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A EAPN Portugal tem como missão defender os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham 

as condições necessárias ao exercício da cidadania e a uma vida digna, promovendo a luta contra a pobreza 

e a exclusão social, o trabalho em rede e o envolvimento de toda a sociedade civil  a qual procura concretizar 

através de uma metodologia de trabalho em rede com todos os atores nos processos de pobreza e exclusão 

social – os atores públicos e privados bem como todos aqueles experimentam e vivenciam diariamente os 

fenómenos da pobreza e da exclusão social: as pessoas que se encontram nesta situação. Acreditamos que 

para que se consiga promover um combate efectivo a estas problemáticas há que acima de tudo que trabalhar 

com e não apenas para, isto é promover o envolvimento activo das pessoas que estão em situação de pobreza 

e/ou de exclusão na reflexão e no delinear de estratégias de solução para os seus problemas e 

simultaneamente ganhar a consciência de todas as suas capacidades e do seu potencial para a gestão da 

sua própria vida (o empowerment). Este envolvimento requer, porém, todo um percurso de aprendizagem e 

maturação, o qual se consegue através da aquisição de práticas participativas e da capacidade de conseguir 

expressar tanto as suas dificuldades bem como o conseguir perspectivar e equacionar soluções para os 

problemas que os atingem. 

Neste sentido promovemos ao longo dos anos diversas iniciativas que permitem o potenciar das práticas 

acima referidas, tais como o Encontro Europeu das Pessoas em Situação de Pobreza, que se realiza 

anualmente em Bruxelas desde 2001, o qual contou já com a participação de representantes do Distrito de 

Évora, o Projecto Activar a Participação, os Fóruns Nacionais com Pessoas em Situação de Pobreza (que 

contam anualmente com a participação de uma delegação de pessoas em situação de pobreza do Distrito de 

Évora), os Fóruns Concelhios com Pessoas em Situação de Pobreza que realizámos na maior parte dos 

concelhos do Distrito de Évora no período compreendido entre 2007 e 2010, entre outras iniciativas. 

 

INTRODUÇÃO 



 

 

Paralelamente, a EAPN Portugal  constituiu o Conselho Consultivo Nacional – o qual é constituído pelos 

dezoito representantes dos Conselhos Consultivos Locais ( que são dinamizados em cada um dos 18 distritos 

do continente, onde a EAPN está implemnentada através dos seus Núcleos Distritais). 

Os principais objetivos do Conselho Consultivo Nacional são dar a oportunidade a um grupo de cidadãos em 

situação de pobreza  e / ou exclusão social (ou que já vivenciaram estas situações) de se expressar e 

participar ativamente na luta contra a pobreza e a exclusão social em articulação com a EAPN Portugal bem 

como de desenvolverem uma postura de proatividade e  reflexão crítica na avaliação das medidas e políticas 

de cariz social através do planeamento participado de atividades que se integram nos três eixos de atuação 

da EAPN: a informação, a formação e a investigação. 

 

 

O Núcleo Distrital de Évora está assim a desenvolver e consolidar o Conselho Consultivo Local do Distrito de 

Évora, o qual é constituído por pessoas em situação de pobreza (beneficiárias ou não de apoios sociais) bem 

como por pessoas que já vivenciaram estas situações. 

 

Os objetivos que presidem á dinamização deste grupo são os seguintes: 

 

1. Envolver o Conselho Consultivo Local 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, 

3. Promover um trabalho contínuo e planeado do CCL nomeadamente no âmbito das atividades do Ano 

Europeu da Cidadania potenciando o reforço do seu conhecimento sobre a União Europeia, os seus direitos 

e deveres, bem como favorecendo o desenvolvimento da sua capacidade de reflexão crítica bem como da 

sua capacidade de expressão e de conseguir transmitir mensagens e conhecimentos. 

 

 

 

O CONSELHO CONSULTIVO LOCAL (ÉVORA)

O PROJETO  SER  CIDADÃO 

O CONSELHO CONSULTIVO NACIONAL



Ao dar continuidade a este trabalho de fomento da participação das pessoas em situação de pobreza, que no 

âmbito das atividades que programadas para o ano de 2013 – tendo como fio condutor o Ano Europeu da 

Cidadania - e porque o reconhecimento e o pleno acesso ao exercício da Cidadania constituem os principais 

pilares de uma sociedade verdadeiramente equitativa, justa e solidária -   propomos a realização do Projeto 

Ser Cidadão a desenvolver com os membros do Conselho Consultivo Local (CCL) e outros participantes com 

perfil idêntico e significativa vontade de participar neste tipo de iniciativa, através do qual se pretende 

desenvolver nos seus participantes a capacidade de saber reconhecer o seu estatuto de Cidadão Europeu, 

através do conhecimento / reconhecimento dos direitos e deveres de que são objeto nas diversas esferas da 

vida em sociedade – exercício da cidadania, a cidadania no espaço da União Europeia, o Emprego, entre 

outras – bem como o desenvolvimento de uma postura proativa, positiva e participativa nas diferentes áreas 

abordadas (a qual passará quer pela compreensão e reconhecimento dos direitos e deveres mas também e 

sobretudo pelo desenvolvimento da capacidade de saber reconhecer e lutar pelo acesso a todos os direitos 

que lhes são devidos). 

  

 

 

Os objetivos do Projeto Ser Cidadão  foram  os seguintes: 

 

1) Potenciar o acesso á informação sobre os direitos e os deveres subjacentes ao estatuto do cidadão no 

âmbito da União Europeia através de estratégias que fomentem quer a aquisição de conhecimento como 

também o desenvolvimento da capacidade de identificação e de reflexão crítica sobre o acesso ao pleno 

exercício da Cidadania; 

2) Estimular e apoiar os participantes na construção de um trabalho conjunto e transversal a todas as 

temáticas abordadas a apresentar no final da execução do projeto perante uma audiência alargada composta 

por representantes de ONG’s e Organismos Públicos; 

3) Promover o alargamento do Conselho Consultivo Local. 

 

 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA 



 

O desenvolvimento deste projeto consistiu na realização de um conjunto de sessões / atividades sobre as  

diferentes esferas da cidadania.  Cada sessão informativa contou com o envolvimento de um facilitador com 

reconhecido trabalho já desenvolvido em cada uma das áreas, o qual para além de proporcionar uma vertente 

informativa deverá também potenciar a capacidade de debate e reflexão crítica pela parte dos  participantes. 

 

 

 

No Projeto Ser Cidadão participaram os seguintes elementos: 

 

Nome Idade Grau de 
Instrução 

Situação face ao 
Emprego 

Observações 

Cidália Barriga 38 Ensino 
Secundário 

Desempregado 
+  12  meses 

Beneficiária de RSI 

Jorge Barriga  Ensino 
Secundário 

Desempregado 
+  12  meses 

Beneficiário de RSI 

José Ferreira 48 Ensino 
Secundário 

Desempregado 
+  12  meses 

Ex-beneficiário de RSI 

Flávio Silva 40 Ensino 
Secundário 

Desempregado 
+  12  meses 

Beneficiário de RSI 

Conceição Arcadinho 48 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Desempregado 
+  12  meses 

 

Teresa Cardante 43 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Desempregado 
+  12  meses 

Beneficiária de RSI 

Fernanda Charrua 44 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Desempregado 
+  12  meses 

 

Ana Pardal   Desempregado 
+  12  meses 

Beneficiária de RSI 

Beia M'Bombe   Desempregado 
+  12  meses 

Trabalho Precário 

Catarina Marreiros 48 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Desempregado 
+  12  meses 

CEI + 

Maria João Monteiro 44 1.º Ciclo do Desempregado Beneficiária de RSI 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 



Ensino Básico +  12  meses 

Sandra Carrapita 30 12.º ano Desempregado 
+  12  meses 

 

 

 

 

No âmbito do referido Projeto, realizaram-se as seguintes sessões / atividades: 

 

SESSÃO / ATIVIDADE DATA 

“A Cidadania – Questões Introdutórias” 15-02-13 

Coaching para a Empregabilidade (I) 18-04-13 

“O Exercício da Cidadania no Espaço da União 
Europeia” 

22-05-13 

Sessão Preparatória para a Visita á Assembleia da 
República 

20-05-13 

Visita á Assembleia da República 03-06-13 

A Carta dos Direitos Fundamentais 11-06-13 

Coaching para a Empregabilidade (II) 18-11-13 

 

Para além destas sessões / atvidades, os participantes no Projeto Ser Cidadão participaram em outras 

atividades, tais como  um retiro em Juromenha para a prepraração da participação do  Fórum Nacional de 

Luta Contra a Pobreza que se realizou na Costa da Caparica nos dias 14 e 15 de outubro. 

  

. 

A primiera sessão realizou-se no dia 15 de fevereiro sobre “A Cidadania – Questões Introdutórias”. 

 

No inicio do Projeto foi pedido a cada participante que escrevesse a sua própria definição de Ser Cidadão, 

quer como forma de avaliação diagnóstica quer para que no final do Projeto seja possível proceder a uma 

comparação entre as respostas que permita aferir as mais valias do referido Projeto. 

 

SESSÕES / ATIVIDADES REALIZADAS 

DESCRIÇÃO / AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES



Assim, transcrevem-se as seguintes respostas: 

“Ser Cidadão para mim significa ter direitos e deveres a cumprir...Direitos e deveres esses: respeitar e ser 

respeitado, não fazer aos outros aquilo que não gostamos que nos façam a nós.” 

 

“Ser Cidadão é cumprir com os deveres e exigir os seus direitos como ser humano.” 

 

“Ser Cidadão para mim é dar algo de mim em prol da sociedade onde estou inserido, tentando de alguma 

forma pautar-me pelos valores morais que me foram transmitidos pelos meus pais e pela sociedade em geral.  

É não abdicar dos meus direitos mas consciente de que tenho que cumprir o meu dever.” 

 

“Significa sentir-me a pertencer a um grupo, a uma comunidade, a um país, ao mundo. Ter direito a participar, 

a decidir, a contribuir nas decisões que me envolvem. Significa o dever de aceitar o os outros com as suas 

diferenças e participar no processo de incluir todos no meu pensamento de humanidade. Significa a procura 

permanente de uma harmonia entre as várias diferenças que cada ser humano contém.” 

 

“Ser Cidadão é o estatuto do ser humano que está inserido na sociedade e como tal partilha direitos, deveres, 

beneficios e infortunios.” 

 

“Ter todos os direitos que nós temos a todos os níveis mas também não nos podemos esquecer, para que 

isto aconteça todos os cidadões se devem ajudar.” 

 

“Conhecer os nossos deveres para com a sociedade e exigir os nossos direitos como parte integrante da 

sociedade, contribuindo desta forma para uma cidadania ativa e consciente.”     

 

 

 

PLANO DE SESSÃO 

 



Data: 15 de Fevereiro de 2013 

 
1.IDENTIFICAÇÃO DA ACÇÃO 

 
Curso: Projeto Ser Cidadão 

 
Tema:  A Cidadania – Questões Introdutórias 
 
Facilitadora: Dr.ª Elsa VazSara Cabaço e Dr.ª Cristina Santos 

 
Destinatários: Pessoas em situação de pobreza / exclusão social 

 
Duração da sessão: 44.30h / 17.30h 

 

 
2.OBJECTIVOS 

 
1. Conhecer o conceito de cidadania, associando-o aos seus vários subtemas; 

2. Reconhecer os deveres enquanto cidadãos e os seus direitos cívicos, políticos, 

económicos, sociais e culturais; 

3. Conhecer o conceito de civismo e saber dar exemplos da vida quotidiana; 

4. Refletir sobre os valores e atitudes relativos aos seus direitos e á responsabilidade com 

o bem comum; 

5. Desenvolver argumentos associados á defesa dos direitos civicos;   

6. Desenvolver a curiosidade e procura de informaçãopara uma cidadania ativa e informada 

 

 
3.PRÉ-REQUISITOS 

Não se aplica 

 



4. RECURSOS DIDÁCTICOS/BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 
5.ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
METODOLOGIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
AVALIAÇÃO TEMPO 

I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
Ç 
Ã 
O 

- Apresentação 

- Conceito de 

Cidadania 

 

 

 

 

Ativa - 

Brainstorming, 

Interrogativa e 

Expositiva 

 

- PC; 

- Data-Show. 

- Participação na 

Atividade. 

45min 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

- Direitos e 

Deveres - - “Ser 

Individual” e “Ser 

Social” – o Bem 

Comum 

- Civismo 

Expositiva, 

Interrogativa e 

Ativa 

Role-playing 

- PC; 

- Data-Show. 

- Participação na 

Atividade. 

45min 

C 
O 
N 
C 
L 
U 
S 
Ã 
O 

- Síntese 

- Conclusão 

Interrogativa – 

Quizz/Puzzle 

- PC; 

- Data Show; 

- Quizz e “roda 

da cidadania”; 

- Fichas de 

avaliação da 

sessão. 

-Respostas ao 

Quizz 

-Avaliação da 

sessão 

30min 

 
 
Apresentamos em seguida os resultados da avaliação da referida sessão, com base no preenchimento da 

avaliação pelos seus participantes. 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO I 

 

 

 

A partir dos resultados da referida avalação é possível constatar que foi muito bem avaliada sendo que os 

itens melhor avaliados foram a qualidade do dinamizador da sessão, a pertinência do tema da sessão e o 

apoio prestado pela organização (EAPN Portugal). Como aspeto menos bem avaliado podemos referir a 

duração da sessão dado que consideraram que poderia ter tido uma carga horária superior. 

 

Como pontos fracos / pontos fortes, forma mencionados os seguintes: 

 

PONTOS FORTES 
 

● O fomento da participação tanto a nível individual como a nível de grupo; 

● O aumento do conhecimento sobre a Cidadania; 

 

PONTOS FRACOS 
 

Divulgação da ação

Tema da ação

Adequação do programa da ação

Adequação da duração da ação

Instalações / Recursos audiovisuais

Documentação entregue aos participantes

Apoio prestado pela organização

Qualidade do dinamizador da ação

Nível de satisfação das expetativas

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Avaliação da organização da sessão

Muito Fraco

Fraco

Suficiente

Bom

Muito Bom



● Insuficiência da carga horária; 

 

SUGESTÔES DE FUTUROS TEMAS 
 
● Aprender a enfrentar o medo;    
● Os Sistemas Políticos. 
                 

 
A segunda sessão do Projeto realizou-se no dia 18 de abril sobre o acesso á empregabilidade, uma das 
questões e condições fundamentais para o pleno acesso á Cidadania. 

 

Ações de Coaching para a Empregabilidade  - 1.ª Edição 

 

Objectivo geral: 

Organização de ações de sensibilização e informação para públicos com dificuldades de inserção no mercado 
de trabalho, para aprofundar conhecimentos e desenvolver competências profissionais e relacionais, tendo 

em vista uma melhor adaptação ao mercado laboral e o reforço da sua empregabilidade. 
Objectivos específicos: 

  Levar a uma tomada de consciência sobre o sentido de propósito que conduza à responsabilização 
em relação à própria vida; 
 Levar à tomada de consciência que os obstáculos podem ser encarados como desafios e 



oportunidades de crescimento 
 Definir e trabalhar sobre objectivos positivos para a vida 
 Desenvolver uma visão integradora entre o passado, presente e o futuro 
 Construir uma estória sobre si próprio que permita construir um futuro 
 Tomar consciência que, não obstante todas as circunstâncias, a responsabilidade é sempre nossa 
 Tomar consciência que cada ser humano está sempre no AGORA e que é co-criador da realidade: 
tudo começa num ponto dentro de nós. 
Público-alvo: 

 Pessoas em situação de pobreza e de exclusão social 

Metodologia: 

 Workshop com poderosas dinâmicas 

Programa da 1ª sessão: 

PROGRAMA 
Manhã  

9.30h Recepção aos participantes 
10.15h Apresentação da sessão 

 Objectivos 
 Agenda de trabalho 

 Duração 
 Resultados esperados 

10.30h 1. Análise do percurso pessoal e profissional 
2. Como lidamos com os obstáculos 
3. Porque muitas vezes não temos sucesso? 
4. Enfoque no negativo/problemas VS enfoque no positivo/soluções e resultados 
5. A minha identidade Pessoal 

a. Missão (propósito de vida) 
b. Visão (imagens mentais sobre o futuro) 
c. Valores 
d. Operacionalizar a identidade pessoal 
e. Ganhar Foco 

11.30h Pausa para café 
11.45h 6. Construir objectivos funcionais 

 Objectivos de curto e de longo prazo 
 Objectivos de processo e de resultado 

7. Acções de sucesso, o que precisam? 
 Implementar as intenções 
 Objectivos META + 
 A linha do tempo 
 Regras de ouro dos objectivos 

 Valores por detrás dos objectivos 
12.45h Debate 

13.00h Almoço 



14.00h 
 

8. Vídeo: Tudo começa num ponto que está dentro de mim… 
9.  Passado, presente e futuro: Equilíbrios 
10. O Interior e o exterior: equilíbrios 
11. Como conto a minha estória. Há estórias mais funcionais 
12. O Poder do Agora 

17h30 Encerramento da sessão   

 

Observamos em seguida os resultados da ficha de avaliação que foi preenchida pelos participantes nesta 
sessão: 
 

GRÁFICO II 

A sessão foi muito bem avaliada. Apenas um participante avaliou de forma ligeiramente menos positiva a 

adequação da duração da sessão e o nível de satisfação das expetativas dos participantes. 

 

PONTOS FORTES 
 

● A metodologia utilizada na sessão; 

● A documentação entregue aos participantes. 

 

PONTOS FRACOS 
 
● Insuficiência da carga horária; 

 

 

Divulgação da ação

Tema da ação

Adequação do programa da ação

Adequação da duração da ação

Instalações / Recursos audiovisuais

Documentação entregue aos participantes

Apoio prestado pela organização

Qualidade do dinamizador da ação

Nível de satisfação das expetativas

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Avaliação da organização da sessão

Muito Fraco

Fraco

Suficiente

Bom

Muito Bom



 

A  terceira sessão do Projeto incidiu sobre o O Exercício da Cidadania no Espaço da União Europeia” e foi 

dinamizada pela Diretora do Centro de Documentação e Informação Europeia da Universidade de Évora., a 

Prof.ª Dr.ª Elsa Vaz. 

 

PLANO DE SESSÃO 

 

Data: 20 de março de 2013 

 

1.IDENTIFICAÇÃO DA ACÇÃO 

 

Curso: Projeto Ser Cidadão 

 

Tema:  O exercício da  Cidadania no espaço da União Europeia 
 

Facilitadores: Centro de Informação Europeia 
 

Destinatários: Pessoas em situação de pobreza / exclusão social 



 

Duração da sessão: 14.30h / 17.30h 
 

 

2.OBJECTIVOS 

 

7. Apresentação do conceito de Cidadania Europeia 

8. Os direitos do cidadão europeu com deveres associados 

9. Relatório analítico da Cidadania Europeia (2010) 

10. Obstáculos ao exercício da Cidadania Europeia 

11. Formas de participação na agenda das instituições europeias 

 

 

3.PRÉ-REQUISITOS 

Não se aplica 

 



4. RECURSOS DIDÁCTICOS/BIBLIOGRAFIA 

- Eurobarómetro - Relatório analítico da Cidadania Europeia (2010). 

- Cardona, V. (2006), Educar para a Cidadania Europeia: realidade, Desafio ou Utopia?, 

Principia. 

- Portal oficial da EU – http://europa.eu 
- recursos didáticos disponibilizados pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

 

5.ASPECTOS A CONSIDERAR 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS METODOLOGIA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
AVALIAÇÃO TEMPO 

I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
Ç 
Ã 
O 

- Apresentação 

- Conceito de Cidadania 

Europeia 

 

 

 

 

Ativa - 

Brainstorming, 

Interrogativa e 

Expositiva 

- PC; 

- Data-Show. 

- 

Participação 

na 

Atividade. 

45min 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

- Direitos e Deveres 

- Exercício da Cidadania na 

Europa: evolução e 

obstáculos 

- Formas de participação 

na agenda das instituições 

europeias 

 

Expositiva, 

Interrogativa e 

Ativa 

- PC; 

- Data-Show. 

- 

Participação 

na Atividade. 

45min 

C 
O 
N 
C 
L 
U 
S 
Ã 
O 

- Síntese 

- Conclusão 

Quizz - PC; 

- Data Show; 

- Quizz; 

- Fichas de 

avaliação da 

sessão. 

-Respostas 

ao Quizz 

-Avaliação 

da sessão 

60min 

 
 
Apresentamos em seguida os resultados da avaliação da referida sessão, com base no preenchimento da 

avaliação pelos seus participantes. 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO III 

 

A sessão foi muito bem avaliada com particular inicidência para os aspetos da divulgação, da pertinência do 

tema, da adequação do programa ao perfil dos participantes, da qualidade da dinamizadora da sessão, do 

apoio prestado pela organização e do nível de satisfação das expetativas dos participantes. Como aspeto 

ligeiramente menos positivos destacaram-se a duração da sessão e a documentação entregue aos 

participantes. 

 

PONTOS FORTES 
 

● O interesse despertado pelo tema; 

● A qualidade da dinamização da sessão. 

 

PONTOS FRACOS 
 
● Insuficiência da carga horária; 

 
 Após a realização destas sessões e no sentido de fomentar o maior acesso dos partricipantes no Projeto ao 

exercício da Cidadania decididmos organizar uma visita guiada á Assembleia da República no sentido  de os 

Divulgação da ação

Tema da ação

Adequação do programa da ação

Adequação da duração da ação

Instalações / Recursos audiovisuais

Documentação entregue aos participantes

Apoio prestado pela organização

Qualidade do dinamizador da ação

Nível de satisfação das expetativas

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Avaliação da organização da sessão

Muito Fraco

Fraco

Suficiente

Bom

Muito Bom



participantes sentirem a ambiência e o significado daquela que simboliza a Casa da Democracia – logo a 

Casa do Cidadão, onde se deve sentir no mais puro exercício da sua Cidadania. 

Grande foi o entusiasmo do grupo e a sua adesão a esta iniciativa desde o primeiro momento. Porém, para 

facilitar a visita e para que esta fosse assumida como um marco no seu percurso para a Cidadania e não 

confundida como uma visita de caráter museológico ou lúdico, convidou-se o Deputado Carlos Zorrinho (pelo 

Círculo Eleitoral de Évora) para a organização de uma sessão preparatória para a referida visita onde foi 

explicado aos participantes o significado e o funcionamento do Paralamento,  a importância da sua ida á 

Assembleia bem como  os principais pontos da visita. 

 

Aprrsentamos em seguida a avaliação efetuada da referida visita. 

 

GRÁFICO IV 

 

A sessão de preparação para a visita á Assembleia da República foi bem avaliada em todos os itens sendo 

apenas menos positiva a avaliação relativa á documentação entregue na sessão.               

 

PONTOS FORTES 
 

● Uma maior sensibilização para os Direitos e Deveres dos Cidadãos; 

● Ganhar a perceção de que é possível ao Cidadão escrever mensagens e apresentar petições diretamente 

Divulgação da ação

Tema da ação

Adequação do programa da ação
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no portal do Parlamento. 

● Aquisição de novos conhecimentos. 

 

PONTOS FRACOS 
 
● Insuficiência da carga horária; 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lá fomos...rumo á Casa do Cidadão ! 



 

 



No dia 11 de junho realizou-se uma sessão sobre a Carta dos Direitos Fundamentais brilhantemente 

dinamizada pela Prof. ª Dr.ª Elsa Vaz, diretora do Centro de Documentação e Informação Europeia. 

 

PLANO DE SESSÃO 

 

Data: 11 de junho de 2013 

 

1.IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

 

Tema: A Carta dos Direitos Fundamentais 
 

Facilitadoras: Prof.ª Dr.ª Elsa Vaz 

 

Destinatários: Pessoas em situação de pobreza / exclusão social 
 

Duração da sessão: 12.00h / 13.30h 
 

2.OBJETIVOS 

 

1. Antecedentes no processo de integração europeia; 

2.Objetivos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; 

3. Estrutura da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

.    3. PRÉ- REQUISITOS 

Não se aplica. 

4.RECURSOS DIDÁTICOS / BIBLIOGRAFIA 

 

Tratado de Lisboa. 

Comissão Europeia (2010), Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em lingugem 

simplificada. 

Patrícia Martins (2007), Da proclamação à Garantia Efectiva dos Direitos Fundamentais, 

Princípia. 

Portal oficial da EU http;//europa.eu 

Recursos didáticos disponibilizados pelo Centro de Informação Europeia Jacques Dellors 

5.ASPETOS A CONSIDERAR 



CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
METODOLOGIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
ATIVIDADES TEMPO 

- Apresentação 

– Objetivos da 

Carta dos 

Direitos 

Fundanentais 

 

- Antecedentes 

no processo de 

integração 

europeu; 

- Estrutura da 

Carta dos 

Direitos 

Fundamentais 

da União 

Europeia. 

Ativa. Brainstorming. 

Interrogativa. 

Expositiva. 

 

 

 

 

Expositiva. 

Interrogativa. Ativa. 

-  PC; 

- Data-Show; 

 

 

 

 - PC; 

- Data-Show 

- Participação na 

Atividade. 

60 min 

- Síntese 

- Conclusão 

 

Expositiva 

Inerrogativa 

Ativa 

- PC; 

- Data-Show. 

- Fichas de 

avaliação da 

atividade 

 

 Participação na 

Atividade. 

30 mns 

 
 
 

Apresentamos em seguida os resultados da avaliação da referida sessão, com base no preenchimento da 

avaliação pelos seus participantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO V 

 

A sessão foi muito bem avaliada em todos os itens. 

 

PONTOS FORTES 
 

● O interesse despertado pelo tema; 

● A qualidade da dinamização da sessão. 

 

PONTOS FRACOS 
 
● Insuficiência da carga horária; 

 

 
 Após a realização destas sessões e no sentido de fomentar o maior acesso dos partricipantes no Projeto ao 

exercício da Cidadania decididmos organizar uma visita guiada á Assembleia da República no sentido  de os 
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participantes sentirem a ambiência e o significado daquela que simboliza a Casa da Democracia – logo a 

Casa do Cidadão, onde se deve sentir no mais puro exercício da sua Cidadania. 

Grande foi o entusiasmo do grupo e a sua adesão a esta iniciativa desde o primeiro momento. Porém, para 

facilitar a visita e para que esta fosse assumida como um marco no seu percurso para a Cidadania e não 

confundida como uma visita de caráter museológico ou lúdico, convidou-se o Deputado Carlos Zorrinho (pelo 

Círculo Eleitoral de Évora) para a organização de uma sessão preparatória para a referida visita onde foi 

explicado aos participantes o significado e o funcionamento do Paralamento,  a importância da sua ida á 

Assembleia bem como  os principais pontos da visita. 

 

Aprrsentamos em seguida a avaliação efetuada da referida visita. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO VI 

 

A sgunda edição do Coaching para a Empregabilidade foi muito bem avaliada pela parte dos participantes 

apenas tendo sido referido como aspeto um pouco menos positivo a duração da sessão a qual no entender 

de quem nela participou deveria ter sido maior.               
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PONTOS FORTES 
 

● A ação trouxe mais otoimismo e coragem a quem nela participou; 

● A pertinência do tema. 

 

SUGESTÔES DE FUTUROS TEMAS 
 
● Realizar ações com mais frequência e de maior duração;:   

● Realização de sessões sobre Ideias de Negócio e Empreendorismo no Setor Primário. 

 

No final do ano, a coincidir com o final do Projeto Ser Cidadão, realizou-se no Núcleo um lanche de Natal com 

os elementos do Conselho Consultivo Local o qual para além de fomentar o convívio, a interação e a 

consolidação das relações entre os seus membros, pretendeu também empreender uma e reflexão e 

avaliação sobre as mais valias que os participantes sentem que obtiveram com a participação neste Projeto. 

Assim, a Técnica do Núcleo de Évora da EAPN preparou um Powerpoint com as principais fases do Projeto, 

o qual foi visionado e comentado pelos participantes no Projeto, os quais se revelaram bastante participativos 

e com um discurso bastante mais consistente, refletido e cuidado do que no inicio do mesmo e com uma 

maior consciência do que significa de facto Ser Cidadão e conseguir assumir plenamente a Cidadania com 

toda a assumção e dos Direitos e Deveres que o seu exercício implica. 

Durante este lanche foi também possível iniciar o desenho do desenho do Plano de Atividades do CCL para 

o ano de 2014, no qual serão abordadas questões consideradas fundamentais pelo grupo no âmbito da 

Família e Cidadania. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS    . 

 

Ao terminar a execução do Projeto Ser Cidadão, levantam-se-nos as seguintes considerações: 

 

1) O Projeto trouxe significativas mais valias aos seus participantes dado que através dos conteúdos 

apresentados nas sessões pode~ram compreender melhor o que signiifca ser Cidadão bem como e 



principalmente a capacidade de participação que lhes pode ser oferecida tanto a nível do Espaço 

Europeu quanto a nível do território nacional, através da apresentação de mensagens e petições, por 

exemplo. Assim foram apreciadas com especial interesse as sessões sobre a o Exercício da 

Cidadania no Espaço da União Europeia e a Carta dos Direitos Fuyndamentais bem como a Visita 

Guiada á Assembleia da República, onde, segundoi as suas palavras, se sentiram muito bem vindos 

e mais Cidadãos, naquela “casa” que tamnbém deve ser “sua”; 

2) Importante foi também a realização de sessões de Coaching para a Empregabilidade” dado que se 

trata de um grupo constituido por pessoas desempregadas de longa duração e que necessitam muito 

de conseguir reestruturar um Plano de Vida e recuperar a auto-estima, a segurança e a confiança 

que desde há algum tempo começaram a perder por sentirem que não se lhes abrem portas para a 

Empregabilidade; 

3) Como fatores menos positivos há a assinalar a elevada rotatividade dos elementos do grupo dado 

que ainda que sejam pessoas desempregadas se veem obrigadas a cumprir com determinadas 

obrigações e requisitos que nem sempre pewrmitem a sua participação tais como a apresentação em 

determinado Organismos Públicos, a frequência de ações de formação e outras condicionantes; 

4) Como ponto positivo referimos também a evelolução positiva que se constata na postura dos 

elementos do grupo – mais leves e descontraídos – mas também com uma maior capacidade de 

posicionamento e refl4exão relativa ás diversas temáticas discutiudas e aborddas nos vários 

momentos do Projeto; 

5) Observa-se em algumas situações que parece haver para algumas pessoas uma certa confusão entre 

a vertente de açºão / envolvimento e trabalho nas atividades / sessões / reuniõers com a vertente 

lúdica também necessária nestes momentos pelo que se se sente da sua parter um contentamento,  

um entusiasmo e envolvimento mais intenso quando nas atividades está incluida uma vertente lúdica, 

conforme acontreceu por exemplo no  retiro que realiz´+amos no Alqueva para efetuar a prepração 

para participação no V Fórum  Nacional de Luta Contra a Pobreza. Este entusiasmo acrescido 

compreende-se facilmente dado serem pessoas que pela sua situação de pobreza  vivenciam poucas 

oportunidades de sair do seu habitat e conhecer novos horizontes no entanto é importante que cada 

vez mais distingam os contextos e os mimentos certos para o desenvolvimento de ambos os tipos de 



atividades. 
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