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XII Encontro PÚBLICO PASC 

 

 “Desemprego e Diálogo entre Gerações” 

13/ Novembro/ 2012 

14.45/ 17.00 Horas 

 

Local: ISCSP 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Pólo do Alto da Ajuda 

 

Organização APG – Associação que integra a PASC 

A PASC – Plataforma Ativa da Sociedade Civil, surgiu em Janeiro de 2010. Resultou da 

reunião de um grupo de Associações Cívicas numa plataforma informal. Esta 

plataforma adoptou como um dos seus objectivos, o de dinamizar o contributo da 

Sociedade Civil para a mudança necessária face à crise financeira, económica, e 

sobretudo social que já era visível em Portugal. 

Hoje, com o contributo de 27 Associações, a missão da PASC continua a ser a de dar 

expressão a questões de interesse nacional, fazendo apelo à mobilização e 

consciencialização dos portugueses para uma cidadania ativa e responsável, individual 

e coletiva. 

 

Para mais informações favor consultar: 

http://www.pasc-plataformaactiva.org | http://pasc-plataformaactiva.blogspot.com 

http://www.pasc-plataformaactiva.org/
http://pasc-plataformaactiva.blogspot.com/
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XII Encontro PÚBLICO PASC 

 “Desemprego e Diálogo entre Gerações” 

ISCSP – 13/ Novembro/ 2012 

Programa 

14.45- Abertura 

- Maria Perpétua Rocha – Coordenadora da PASC 

- Jorge Marques – Presidente da Assembleia Geral da APG  

- João Salgueiro – Economista, Professor Universitário  

15.30- Oportunidade2020 

15.45- Apresentação de depoimentos filmados de várias personalidades europeias e 

Ana Margarida Silva da EURES (Plataforma Europeia de Emprego). 

ENQUADRAMENTO  

O desemprego, os níveis a que chegou, a terrível rapidez com que cresce, atingindo 

toda a Sociedade em termos de idade, género e qualificação profissional, tem que ser 

uma prioridade em qualquer Agenda Política, em particular nas agendas políticas de 

Estados Democráticos como Portugal.  

Mas não está a ser! 

O desemprego tem que ser igualmente tema prioritário para um debate promovido 

por uma Sociedade Civil responsável e activa. Uma sociedade que dê voz aos 

desempregados e aos seus anseios. O desemprego em Portugal é por isso uma das 

Causas que a PASC abraçou. 

A PASC propõe-se levar a cabo várias acções que contribuam, através do Debate 

Público, para uma mudança de atitude do Governo face ao desemprego e aos 

desempregados. 

Este XII ENCONTRO PÚBLICO PASC – “Desemprego e Diálogo entre Gerações” insere-se 

nesta linha de acção da PASC. 

As economias e as sociedades tenderão para serem sociedades de não emprego. A 

ideia de que o crescimento económico vai absorver o actual desemprego é uma não 
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verdade que importa desmistificar para que nos centremos na procura de novas 

soluções.  

As soluções para o desemprego têm que ser encontradas nos domínios da vontade 

política e da Inovação Social. 

É necessária uma urgente e profunda alteração dos actuais modelos quer do emprego, 

quer da relação de trabalho. A palavra de ordem é Inovação Social porque esta trará 

novas formas de Contrato Social. 

É necessário encontrar o valor acrescentado naqueles que, actualmente, parecem ser 

dois dos pontos críticos do mercado de emprego, a entrada e a saída do mesmo. Neles 

cruzam-se a energia da juventude com o conhecimento e a experiência dos maiores. 

Estudos realizados quer a nível europeu, quer a nível mundial, apontam como desafios 

cruciais ao mundo do trabalho e à gestão das empresas: 

 - A Gestão do Talento e a Transmissão do Conhecimento entre das gerações. 

Face aos dados referidos e a um mundo ocidental, em particular a um País, com cada 

vez menos emprego, pretendemos discutir neste Encontro as respostas às seguintes 

questões:  

- Poderemos criar formas alternativas ao emprego tradicional que sejam 

simultaneamente a concretização do potencial individual e geradoras de inovação, 

equilíbrio e riqueza? 

- Poderemos desenvolver novas relações de trabalho neste cenário de emergência? 

- Que tipo de soluções para potenciar o encontro da energia e da nova informação dos 

mais jovens com o conhecimento e experiência dos maiores? Que tipo de 

flexibilidades, de partilhas, de empreendedorismo entre estes grupos?   

- No momento que Portugal atravessa com cerca de 17% da população activa no 

desemprego, sendo que esta percentagem ultrapassa os 35% quando nos cingimos a 

uma população com menos de 35 anos, é este debate útil? É possível implementar 

soluções alternativas? Quais os pressupostos a cumprir? 


