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Introdução 
 
 

O presente documento pretende apresentar o Plano de Ação de 2015 do Conselho Local de Cidadãos do Núcleo 

Distrital de Évora da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza. 

A EAPN Portugal / Rede Europeia Anti Pobreza – a representante portuguesa da European Anti-Poverty Network 

(desde a sua fundação em 1990) – foi fundada em 17 de dezembro de 1991 e é uma entidade sem fins lucrativos. 

Em 1995 foi reconhecida pelo Instituto de Cooperação Portuguesa como Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento (ONGD) e foi distinguida no ano de 2010 – Ano Europeu do Combate á Pobreza e à Exclusão 

Social – com o Prémio dos Direitos Humanos. 

A nossa Missão está definida da seguinte forma “Promover a defesa dos direitos humanos fundamentais e garantir 

que todos tenham as condições necessárias ao exercício da cidadania e a uma vida digna.” 

Os valores que orientam a nossa ação são os seguintes: 

Dignidade Humana - Todas as pessoas têm direitos e deveres, uma dignidade própria que deve ser respeitada e 

assegurada. 

Justiça – Apoiar a garantia dos direitos fundamentais das pessoas. Só haverá justiça quando direitos e deveres 

forem uma constante na vida de todos os homens e mulheres. Devem ser criadas condições para que todos 

possam exercer os seus direitos e quebrar o ciclo de transmissão inter-relacional da pobreza. 

Transparência – Promover o conhecimento público das suas atuações, resultados e recursos económicos 

investidos e a proveniência dos mesmos. 

A Partilha como expressão da Solidariedade - A partilha, enquanto expressão de solidariedade, não se deve referir 

exclusivamente à redistribuição da riqueza material (embora esta seja essencial), mas também a outros bens 

fundamentais como a palavra, a convivência e os conhecimentos. A participação ativa de todos os cidadãos só se 

poderá consolidar através da partilha destes elementos fundamentais nas relações humanas. 

Igualdade de Oportunidades - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e tal 

facto faz com que não possa existir qualquer forma de discriminação entre seres humanos. No entanto, tal 

afirmação não passa de uma mera declaração tendo em consideração todas as desigualdades a que assistimos e 
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nas quais participamos. A desigualdade compromete qualquer valor ético fundamental e sobretudo quando nos 

propomos combater e erradicar a pobreza. Assim, é fundamental reafirmar o princípio da igualdade como 

fundamento ético para a erradicação da pobreza 

Os princípios que estruturam a nossa ação são os seguintes: 

Participação - A ação de todos é central para mudar e construir sociedades mais inclusivas. São necessárias 

formas de democracia mais participativas, a todos os níveis e em todas as políticas. As estruturas de participação 

devem assegurar que as vozes das pessoas em situação de pobreza e /ou exclusão social sejam ouvidas e 

incluídas. 

Subsidiariedade - O envolvimento das bases é fundamental na definição de estratégias de resolução dos 

problemas de pobreza e exclusão social; a garantia da participação dos próprios excluídos é condição 

fundamental para a eficácia das ações nesta área. 

Trabalho em Rede - Uma visão holística do fenómeno da pobreza exige a aceitação dos contributos de todos para 

a resolução dos problemas. O trabalho em parceria, a cooperação e a partilha de responsabilidades ao nível dos 

diferentes setores, numa ação concertada, é fundamental para a resolução dos problemas sociais e o combate à 

pobreza. 

Desenvolvimento e Inovação- A EAPN Portugal deverá promover a inovação permanente no desenvolvimento das 

suas atividades e a avaliação periódica da sua atuação. 

 

 
 
1. Objetivos gerais 
 
 

Em resumo apontamos para 2015 a prossecução dos seguintes objetivos: 

 

1) Promover a realização de ações inovadoras que potenciem a participação da população em situação de 

pobreza e/ou de exclusão, não só em termos de dar a voz a estas pessoas mas também de lhes possibilitar um 

envolvimento mais efetivo, nomeadamente em termos de reflexão sobre os seus problemas, do reforço do seu 
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empowerment, da sua capacidade para assumir o seu papel de cidadãos e a definição de estratégias de resolução 

através da consolidação do Conselho Consultivo Distrital de Pessoas em Situação de Pobreza; 

  

2) Promover ações que concorram para o reforço da articulação de sinergias entre todos os atores: Sociedade 

Civil, Organismos Públicos e Pessoas em Situação de Pobreza, através da implementação de momentos de 

reflexão relativos a diversas problemáticas adequadas à conjuntura atual; 

 

3) Promover a sensibilização para a Cidadania bem como contribuir para o harmonioso desenvolvimento social e 

pessoal de jovens alunos de diversos graus de ensino no sentido de os sensibilizar para o desenvolvimento de um 

papel proativo no combate à pobreza e à promoção da inclusão; 

 

4) Promover ações relativas à preocupante problemática da pobreza infantil bem como reforçar o trabalho em 

parceria com entidades que desenvolvem trabalho com este públicos tais como por exemplo as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens  (CPCJ’s), os agentes educativos, entre outros; 

 

5) Reforçar a produção / disseminação de conhecimento relativo à evolução de indicadores sociodemográficos, de 

indicadores de pobreza e da perceção da sociedade civil relativamente a diversas problemáticas; 

 

6) Dinamizar canais de comunicação entre a EAPN Portugal e o conjunto de ONG’s do Distrito de Évora no 

sentido de garantir a difusão de informação em tempo útil, 

 

De entre estes objetivos destacamos como diretamente relacionado com o trabalho a desenvolver com o 

Conselho Local de Cidadãos, o Objetivo 1 -  Promover a realização de ações inovadoras que potenciem a 

participação da população em situação de pobreza e/ou de exclusão, não só em termos de dar a voz a estas 

pessoas mas também de lhes possibilitar um envolvimento mais efetivo, nomeadamente em termos de reflexão 

sobre os seus problemas, do reforço do seu empowerment, da sua capacidade para assumir o seu papel de 
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cidadãos e a definição de estratégias de resolução através da consolidação do Conselho Consultivo Distrital de 

Pessoas em Situação de Pobreza -  o qual se desdobra nos seguintes objetivos: 

 

1. Envolver o Conselho Local de Cidadãos ao nível da planificação, desenvolvimento, monitorização e avaliação 

das ações do Núcleo de Évora da EAPN Portugal venha a promover no âmbito da luta contra a pobreza e a 

promoção da inclusão social, 

2. Promover a colaboração do Conselho Local de Cidadãos na avaliação do impacto das atividades desenvolvidas 

em prol da Luta Contra a Pobreza; 

3 - Promover um trabalho contínuo e planeado do Conselho Local de Cidadãos por forma a tentar colmatar / 

resolver problemáticas comuns entre as quais assume maior questão o fomento da capacidade de 

empregabilidade a qual passa também, por um bom trabalho de promoção da autoestima, da autoconfiança, do 

conhecimento interior e do positivo Ativar da Energia !.   

4 - Fomentar a capacidade de desenvolvimento da Cidadania nos elementos do CLC, fomentar o seu espírito 

crítico e empowerment, passando pela sua capacidade de influência direta (lobby) no meio envolvente.   

5 -  Preparar a participação do grupo para uma boa prestação em Encontros Regionais / Nacionais em que 

venham a participar; 

6 -  Promover o alargamento do Conselho Local de Cidadãos 

 

 
2. Destinatários 
 
 

Os destinatários do Plano de Atividades do Conselho Local de Cidadãos são cidadãos em situação de pobreza / 

exclusão – normalmente em situação de desemprego e beneficiários de prestações sociais como o Rendimento 

Social de Inserção – tanto os que já integram o grupo como os que o poderão vir a integrar dado que o 

alargamento do CLC está entre os objetivos previstos para o ano de 2015. 
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3. Metodologia de trabalho 
 
 
 
 
Todas as ações previstas para 201\5 Plano serão executadas de acordo com a metodologia subjacente à EAPN - 

o trabalho em rede - que pressupõe a existência de uma unidade de objetivos (o traçar objetivos comuns) entre as 

diferentes instituições que constituem a rede, a reciprocidade, o compromisso, bem como a articulação e 

concertação de sinergias entre todas as partes. 

A metodologia adotada pela EAPN assenta nos seguintes princípios: partenariado e participação; cooperação; 

fomento de iniciativas inovadoras e modelares; formação e informação contínua e alargada; intercâmbio de 

serviços, saberes e experiências; entendimento da luta contra a pobreza e exclusão social enquanto estratégia 

transversal a todas as medidas e políticas (mainstreaming) e participação nas políticas sociais em Portugal São 

estes princípios que orientam a execução das nossas ações, nomeadamente através da realização de ações que 

conduzam ao reforço do empowerment e à consolidação de uma cultura de participação, quer ao nível das 

instituições que constituem o Núcleo quer ao nível das pessoas que vivenciam situações de pobreza e exclusão 

social. 

Paralelamente à execução de todas as ações, desenvolvemos um projeto contínuo de avaliação/monitorização 

das ações mediante a utilização de uma vasta bateria de indicadores de natureza qualitativa e quantitativa que 

definimos para cada uma das ações programas e que nos permite avaliar o grau de cumprimento de cada um dos 

objetivos definidos em Plano. 

No que se refere ao trabalho que realizamos com as pessoas em situação de pobreza há a salientar sempre um 

grande recurso aos métodos ativos, a metodologias que intensifiquem o potencial para a Participação pela parte 

dos seus elementos, a proximidade, a horizontalidade e a avaliação contínua – pela parte dos próprios de todas as 

atividades promovidas e concretizadas. 

 .



 
4. Ações 
 
 
Ações desenvolvidas a nível local:  

- Envolvimento constante dos elementos do Conselho Local de Cidadãos no planeamento, execução e avaliação de sessões / atividades sobre 

problemáticas que lhes sejam particularmente uteis e contribuam quer para o seu crescimento interior, elevação da autoestima e reforço do empowerment 

individual quer para o fomento da sua capacidade de Participar e influenciar positivamente o meio onde estão envolvidas; 

- Investimento no reforço de competências pessoais e sociais dos membros do grupo; 

- Envolvê-los ativamente – do planeamento á execução e avaliação das atividades do Núcleo Distrital de Évora da EAPN Portugal;. 

- Alargar a rede de stakeholders que possam – em parceria com a EAPN Portugal – concorrer de forma positiva para a boa concretização dos objetivos 

acima referidos.   

- Participação nos encontros europeus de pessoas em situação de pobreza e em outros eventos e projetos nacionais e transnacionais cujos objetivos 

passam pela participação e pelo exercício de uma cidadania ativa. 

 

 
Plano de Ação para 2015 

 
 

Objetivos Atividades Indicadores Metas Instrumentos/ 
Técnicas (medição) 

Recursos (humanos/ 
materiais) 

Responsável 

1. Envolver o Conselho Local de Cidadãos 
ao nível da planificação, desenvolvimento, 
monitorização e avaliação das ações do 
Núcleo de Évora da EAPN Portugal venha 
a promover no âmbito da luta contra a 
pobreza e a promoção da inclusão social, 

2. Promover a colaboração do Conselho 
Local de Cidadãos na avaliação do impacto 
das atividades desenvolvidas em prol da 

Atividades de 
promoção do 
envolvimento / 
competências 
sociais e pessoais 
dos membros do 
grupo que 
passem por 
ganhos 

Quantitativos e 
qualitativos 

Bom nível de 
execução das 
atividades 
planeadas 

Elevado grau de 
satisfação dos 
seus beneficiários 

 

Questionários de 
avaliação, folhas 
de registo, atas, 
registo 
fotográfico, fichas, 
referências no 
Facebook e 
outros registos; 

CCL, Núcleo e 
diversos 
stakeholders 

CCL e Núcleo 
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Luta Contra a Pobreza; 

3 - Promover um trabalho contínuo e 
planeado do Conselho Local de Cidadãos 
por forma a tentar colmatar / resolver 
problemáticas comuns entre as quais 
assume maior questão o fomento da 
capacidade de empregabilidade a qual 
passa também, por um bom trabalho de 
promoção da autoestima, da autoconfiança, 
do conhecimento interior e do positivo 
Ativar da Energia !.   

significativos de 
informação e pelo 
aprofundar da 
capacidade de 
desenvolver uma 
Cidadania Ativa 

Envolvimento 
ativo dos 
elementos do 
CLC na Focus 
Week 2015 e 
outras atividades. 

4) Fomentar a capacidade de 
desenvolvimento da Cidadania nos 
elementos do CLC, fomentar o seu espírito 
crítico e empowerment, passando pela sua 
capacidade de influência direta (lobby) no 
meio envolvente.   

Diversas 
atividades de 
lobby 

Quantitativos e 
qualitativos 

Bom nível de 
execução das 
atividades 
planeadas 

Elevado grau de 
satisfação dos 
seus beneficiários 

 

 

Questionários de 
avaliação, folhas 
de registo, atas, 
registo 
fotográfico, fichas, 
referências no 
Facebook e 
outros registos; 

CCL, Núcleo e 
diversos 
stakeholders 

CCL, Núcleo 

3) Promover um trabalho contínuo e 
planeado do Conselho Local de Cidadãos 
por forma a tentar colmatar / resolver 
problemáticas comuns entre as quais 

Realização de 
atividades que 
fomentem o 
desenvolvimento 

Quantitativos e 
qualitativos 

 

Bom nível de 
execução das 
atividades 

Questionários de 
avaliação, folhas 
de registo, atas, 
registo 

CCL, Núcleo e 
outros 
stakeholders 

CCL e Núcleo 
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assume maior questão o fomento da 
capacidade de empregabilidade a qual 
passa também, por um bom trabalho de 
promoção da autoestima, da autoconfiança, 
do conhecimento interior e do positivo 
Ativar da Energia !.   

do potencial para 
a 
Empregabilidade 

planeadas 

Elevado grau de 
satisfação dos 
seus beneficiários 

 

fotográfico, fichas, 
referências no 
Facebook e 
outros registos; 

 

5) Preparar a participação do grupo para 
uma boa prestação em Encontros 
Regionais / Nacionais em que venham a 
participar; 

Encontro 
Regional de CLC 

VII Fórum 
Nacional de Luta 
Contra a Pobreza 

Um Encontro 

 

 Um Fórum 

 

Concretização 
das atividades 
previstas 

Questionários de 
avaliação, folhas 
de registo, atas, 
registo 
fotográfico, fichas, 
referências no 
Facebook e 
outros registos; 

CCL e Núcleo CCL e Núcleo 

6) Promover o alargamento do Conselho 
Local de Cidadãos 

Desenvolvimento 
de diligências – 
divulgação e 
contatos - que 
permitam um 
alargamento do 
Conselho Local 
de Cidadãos. 

Desenvolvimento 
de procedimentos 
que conduzam ao 
alargamento. 

Ganho de dois a 
três novos 
participantes 

- Número de 
participantes 
novos 

 

CCL e Núcleo CCL e Núcleo 
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5. Cronograma 
 
 
 

 
Atividades 

ANO 
 
 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Atividades de promoção do envolvimento / competências sociais e 
pessoais dos membros do grupo que passem por ganhos 
significativos de informação e pelo aprofundar da capacidade de 
desenvolver uma Cidadania Ativa 

x x x x x x x  x x x x 

Participação dos membros do CCL nas atividades do Núcleo x x x x x x x  x x x x 

Atividades de lobby x x x x x x x  x x x x 

Atividades que fomentem o desenvolvimento do potencial para a 
Empregabilidade 

x x x x x x x  x x x x 

Participação no Encontro Regional de CLC             

Participação no VII Fórum Nacional de Luta Contra a Pobreza   x x x x x  x x   

Promoção do alargamento do Conselho Local de Cidadãos. x x x x x x x  x x x x 

 
 
Évora,23 de dezembro de 2014 
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