
 
 
 
 

Seminário de lançamento 
 

17 de setembro 2012 - 14h00 
Representação da Comissão Europeia - REPCOM 

Largo Jean Monnet, nº 1, 1269-068 Lisboa 
 

Coordenação: Etelberto Costa (APG) 
 
Numa iniciativa da Comissão Europeia, através da sua Representação em Portugal, promovida pelo Centro 
de Informação Europeia Jacques Delors, enquanto Organismo Intermediário, a APG - Associação 
Portuguesa de Gestão das Pessoas, está a desenvolver um conjunto de eventos para o público em geral 
sobre a temática O Desafio da Recuperação Económica e Financeira da União Europeia.  
 
A APG responde ao desafio com a convicção firme de 48 anos de serviço público com o lema: Devolver às 
Pessoas a solução da crise que o País atravessa. Fá-lo em cooperação com parceiros para o 
desenvolvimento. 
 
Porque as Pessoas são o motor da mudança e a sua solução, todos os eventos são participados por 
stakeholders diversificados (empresas, administração pública, academias, setor social) estimulando uma 
participação ativa dos cidadãos para encontrar soluções nas oportunidades geradas pela crise, potenciando 
a iniciativa, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, porque não há cooperação sem partilha e co-
responsabilização. Foco na importância da criação de redes colaborativas e de estímulo às parcerias. 
 
Os eventos presenciais têm sempre uma participação online descentralizada geograficamente e com 
intervenção de stakeholders não especialistas nos temas em debate. 
 
Alguns dos intervenientes propõem abordagens, tais como: 

 De que se fala, quando se fala de cooperação europeia? 

 As redes colaborativas europeias aumentam a produtividade? Em que casos? E a competitividade? 
E fomentam as exportações e a internacionalização? 

 Estamos a conseguir realizar o diálogo intergeracional nas nossas organizações? O que está a 
suceder com a integração dos jovens? Como fazer para resolver? 

 Como estão as ferramentas sociais e as TIC em geral a contribuir para a produtividade e 
competitividade? O que falta fazer? 

 O desígnio nacional pela educação/formação/qualificação foi suficiente? Onde chegámos? O que 
falta fazer? 

 O que está a impedir o caminho para um maior acesso aos fundos europeus? Como nos estamos a 
preparar para a EU 2020 e para usufruir das 7 iniciativas flagship da União Europeia? 

 Que dados e estatísticas existem que possam ajudar à tomada de decisão? 



Metodologia 

A sessão será conduzida em Técnica de Painel de Oposição/Diversidade de forma a confrontar pessoas com 
ideias diversas/opostas, para que da sua discussão surjam benefícios à reflexão crítica e partilha do público 
presente e a distância. 

Diversos convidados e participantes intervirão com exposição de casos e resultados das suas práticas. 

No início há uma componente de representação da parceria ao mais alto nível e de convidados de 
entidades públicas e europeias. 

Inscrições 

Inscrição para efeitos de participação e empenhamento. A anunciar em breve. Limitado a 50 participantes. 
 
Contatos 

email: dulce.reis@apg.pt / geral@oportunidade2020.eu  Tel.: +351 21 352 27 17 
www.oportunidade2020.eu  Facebook: www.facebook.com/oportunidade2020 
Google+: www.google+.com/oportunidade2020  Twitter: www.twitter.com/oportunidad2020 
 
 

Programa 
 
14:00 Receção dos participantes 
 
14:30 Sessão de Abertura 
Representante da Comissão Europeia (REPCOM) 
Presidente da Direção da APG 
Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal 
Diretora do CIEJD 
Representante da Parceria de Desenvolvimento 
 
15:30 Parte 1 – Criar uma visão de desenvolvimento participativo - Coordenador do Projeto  

Interventores: membros da parceria e da equipa APG. Inclui apresentação da ação e dos 
resultados do inquérito online. 

 
16:00 Parte 2 - “Network café” 

Os presentes interagem de forma organizada e premeditada uns com os outros. Também a 
distância. (intervenções curtíssimas) 
Coordenador convida assistência a intervir a qualquer momento. 
«Café em simultâneo com os trabalhos».  

 
16:30 Parte 3 – Inspirar as Pessoas & Organizações - Coordenador do Projeto  

Painel de diversidade/oposição com os participantes e os facilitadores. Alguns convidados 
entram via webconference. Perguntas e questões pronunciadas. Respostas rápidas e 
objetivas. (Nomes de oradores a indicar) 
Relatores para enunciar uma proposta de pronunciamento. 

 
17:30 Parte 4 - Mobilizar redes e gerar compromissos 

Relatores em ação. 
 
17h45   Conclusão e encerramento 
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