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1. INTRODUÇÃO
Uma Organização da Sociedade Civil
(OSC) como a Sol sem Fronteiras (Solsef)
deve posicionar-se estrategicamente
face a questões transversais da Cidadania, tanto por uma questão de planificação da estratégia organizacional a
tomar nas respetivas temáticas, bem
como ressaltando as posições inerentes
ao seu âmbito de atuação.

OBJETIVO GERAL:

Desta forma, a Solsef convidou 10 jovens
voluntários a refletir com a organização em temáticas como a Igualdade de
Género, a Inclusão Social, a Conservação do Meio Ambiente, o Voluntariado,
a Comunicação, e o Código de Conduta
para a Cidadania, de forma a permitir
criar um posicionamento organizacional.

*

Assim, com o apoio do programa Geração Z – Agora Nós do Instituto Português do Desporto e da Juventude I.P.
(IPDJ, I.P.), serão produzidos documentos estratégicos face a estas questões
transversais da Cidadania num projeto
que intitulámos de “Cidadania no Associativismo Jovem”.
No que diz respeito ao Plano Institucional para a Inclusão Social, que trata o
presente documento, a Solsef, enquanto
associação juvenil e ONGD que trabalha além-fronteiras em contextos multiculturais, é consciente da relevância de
contar com um documento estratégico
que persiga os seguintes objetivos gerais
e específicos:
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Dotar a instituição de ferramentas que
permitam a dinamização de uma cultura
inclusiva junto dos seus associados,
doadores (públicos e privados), parceiros, beneficiários, fornecedores, recursos
humanos e voluntários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

*

Sensibilizar para a cidadania sobre a
importância da inclusão e o respeito
à diversidade;
Interiorizar a inclusão e o respeito à
diversidade na praxis institucional de
uma forma transversal.

O presente Plano Institucional para a
Inclusão Social encontra-se supeditado ao Código de Conduta Institucional e apresenta uma interligação com
o Plano de Comunicação Institucional,
o Plano Institucional para a Igualdade
de Género, o Plano Institucional para a
Gestão do Voluntariado e o Plano Institucional para a Conservação do Ambiente.
Por outro lado, o Plano Institucional
para a Inclusão Social vai ao encontro
dos princípios inspiradores dos Estatutos, das diretrizes delineadas no Regulamento Geral da Proteção de Dados e dos
pressupostos contidos no Regulamento
Interno.

2. EXCLUSÃO SOCIAL E
INCLUSÃO SOCIAL: CONCEITO
E FATORES DETERMINANTES
Os conceitos de exclusão e inclusão social são cada vez mais
proeminentes em sociologia e ciências políticas. Os dois são
muitas vezes considerados os lados inseparáveis da mesma
moeda.
A expressão exclusão social surgiu em meados de 1970, em
França, e era usada pelo governo para descrever as margens
da sociedade, ou seja, aqueles indivíduos que não possuíam
acesso ao sistema de segurança social. A sua origem é atribuída a René Lenoir que indicou que um décimo da população
fazia parte do grupo “excluídos”, que não só incluía os pobres
como portadores de deficiências mentais e físicas, indivíduos
suicidas, idosos, crianças que sofriam abusos e toxicodependentes. Ao longo dos anos, a literatura tem desenvolvido este
termo e pode-se considerar que abrange uma grande variedade de problemas socioeconómicos.

PLANO INSTITUCIONAL PARA A INCLUSÃO SOCIAL | 5

Embora não exista uma definição universalmente aceite de
exclusão social, pode-se encontrar na literatura uma variedade de definições que se concentram na ideia da falta de
participação na sociedade. No século XIV, a exclusão social
era associada à ideia de ser repelido, não aceite ou afastado.
Contudo, evoluiu para grupos socialmente excluídos, colocados à margem da sociedade pela negação de direitos e
oportunidades pessoais, sociais, políticas e financeiras, que
lhe permitam não viver em estado de pobreza. Estas privações podem resultar de um conjunto variado de fatores como
género, inaptidões, estatuto, orientação sexual, etnia, cor de
pele, religião, e outras características que os definem. É considerado por alguns autores um fenómeno distinto de pobreza
e desigualdade económica, isto é, não é um fenómeno limitada à privação material; contudo, estão inevitavelmente interligados.
Portanto, pode-se afirmar que a exclusão social possui várias
dimensões que podem ocorrer em conjunto ou separadamente: a falta de recursos materiais essenciais para uma vida
digna; limitações físicas e mentais que impedem a sua participação na sociedade; a falta ou o baixo nível educacional; o
desemprego; a descriminação; a inacessibilidade a direitos
políticos e sociais fundamentais, tais como, o direito a voto
para certos grupos em certos países dada a sua etnia, religião
ou casta; e por fim, os indivíduos que em geral se sentem
marginalizadas e que não podem confiar em instituições
sociais.
A expressão “inclusão social” é comummente utilizada para
se referir às políticas que surgem em resposta aos problemas
de exclusão.
A inclusão social é um objetivo importante no sentido de
contribuir para o bem-estar de indivíduos com inaptidões
intelectuais e de desenvolvimento, uma vez que este grupo
social continua a ser mais suscetível a isolamento social. A
inclusão é um termo usado comumente em políticas sociais
e educacionais e refere-se à ideia de que indivíduos de uma
sociedade têm ou devem ter acesso e direitos de participação
de forma igualitária. Isto pode ser atingido por duas estratégias: através de instituições, estruturas e medidas que procurem acolher diversidade de identidades, formas de vida e
contextos; e pela redução da marginalização e desigualdades
através da distribuição de recursos e oportunidades.
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Os fatores de exclusão social são identificados classicamente
como as múltiplas carências que privam os cidadãos de direitos e oportunidades, nomeadamente, fome, dificuldades
económicas, desemprego e falta de condições de trabalho,
desabrigo, violência e falta de acesso a emprego, educação,
segurança e justiça. Outro fator mencionado mais recentemente são as alterações climáticas, e o consequente aumento
de desastres naturais que contribui para um aumento da
população que sofre exclusão social (vide Figura 1).
Figura 1: Síntese de fatores de exclusão social

Fonte: Alvino-Borba & Mata-Lima (2011)

Por outro lado, os fatores de inclusão social incluem todos
um conjunto de efeitos que colaborem para o aumento de
oportunidades e recursos, tais como, a solidariedade e justiça
social, os direitos democráticos de participação na sociedade,
o acesso a educação e empregos de qualidade e a valorização
de indivíduos de diferentes religiões, etnias, géneros e idades
(vide Figura 2).
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Figura 2: Síntese de fatores de inclusão social

Fonte: Alvino-Borba & Mata-Lima (2011)
O caminho da exclusão à inclusão está relacionado com as
características económicas, sociais e culturais de cada época,
as quais são determinantes para o modo como se perspetiva
a diferença. Exclusão, segregação, integração e, nos tempos
atuais, inclusão, marcam um percurso, ao qual estão subjacentes conceções e práticas, relativamente às quais, no caso
da inclusão, entendida como Educação Inclusiva, a formação
de professores é um dos fatores fundamentais à sua implementação (vide Figura 3).
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Figura 3: Caminho da sociedade

Exclusão

Segregação

No f inal do século XX, organizações
internacionais como as Nações Unidas
e a UNESCO marcaram a diferença no
caminho para a inclusão, admitindo que
a inclusão social passaria não só pela
aceitação e valorização da diversidade,
como pela cooperação e aprendizagem
mútua, garantindo o acesso de todos,
em especial de crianças com necessidades educativas especiais, a oportunidades de participação ativa na sociedade
pela aplicação de medidas que garantissem o acesso a todo e qualquer serviço
comunitário. Alguns dos eventos mais
signif icativos foram a “Declaração
Mundial sobre Educação para Todos” na
Tailândia (1990), a Conferência Mundial
sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade em Salamanca
(1994) e a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhaga (1995).

Integração

Inclusão
Fonte: Silva, 2009
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3. O SUBSTRATO PARA A
INCLUSÃO: A Educação
Inclusiva
CONCEITO DE Educação Inclusiva
A educação é vista como um meio de desenvolvimento
humano, independentemente de qualquer barreira física ou
mental. A Educação Inclusiva está intrinsecamente ligada à
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Convenção para os Direitos da Criança (1989), a partir das quais a
educação se tornou um direito para todos. A educação deve
permitir que cada criança seja capaz de atingir o seu potencial máximo cognitivo, emocional e criativo. Deve ser gratuita,
obrigatória e de qualidade em conteúdo e processos. Para
além disso, também pode ser um meio para a eliminação da
descriminação. Por isso, deve ser um tipo de educação que
não descrimina sobre quaisquer situações como etnia, religião, estatuto económico, casta, língua, género, estatuto de
refugiado, inaptidão, etc. Assim, deve assentar também nos
princípios da igualdade, inclusão e indiscriminação.
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Em 2008, com a Conferência Internacional da Educação da UNESCO, uma
Educação Inclusiva de qualidade foi
considerada essencial para atingir
o desenvolvimento pessoal, social e
económico das sociedades. Sendo que
a inclusão permite uma maior participação ativa e competitiva dos membros na
economia de uma sociedade e também
atingir a coesão social. Portanto, a
Educação Inclusiva contribui para uma
melhoria na aprendizagem e, consequentemente, na qualidade de vida de
indivíduos considerados mais vulneráveis e de elevado risco de exclusão.
Assim sendo, mais do que focar a “Educação Inclusiva” na inclusão no currículo
de “Necessidade Educativas Especiais”,
pretendemos neste documento referir
à garantia de inclusão, aprendizagem e
participação de todos os jovens e crianças. Ou seja, garantir que todas as crianças e jovens conseguem aprender em
conjunto, independentemente de suas
condições pessoais, sociais ou culturais, bem como serem capazes de ter
iguais oportunidades de aprendizagem
e desenvolvimento.

ÓTICAS NA Educação
Inclusiva
A Educação Inclusiva pode ser vista e
interpretada de diferentes formas: da
perspetiva da deficiência e das necessidades educativas especiais; como uma
resposta para exclusões disciplinares;

como algo direcionado a grupos suscetíveis de exclusão; e como promoção de
escola para todos e educação para todos.
A perspetiva mais comum da inclusão
é a educação para indivíduos com deficiências ou necessidades especiais em
escolas regulares. Um dos problemas
com esta prática é a ideia da necessidade de segregação destes grupos com
deficiência ou até de grupos marginalizados pela sua raça, género, orientação sexual ou outros. Apesar da inclusão
não poder ser completamente desassociada da educação especial, é imperativa
uma mudança de abordagem. Assim, o
foco deve afastar-se deficiência e necessidades especiais para os obstáculos à
aprendizagem e participação e os recursos que permitem dar acesso aos seus
direitos.
Para além das necessidades especiais, a
inclusão pode também ser relacionada
com grupos de indivíduos considerados
indisciplinados ou “malcomportados”,
que estão, por isso, sujeitos à exclusão
disciplinar, formal ou informal. A exclusão
informal é frequentemente negligenciada em termos de número; contudo
está muito presente no ambiente escolar. Esta pode ser uma suspensão ou a
expulsão por comportamento inadequado no estabelecimento escolar e até
o incentivo à desistência do ano curricular de meninas que engravidam precocemente.
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Contudo, outros grupos podem estar
sujeitos à exclusão. Portanto, a inclusão
é também considerada aplicável a indivíduos marginalizados e descriminados
por motivos económicos, sociais, culturais e raciais. Neste contexto, a Educação Inclusiva atribui-se essencialmente
aos obstáculos de acesso à educação.
Por exemplo, meninas em idade escolar
que engravidam ou têm de cuidar de
bebés da família e crianças de descendência cigana ou de famílias nómadas/
viajantes.
A Educação Inclusiva é também entendida como uma escola disponível para
todo e qualquer membro da sociedade, isto é, um ensino compreensivo.
A estratégia em Portugal baseou-se no
sistema educacional obrigatório. Visava
servir a comunidade socialmente diversa
a transformar o sistema educacional a
partir da integração de todos.
Por fim, a quinta forma de encarar a
Educação Inclusiva é considera-a como
educação para todos. Aqui, a inclusão
ultrapassa o sistema educacional nacional, e refere-se também à pré-escolar,
ao incentivo de escolaridade da mulher
e o reconhecimento da importância de
obter uma educação (especialmente
relevante para países em desenvolvimento).
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A Educação Inclusiva NO
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PARA
A CIDADANIA
Alargando o foco, é fácil ligar a Educação
Inclusiva à Educação para a Cidadania,
visto ambas partilharem uma mesma
atitude ética, com interesse único no
sentido de comunidade e no respeito
pelo cumprimento dos direitos humanos e pela justiça social.
A Educação Inclusiva direciona-se ao
acesso à educação por grupos cuja voz
e participação são muitas vezes negligenciadas. Esta ideia torna-se cada mais
vez mais imperativa com uma sociedade
de crescente diversidade.
Uma particularidade da democracia é a
procura de igualdade cívica e de poder
de decisão, que vai de encontro direto
com a inclusão. Uma sociedade democrática deve procurar a inclusão de todos
os membros daquela comunidade na
tomada de decisões políticas. Isto inclui
grupos mais marginalizados, nomeadamente, indivíduos do sexo feminino, de
menor poder económico, de determinadas raças, etnias e orientações sexuais.
Para uma democracia é crítico a vocalização das necessidades de grupos
menos afortunados.
Assim, é evidenciado a sinergia entre a
educação para a cidadania democrática
e a inclusão, cujos valores fundamentais
se sedimentam na aceitação e valorização da diversidade. Na verdade, considera-se que a cidadania só é atingida
completamente através de uma sociedade e, especificamente, uma educação acessível e adaptável às diferentes
necessidades de todos.

concerne à inclusão social, temos que
abordar a corresponsabilidade e articulação comunitária de diferentes atores,
desde pessoas individuais a entidades e
passando pelo Estado, pois é pela participação de todos que se consegue experimentar uma verdadeira transformação
social.
Do ponto de vista do Estado, a inclusão
ocorre pela garantia de diversos direitos
associados à cidadania, a saber: os direitos civis, de reconhecimento da cidadania nacional, os direitos políticos, de
sufrágio e representação democrática
e os direitos sociais de saúde, educação,
moradia e proteção social.

4. CIDADANIA
E INCLUSÃO
A cidadania tem sofrido uma evolução
conceptual, desde a ideia puramente
social e política, por parte dos organismos do terceiro setor, dadas as necessidades e oportunidades em surgimento
e as desigualdades recentes. A cidadania, no âmbito da inclusão social, refere-se ao acesso a direitos, à participação
de todos e a resolução de dificuldades
da comunidade.
A inclusão assume dimensões que
estão intrinsecamente ligadas à cidadania ativa, nomeadamente, o acesso
aos direitos cívicos e cidadania nacional, aos direitos políticos e representação e aos direitos sociais. Assim sendo,
quando falamos de cidadania no que

Contudo, mesmo garantido estes direitos, há que ter em conta que é necessário garantir os recursos para que todos,
mesmo que tenham os seus direitos
formalmente reconhecidos, possam
efetiva-los. Assim sendo, a inclusão passa
também pela possibilidade das pessoas
e grupos sociais conseguirem ter acesso
a emprego estável e remunerado, que
lhes permita ter estabilidade económica
e social. De igual forma, o peso das relações familiares, sociais e comunitárias é
muito importante para a plena inclusão.
Estas redes relacionais funcionam como
redes de solidariedade, de proteção
social e são um mecanismo de contenção contra a pobreza e a exclusão social.
Assim sendo, uma conceção de cidadania, que coloca as pessoas no centro,
que reconhece a diversidade e promove
igualdade, entendo que a inclusão passa
por conseguir ter o exercício pleno da
cidadania e isso implica uma articulação entre o sistema politico, económico
e sociocultural.
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5. PLANOS NACIONAIS E
EUROPEUS PARA A INCLUSÃO
SOCIAL E O RESPEITO À
DIVERSIDADE
Durante a Presidência portuguesa da
União Europeia, em 1998, foi desenhada
a Estratégia de Lisboa que apresenta um
conjunto de medidas que visam reafirmar o carácter social da União Europeia,
sendo uma dessas medidas a indicação aos estados membros de elaborar
Planos Nacionais de Ação para a Inclusão, capazes de fixar objetivos e metas
quantitativas.
Assim surge em 2001, em Portugal o
Plano Nacional de Acão para a Inclusão (PNAI), que ao longo dos anos tem
vindo a ser atualizado, e que visa ser um
instrumento para a ação que convoca a
sociedade a unir-se, de forma complementar entre todos os agentes que se
sentem interpelados pelas desigualdades sociais e pelas injustiças existentes
que “atiram” pessoas e famílias para as
margens, ficando excluídas do acesso
aos direitos essenciais.
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Foi ainda elaborada em 2016, em alinhamento com a Estratégia Europa 2020, a
Carta Portuguesa para a Diversidade.
Fruto de reflexão conjunta de várias
organizações de diversos setores de
atividade a nível nacional, surgiu este
documento, que visa promover a diversidade e a inclusão nas diversas organizações e na sociedade portuguesa em
geral, cooperando com as instituições
nacionais e europeias relevantes para a
prossecução das suas atividades. Para
monitorizar o cumprimento e gestão da
Carta, foi criada em 2018 a Associação
Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI) que acompanha, a nível
nacional e europeu, a alavancagem das
ações previstas.
A nível europeu, e no campo da juventude, existem ainda as diretrizes do Erasmus +, descritas no documento Inclusion
and diversity now! que pretende fortalecer a inclusão e diversidade nos projetos
juvenis financiados pela União Europeia.

6. ESTRATÉGIA DE
INCLUSÃO SOCIAL
NA SOLSEF
No que diz respeito ao Plano Institucional para a Inclusão Social, a Solsef, enquanto associação juvenil e ONGD
que trabalha além-fronteiras em contextos multiculturais
pretende neste documento trazer diretrizes (gerais e específicas) relacionadas com os temas Diversidade, Inclusão e
Direitos Humanos e que se correlaciona com outras políticas e diretrizes organizacionais. Desde a sua fundação, que a
Solsef tem firmado o seu compromisso com a promoção da
Diversidade e Inclusão, tentando na sua atuação garantir os
direitos, o respeito, a valorização e a equidade de todos(as).
Complementara este documento, está o Código de Conduta
Institucional que define um referencial normativo que estabelece os princípios fundamentais para a implementação de
uma cultura institucional baseada em valores.
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6.1. Regras De Respeito
E Convivência
A Solsef pretende não só construir um ambiente baseado
no respeito pelas diferenças e individualidades, mas acima
de tudo assumir no contacto com os outros, uma postura de
aceitação das diferenças de forma a promover um “convívio
fraterno” entre todos. Isto aplica-se não só ao relacionamento
com atores externos (fornecedores, parceiros e beneficiários), mas também internamente (Equipa Executiva e Direção
Social, Sócios e Voluntários).

PARCEIROS
META I: Procurar trabalhar com parceiros de confiança que
que se pautem pelos mesmos valores e princípios éticos que
a nossa associação.
AÇÕES:

*
*
*
*

Procurar conhecer os parceiros no sentido de trabalhar
com parceiros que cumpram as leis e regulamentos em
vigor na geografia em que atuam;
Procurar conhecer os parceiros no sentido de trabalhar
com parceiros que promovam práticas responsáveis e
sustentáveis, tendo em consideração na sua atuação as
dimensões social e humana, ambiental e económica;
Procurar conhecer os parceiros no sentido de trabalhar
com parceiros que considerem o respeito e a valorização
da Diversidade como uma premissa fundamental para a
consecução da parceria, repudiando a descriminação, seja
ela de qualquer natureza;
Dar a conhecer aos parceiros os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta Institucional da Solsef.
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BENEFICIÁRIOS
META II: Garantir a não descriminação (seja por idade, género, orientação
sexual, cor da pele, capacidades, religião,
estado civil, nacionalidade, etnia, opinião
política ou qualquer outra condição) dos
nosso beneficiários.
AÇÕES:

*
*

Atuar junto dos beneficiários tendo
por base os princípios dos Direitos
Humanos, que garantem os direitos
de todos(as), independentemente da
idade, género, orientação sexual, cor
da pele, capacidades, religião, estado
civil, nacionalidade, etnia, opinião
política ou qualquer outra condição;
Denunciar e não tolerar qualquer
tipo de discriminação.

META II: Valorizar a diversidade e promover a inclusão.

AÇÕES:

*
*

Definir atividades formativas e de
sensibilização (específicas e transversais) que promovam a valorização
da diversidade;
Pôr em prática medidas de ação
positiva, em benefício de indivíduos
e comunidades mais vulneráveis,
para corrigir os desequilíbrios no
acesso à educação e a saúde.

SÓCIOS
A Solsef tem descrito no Artigo Sexto dos
seus Estatutos que podem ser associados “Todas as pessoas que o solicitarem
por escrito”, não sendo permitida qualquer tipo de descriminação ou exclusão
no que concerne à aceitação de novos
sócios.
META I: Incentivar uma consciência
inclusiva nos sócios em defensa dos
mais vulneráveis.
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AÇÕES:

*
*
*

Garantir que as ações promovidas
pela Solsef para os sócios são inclusivas e têm condições de acessibilidade para todos;
Definir atividades formativas e de
sensibilização (específicas e transversais) para os sócios que promovam a
valorização da diversidade;
Repudiar e combater a intolerância e
a discriminação, sejam elas de qualquer natureza, posicionando-se caso
seja presencie condutas excludentes e/ou atitudes discriminatórias por
parte dos seus associados.

EQUIPA EXECUTIVA E DIREÇÃO
SOCIAL
META I: Construir de uma cultura institucional inclusiva.
AÇÕES:

*
*
*
*
*
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Criar um ambiente de segurança
psicológica para todos(as) os(as)
colaboradores e voluntários;
Promover formação da Direção
Social e da Equipa Executiva de
forma a garantir que não reproduzam estereótipos e condutas discriminatórias;
Desenvolver escuta ativa e valorizar
opiniões diversas, de colaboradores,
sócios e voluntários;
Comunicar de forma assertiva e
inclusiva;
Acompanhar e garantir o respeito
pela Diversidade e Inclusão no
âmbito de atuação da Solsef.

M II: Promover a inclusão nos postos de
tomada de decisão e no quadro da associação.
AÇÕES:

*
*

Garantir a não exclusão ou qualquer
descriminação em processos de
recrutamento;
Promover a diversidade etária –
apesar de ser uma associação juvenil
- bem como a equidade de género.

FORNECEDORES
META I: Procurar trabalhar com fornecedores que que se pautem pelos mesmos
valores e princípios éticos que a nossa
associação.
AÇÕES:

VOLUNTÁRIOS

*

META I: Promover a inclusão social no
âmbito do voluntariado.

*
*
*

Procurar conhecer os fornecedores
no sentido de trabalhar com empresas que cumpram as leis e regulamentos em vigor na geografia em
que atuam;
Procurar conhecer os fornecedores no sentido de trabalhar com
empresas que promovam práticas
responsáveis e sustentáveis, tendo
em consideração na sua atuação as
dimensões social e humana, ambiental e económica;
Procurar conhecer os fornecedores
no sentido de trabalhar com empresas que tratem os seus colaboradores
com respeito e dignidade, respeitando todos os seus direitos;
Trabalhar com fornecedores que
procurem, no seu processo produtivo
ou de prestação de serviços, implementar políticas e práticas sustentáveis.

AÇÕES:

*
*

Erradicar os preconceitos, estereótipos e atitudes discriminatórias nos
processos de seleção e gestão;
Utilizar uma linguagem inclusiva nas
ofertas de voluntariado.

META II: Promover a formação do voluntariado em matérias vinculadas com a
inclusão social.
AÇÕES:

*
*

Promover a formação contínua do
voluntariado no âmbito da cidadania
e inclusão social;
Criar consciência nos voluntários
sobre política institucional em prol
da inclusão.
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6.2. Linguagem
Comunicação e Inclusiva
COMUNICAÇÃO INTERNA
META I: Integrar uma linguagem inclusiva nos processos comunicativos internos.

AÇÕES:

*

AÇÕES

*
*

Disponibilizar informação sobre
inclusão, que fomentem o debate e a
reflexão da equipa, nos canais comunicacionais internos;
Utilizar uma linguagem inclusiva nos
canais de comunicação internos.

COMUNICAÇÃO EXTERNA
META I: Integrar uma linguagem inclusiva nos processos comunicativos externos.
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*

Fomentar uma linguagem inclusiva em todos dos canais de comunicação externos (redes sociais, site,
presença em meios de comunicação,
impressa, etc.);
Procurar que a linguagem de comunicação seja acessível a pessoas com
deficiência;

META II: Reconhecer o contributo de
todos para a sociedade.
AÇÕES

*

Divulgar imagens e histórias que
representem a pluralidade da sociedade e que não reproduzam estereótipos.

6.3. A Inclusão Como
Componente Transversal
nos Planos Formatio: Educação
Para a Cidadania Global
A Educação para a Cidadania Global é um processo
dinâmico e participativo que procura sensibilizar e
consciencializar a sociedade civil para os problemas do
desenvolvimento no mundo global. Baseada nos valores
da justiça, equidade e solidariedade, a EDCG visa uma
mudança de mentalidades e comportamentos através de
uma ação local.
Os projetos desenvolvidos pela Solsef têm como objetivos
principais acabar com os preconceitos culturais e impulsionar atitudes solidárias, bem como ajudar a criar uma atitude
crítica para a realização do direito ao desenvolvimento
humano sustentável das populações, fomentando o necessário sentido de pertença a uma cidadania global com princípios universais.
META I: Integrar temáticas de inclusão social e diversidade
nas intervenções de educação e sensibilização
AÇÕES:

*
*
*

Verificar a integração de linguagem inclusiva no processo
comunicativo das ações de educação e sensibilização,
nomeadamente na mensagem, na perspetiva do emissor e nas potenciais reações institucionais às repostas do
recetor;
Aliar com potencias parceiros que ajudem a multiplicar
o impacto das ações de educação e sensibilização para a
inclusão social;
Selecionar entidades colaboradoras externas que apresentem uma responsabilidade social corporativa com objetivos em prol da inclusão social.
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6.4. Cooperação Internacional
Para o Desenvolvimento

A Solsef implementa projetos de Cooperação e Desenvolvimento, que promovem o desenvolvimento sustentado
das populações em locais desfavorecidos nos países em desenvolvimento –
em particular, nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP).
Para além de procurar responder às
necessidades sentidas pela população,
os projetos da Solsef têm como fator
determinante servir os beneficiários de
forma continuada no tempo, criando
condições para que possam permanecer
ou ajudar ao desenvolvimento pessoal e
da região, não apenas no momento da
intervenção, mas criando efeitos que se
multipliquem no tempo e nos beneficiários diretos e indiretos, promovendo
ainda uma maior autonomia para quem
participa nos mesmos.
META I: Garantir a inclusão social e diversidade em todas as etapas do ciclo do
projeto.
AÇÕES:

*
*
*

Aplicar, no terreno, a política institucional de Gestão de Recursos Humanos em prol da inclusão social;
Garantir a equidade no acesso aos
recursos e benefícios do projeto;
Promover a participação de todos na
tomada de decisões.
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META II: Implementar ações especificas
para promover a inclusão social e diversidade.
AÇÕES:

*
*
*
*

Definir atividades formativas e de
sensibilização (específicas e transversais) que promovam a inclusão
social e valorização de diversidade
na comunidade;
Pôr em prática medidas de ação
positiva, em benefício de indivíduos
e grupos mais vulneráveis, para corrigir desequilíbrios no acesso à educação e a saúde.
Emponderar os indivíduos e grupos
excluídos para que conheçam os
seus direitos humanos;
Denunciar e condenar toda forma de
descriminação.

Descrito com mais detalhe no Plano
Institucional para a Gestão do Voluntariado, no âmbito dos seus projetos de
voluntariado a Solsef tem a responsabilidade de acompanhar e formar todos
os voluntários que integram os projetos
da Solsef, tendo como formação obrigatória transversal aos projetos de voluntariado apoiado a Formação Certificada
em “Educação e Cooperação para o
Desenvolvimento no Voluntariado” onde
consta dos conteúdos programáticos os
Direitos Humanos e Responsabilidades
dos Cidadãos.
META I: Garantir a inclusão social e diversidade em todas em todas as etapas do
ciclo do programa de voluntariado internacional.
AÇÕES:

*
*
*
6.5. Voluntariado
Internacional
A Solsef promove ações de Voluntariado
Internacional, de curta e de longa duração, onde se procura privilegiar o intercâmbio e a vivência de uma experiência
de cooperação em países em desenvolvimento, em particular nos Países Africanos de Língua Of icial Portuguesa
- PALOP.

Indicar dados desagregados por
sexos na formulação;
Garantir a equidade no acesso aos
recursos e benefícios do projeto;
Promover a participação de todos na
tomada de decisões;

META II: Incentivar uma consciência no
voluntariado em favor da inclusão social
e valorização da diversidade
AÇÕES:

*
*

Incorporar conteúdos programáticos sobre inclusão nos programas
formativos do voluntariado internacional;
Promover a participação dos voluntários em fóruns de debate sobre
inclusão social.
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