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09 ∙ 23 ∙ 30 NOV | 02 ∙ 09 DEZ » 15:00 
MOSAICO TALKS
Sala do Jardim – Europarque

O Município de Santa Maria da Feira, através da Rede Social Concelhia, 
e a ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das 
Terras de Santa Maria da Feira, promovem a VII Edição do Mosaico 
Social, que decorrerá entre 30 de junho 2021 e 18 de junho de 2022. 
“Cuidar do Presente a Pensar no nosso Futuro” será a temática desta 
edição. 

Durante mais de um ano, o tempo que decorreu entre Mosaicos, e em 
virtude da crise pandémica, vivemos momentos desafiantes em que 
tivemos de encontrar outras formas de atuação. A necessidade contínua 
de apoiar e cuidar das pessoas, fez-nos repensar de um dia para o outro, 
o normal funcionamento de tudo a que estávamos habituados, e ao 
mesmo tempo, refletir sobre as exigências deste “novo” presente no 
nosso futuro! 

As Mosaico Talks são um dos espaços privilegiados para encontrar, 
conhecer, difundir, contactar e trabalhar em conjunto e para um futuro 
próximo. O modelo são as comunicações livres, onde os oradores 
apresentarão a sua comunicação num tempo limite. Depois da 
apresentação, seguir-se-á o debate alusivo a cada área em discussão.

1. Submissão de propostas de Comunicações Livres
Serão admitidas propostas de comunicações de apresentação 
de projetos, já implementados ou em processo de implementação, 
em contextos e territórios definidos e que se adequem ao tema geral 
da VII edição do MOSAICO SOCIAL – CUIDAR DO PRESENTE A PENSAR 
NO NOSSO FUTURO,  e se inscrevam num dos seguintes subtemas:

· 09 Nov
Como cuidamos e podemos cuidar melhor 
das pessoas mais velhas?

· 23 Nov
Como cuidamos da empregabilidade das pessoas 
portadoras de incapacidade e deficiência?

· 30 Nov 
Respostas inovadoras no cuidado às pessoas 
com doença mental.

· 02 Dez
Como cuidamos e podemos cuidar melhor 
das crianças e jovens?

· 09 Dez
Como cuidamos do acesso ao 1.º Direito 
da Constituição: Habitação.

Os resumos deverão ser submetidos em formulário próprio até 
ao dia 01 de outubro de 2021, com a seguinte dimensão e critérios:
• Inscrição num dos subtemas propostos;

• Resumo (máximo 2500 carateres – espaços incluídos)
· 3 Palavras-chave;
· Explicitação teórico-conceptual orientadora da intervenção;
· Descrição sucinta da metodologia de intervenção;
· Conclusões e/ou resultados do impacto da intervenção.

 

2. Seleção de propostas de Comunicações Livres
As propostas serão avaliadas pela equipa organizadora da VII edição 
do Mosaico Social, que inclui um elemento das seguintes estruturas: 
Rede Social de Santa Maria da Feira, Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira e ADRITEM.
 
As propostas serão avaliadas segundo os seguintes critérios:
· Missão social;
· Impacto social;
· Empoderamento e inclusão;
· Inovação e sustentabilidade;
· Escalabilidade e replicabilidade.
 
A seleção das propostas de comunicação será divulgada aos autores 
até 15 de outubro de 2021. 
 

Outras Informações:
· Os autores deverão apresentar a sua comunicação para um tempo 
máximo de 10 minutos (com 2’ de tolerância). Os autores que irão 
fazer a sua apresentação apoiada em suporte eletrónico (Powerpoint 
/ Data Show) deverão enviar a referida apresentação para o endereço 
mosaicosocialfeira@gmail.com até dia 22 de outubro de 2021.

· À organização reserva-se o direito de nomeação de comunicações, 
cuja presença se considere relevante para a evolução dos trabalhos.
 
Contactos/Informações
Rede Social de Santa Maria da Feira
[ telefone ] +351 256 370 800
[ fax ] +351 256 37 08 01
[ e-mail do encontro ] mosaicosocialfeira@gmail.com
[ página web ]
https://www.facebook.com/Mosaico-Social-456411831185656/
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