
     o mês que contou com a reali-

zação, há muito desejada, da 1ª Feira de Formação e Emprego Barreiro Moita, destacamos que a RUMO, 

ao longo da sua atuação, tem vindo a reforçar a importância da construção de redes de inter-

cooperação como veículos para a criação de  contextos e comunidades mais inclusivas. Neste sentido, de-

stacamos a participação da RUMO, desde 2008, como membro ativo e parte da equipa dinamizadora da 

Rede para a Empregabilidade | Barreiro Moita. 

A empregabilidade em rede, revela-se uma estratégia efetiva de proximidade com as pessoas em situação 

de desemprego e vulnerabilidade socioprofissional, com a sociedade civil, as autarquias e as empresas 

facilitando a concretização local das políticas nacionais, gerando soluções mais adequadas a cada ter-

ritório e comunidade. Permite uma concertação de recursos que promove sinergias e aprendizagens de di-

versos tipos, capazes de melhoria e eficácia, eficiência e efetividade das políticas de emprego, inclusão 

e desenvolvimento socioterritorial. 

As redes para a empregabilidade, tornam-se um espaço de desenho, experimentação e monitorização de 

novas soluções de promoção de empregabilidade de acordo com os desafios locais. São variados os resul-

tados que as dinâmicas em rede produzem, presentes nos vários protagonistas: melhoria na qualidade de 

vida; fortalecimento de competências; maior alcance das intervenções.

NNo rescaldo da 1ªEdição da Feira, que teve lugar nos dias 25 e 26 de maio, muito nos orgulhamos do tra-

balho efetuado. Permitinu-nos espelhar, antes de mais, a  riqueza e a diversidade das respostas que apre-

sentamos que, ao articularem em conjunto, permitem chegar em maior escala e com maior qualidade aos 

que mais precisam,  contribuíndo para uma visão mais integrada das necessidades e potencialidades dos 

nossos territórios, para conhecermos melhor a realidade social e agirmos de forma mais estratégica. 

Um bem haja a todos os que contribuíram para a concretização 

de mais um desafio em rede. Seguimos juntos!    
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 O Núcleo da Margem Sul da Pais-em-Rede, Associação promoveu, no dia 21 de maio, pelas 15 

horas, o evento “Sou maior e (d)Eficiente, contratas-me?”. Esta iniciativa realizada nos formatos 

online e presencial e que contou com a participação da Dra. Ana Paula Candeias, Psicóloga do 

Projeto FORMAR (RUMO) teve como objetivo conversar sobre as questões da empregabilidade na 

deficiência, matéria que constitui uma das bandeiras e missões centrais da RUMO e sobre a qual 

contamos com uma vasta experiência e know how confirmados pelos/as inúmeros/as forman-

dos/as e tutores/empresas que já experienciaram a formação e acompanhamento da RUMO sob 

a égide da ma égide da metodologia do Emprego Apoiado. 







Em parceria com os/as colegas do Projeto LABIC Barreiro Velho, o Projeto SER CASA Barreiro co-

laborou na preparação da 1ª edição do Festival “A Rua é Nossa” que aconteceu no início do mês. 

Este foi um esforço conjunto de vários grupos de trabalho compostos por moradores do bairro e do mu-

nicípio, por associações, instituições e espaços comerciais,

que resultou num festival colaborativo com vista à ativação 

das ruas do centro histórico da cidade do Barreiro.


