acompanhamento e AvaliaProcesso de Acompanhamento e Avaliaççãoão
Dimensão macroDimensão macro

AtravAtravéés de:s de:

Dimensão microDimensão micro

AGENTES
- Comissão interministerial 
- Pontos Focais
- Grupo de Peritos
- Fórum ONG …

MEIOS
- Sistema de Informação 
(indicadores estruturais, de 

resultados e de 
acompanhamento)

- Rede de Conhecimento
REDE SOCIAL

(sistema de informação 
e diagnóstico de base 

territorial)



VectoresVectores--chavechave
•• Melhorar a coordenaMelhorar a coordenaçção polão políítica tica –– diferentes diferentes 

estruturas estruturas 

•• Simplificar e racionalizar as polSimplificar e racionalizar as polííticas e medidas ticas e medidas 
existentes existentes 

•• ReforReforççar a mobilizaar a mobilizaçção e participaão e participaçção dos ão dos 
diversos actoresdiversos actores

•• Melhorar o acesso Melhorar o acesso àà informainformaçção ão 
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