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1. ENQUADRAMENTO 

A propósito das comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – 17 de outubro, a EAPN 

Portugal juntamente com os conselhos Locais de Cidadãos tem apostado desde 2009 numa estratégia de 

visibilidade (ex.: Fóruns Nacionais), procurando, desenvolver um conjunto de iniciativas, para que a data seja 

de facto um marco na luta contra a pobreza e a exclusão social em Portugal. Temos procurado promover a 

cidadania e a participação das pessoas que vivem ou viveram em situação de pobreza e/ou exclusão social, 

particularmente entre os grupos sociais mais desfavorecidos através da promoção e desenvolvimento de 

movimentos de cidadania, quer a nível distrital – através dos grupos locais de pessoas em situação de pobreza 

– quer a nível nacional, com a constituição do Conselho Nacional de Cidadão. A crise económica e social que 

Portugal e a Europa estão a vivenciar exige que os vários agentes dediquem o seu tempo para a refletir e 

repensar medidas e estratégias que existem no combate à pobreza e exclusão social. Novas 

estratégias/medidas para novos tempos, promovendo respostas mais eficazes que assegurem a dignidade para 

as pessoas que vivenciam situações de empobrecimento e exclusão social. 

A democracia e os direitos humanos são os princípios orientadores da União Europeia e defendemos que 

«Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos», neste sentido os direitos 

humanos são um elemento fundamental para termos sociedades inclusivas e dinâmicas, cujos governos estão 

ao serviço das pessoas e para as quais todos podem contribuir. No entanto, quando estamos perante a 

violação destes direitos, são os mais vulneráveis quem mais sofre. Se quisermos manter a dignidade humana, 

lutar contra a pobreza, defender a igualdade e evitar conflitos é fundamental eliminar os obstáculos que 

perpetuam as violações dos direitos humanos de forma a promover um Estado de direito e construindo 

sociedades mais justas, coesas e inclusivas.  

Neste sentido, nos dias 18 e 19 de Outubro de 2016, foi desenvolvido o VIII Fórum Nacional de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social, dando oportunidade aos cidadãos que se encontram numa situação de 

vulnerabilidade social de refletir com os representantes dos partidos políticos e com os representantes das 

várias área de intervenção a nível nacional (instituições públicas).  

Os Fóruns Nacionais de Combate à Pobreza e Exclusão Social reúnem assim um conjunto de cidadãos que 

têm a oportunidade de se pronunciar sobre as suas realidades, necessidades e prioridades, a sua qualidade de 

vida e sobre as políticas de combate à pobreza, bem como o acesso e a qualidade dos serviços que lhes são 

prestados. Deste modo, e num apelo ao exercício de cidadania, é-lhes dada voz ativa para o diálogo e para 

participar na vida política falando sobre as decisões que interferem nas suas vidas.  

A organização destas iniciativas implica um esforço de sistematização de metodologias e a preparação prévia 

dos participantes por parte das várias estruturas da EAPN Portugal (Conselho Nacional de Cidadãos e 

Conselhos Locais de cidadãos, sede e núcleos distritais). Pretende-se que a participação nos Fóruns nacionais 

seja o mais abrangente possível, no sentido de se obter uma representação significativa, quer em termos 

geográficos, quer de problemáticas a abordar. Este processo participativo conduz a uma maior eficácia, 

eficiência e à sua autossustentabilidade. Os cidadãos que vivenciam estas situações constituem assim um 

grupo fundamental na abordagem das políticas de intervenção social, pois são peritos das suas próprias 

vivências. Neste sentido, já foram desenvolvidos até ao momento 8 fóruns nacionais.  
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2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Promover a participação de cidadãos que vivem (ou viveram) em situação de pobreza e/ou exclusão social, que 

integram o Conselho Nacional de Cidadãos (CNC) e os Grupos Locais da nossa organização, através de um 

espaço de intercâmbio de experiências e de reflexão que permitam colocar os cidadãos e a sua participação no 

centro da ação para a inclusão. Neste encontro, as pessoas em situação de pobreza tiveram a oportunidade de 

refletir as temáticas apresentadas bem como apresentar propostas concretas para salvaguardar os seus 

direitos fundamentais e contribuir para o bem-estar comum. 

 

2.1. Objetivos 

Em termos mais específicos, pretendeu-se: 

► Reconhecer o direito das pessoas em situação de pobreza e exclusão social a viverem com dignidade e a 

participar plenamente na sociedade; promovendo o direito a serem escutadas em temas que diretamente 

influenciam a sua vida; 

► Ativar competências pessoais e sociais através da criação de um espírito de proximidade e de equidade 

entre todos os participantes promovendo a participação cívica; 

► Promover o diálogo entre entidades públicas com responsabilidade nas diversas áreas da intervenção e as 

opiniões, críticas e desejos das Pessoas em Situação de Pobreza; 

► Dar visibilidade à temática da luta contra a pobreza e a exclusão social, enquadrada no Ano Europeu para 

o Desenvolvimento.  

 

2.2. Destinatários  

Membros dos Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal.  

Agentes e decisores políticos, dirigentes e técnicos/as de entidades públicas e privadas com/sem fins 

lucrativos, sociedade civil. 

Estiveram presentes 85 indivíduos provenientes dos 18 distritos do país, incluindo a equipa técnica.  

 

2.3. Metodologia 

O VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, decorreu a 18 1 9 de Outubro, em Lisboa.  

 

2.3.1 Trabalho Preparatório dos Grupos Locais de Cidadãos  

Cada Conselho Local de Cidadãos desenvolveu uma reflexão sobre a análise das principais consequências da 

crise económica e social que Portugal tem vindo a enfrentar, tendo como base a metodologia do Snake que foi 

aplicada aos cidadãos que constituem os Conselhos Locais de Cidadãos1 promovidos pela EAPN Portugal. 

                                                 
1
 Integram os Conselhos Locais, cidadãos que vivenciaram ou vivenciam situações de desfavorecimento social e que se identifiquem com 

os objetivos da EAPN PT e que desejam contribuir voluntariamente para o combate da pobreza e da exclusão social.  
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Deste momento de reflexão ressaltaram um conjunto de considerações tendo presente 3 eixos de análise: a) 

perceções e formas de superação das situações de vulnerabilidade social; b) impacto da crise nas várias 

dimensões sociais estratégicas, tais como a educação, o emprego, a saúde, a habitação, a justiça e a proteção 

social; e por ultimo, c) propostas de intervenção.  

 

 

Foi igualmente abordado o Compromisso para uma Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza 

(http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=445) definida pelo Grupo de Trabalho2 sobre esta temática.  

As reuniões deste trabalho preparatório decorreram entre junho e setembro., tendo sido promovidas e 

dinamizadas pelo técnico de cada núcleo distrital. Após a realização destas reuniões, o técnico do núcleo 

enviou um documento sistematizado com o trabalho desenvolvido nos grupos Locais ao Departamento de 

Desenvolvimento e Formação no sentido de ter uma visão global sobre o trabalho efetuado em cada distrito. 

Feito isto, o Departamento elaborou um documento-síntese com algumas questões-chave para discussão e 

reflexão com os partidos políticos e com os representantes das várias áreas de intervenção.  

 

 

 

 

                                                 
2 O Grupo, que abrange um número alargado de organizações sociais de âmbito nacional, regional e local, diversas universidades e 

cidadãos/ãs: Alcides Monteiro, Alfredo Bruto da Costa, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - ANIMAR, Associação para 

a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Caritas Portuguesa, Carlos Farinha Rodrigues, Centro de Estudos para a 

Intervenção Social, O Companheiro, Cruz Vermelha Portuguesa, Elza Chambel, Fernanda Rodrigues, Francisco Branco, Instituto de Apoio 

à Criança, José Pereirinha, Maria Joaquina Madeira, Maria Manuela Silva, Pedro Hespanha e Sérgio Aires.   

 

http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=445


VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, 18 e 19 de outubro de 2016  

6 

 

3.PROGRAMA DO VIII FÓRUM NACIONAL DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL – 18 E 19 DE 

OUTUBRO  
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4. COMPROMISSO POLÍTICO COM UMA ESTRATÉGIA NACIONAL: REALIDADE OU UTOPIA (SALA DO SENADO – 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA) – 18 DE OUTUBRO  

No dia 18 de outubro teve lugar na sala do Senado da assembleia da república um ponto de encontro entre 

cidadãos que se encontram em situação de pobreza e/ou exclusão social, ONG’s e partidos políticos, 

constituindo um marco importante no projeto de governação democrática. Este encontro cujo tema era 

“Compromisso com uma Estratégia Nacional: realidade ou utopia? contou com o presidente da Assembleia da 

República – Eduardo Ferro Rodrigues, onde os cidadãos foram ouvidos e os partidos políticos com assento 

parlamentar foram interpelados no sentido das politicas sociais que estão a ser implementadas.  

A sessão de Abertura foi presidida por Eduardo Ferro Rodrigues (Presidente da Assembleia da República), com 

a participação do Agostinho Jardim Moreira (Presidente da Direção da EAPN Portugal) e com Helena Nunes 

(representante do Conselho Local de Cidadãos de Castelo Branco).  

   

A representante dos Conselhos Locais de Cidadãos, Helena Nunes, assim como o presidente das EAPN 

Portugal exigiram a necessidade de definir uma estratégia nacional de combate à pobreza. Tal como foi 

referido: “Foi para nós motivamos de grande satisfação a realização do VIII Fórum Nacional de Cidadãos em 

Situação de Pobreza na Assembleia da República. A nossa vontade em realizar este evento no Parlamento 

Nacional assume, para as vítimas das injustiças sociais um especial significado, por várias razões: a) 

Parlamento de Portugal é, nos termos da lei fundamental, “a assembleia representativa de todos os cidadãos 

portugueses”; e, porque, para além da função primordial de representação, compete à Assembleia da 

República assegurar a aprovação das leis fundamentais da República e a vigilância do cumprimento da 

Constituição; b) mas também, porque comemorámos no dia – 17 de Outubro – o Dia Internacional para a 

Erradicação da Pobreza e entendemos que a melhor forma de evocar esta data seria assinalar esta questão 

com elevação e sentido de Estado. Numa República, não podem existir barreiras artificiais entre o poder e o 

povo. Os governantes têm de conhecer a realidade do país. E os cidadãos por sua vez têm o dever de 

participar na vida cívica.” 

A democracia não se esgota em eleições e alternância de poder. Neste sentido e de forma a melhorar a 

qualidade da nossa democracia, precisamos em Portugal de nos preocuparmos mais com os humanos, os 

valores e princípios que constituem a matriz essencial do republicanismo. Numa sociedade fundada no 

princípio democrático, a ação política tem a ver com a realização do bem comum e implica debate e confronto 

de ideias.  
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Os participantes deste evento são, maioritariamente, pessoas que vivem ou viveram em situação de 

desfavorecimento social, pessoas que tem sidas acompanhadas pela EAPN Portugal ao nível distrital e 

nacional e que integram grupos de trabalho locais que foram constituídos nos Núcleos da EAPN nos 18 

distritos do território continental. São pessoas que no seu dia-a-dia se encontram expostas a situações 

massivas de pobreza e de exclusão, mas que de forma empenhada e imbuída do espírito de cidadania, 

desejam participar na gestão da vida pública e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e 

mais coesa. O que os cidadãos esperam dos políticos, que livre e democraticamente elegeram, é que se 

empenhem na procura de respostas aos desafios e no desenho das políticas que sirvam o interesse nacional. 

Não podemos ficar indiferentes a 2 milhões e 765 mil portugueses que vivem em risco de pobreza e exclusão 

social. É urgente que a causa da pobreza seja profundamente tida como merecedora da mais elevada 

prioridade e o interesse comum de todos. É urgente que os indivíduos, as instituições, o Estado, as empresas e 

a sociedade repensem as suas forma de vida e de organização social e sejam capazes de repensar e por em 

acção uma nova organização do mundo, que tenha como base sólida a dignidade da pessoa humana e o bem 

comum. 

Nos anos mais recentes temos vindo a travar uma batalha sem tréguas, procurando colocar a luta contra a 

Pobreza no centro das atenções políticas, e defendendo a necessidade de uma Estratégia Nacional de Luta 

contra a Pobreza e a Exclusão Social, com objetivos claros, com uma forte componente de trabalho em 

parceria, mas também de interação entre as várias políticas, com instrumentos e ações concretas.  

De forma sistemática temos vindo a afirmar que o combate à pobreza e exclusão social requer medidas 

destinadas a eliminar as causas estruturais da pobreza, uma vez que são limitados os resultados das medidas 

pontuais, por muito necessárias e urgentes que se apresentem. Por vezes, sentimos que os partidos têm 

dificuldades em colocar as suas ideologias ao serviço dos humanos… senão estão ao serviço do homem, estão 

contra o homem e, então perdem a sua legitimidade. 
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A bem de uma boa governação, assente numa verdadeira democracia mais participada e responsabilizante, é 

fundamental que se inclua na agenda política de governação do país o objetivo da erradicação da pobreza, se 

defina uma estratégia nacional e metas para a eliminação da pobreza e se encontrem os adequados suportes 

institucionais para fazer valer os direitos humanos e sancionar o seu respectivo incumprimento. Com todos. De 

todos. E para todos.  
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5. ESTRATÉGIA NACIONAL: DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DA SAÚDE, HABITAÇÃO, SERVIÇOS SOCIAIS. 

EDUCAÇÃO, EMPREGO E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA E JUSTIÇA – 19 DE OUTUBRO (HOTEL BERNA EM 

LISBOA)  

O conjunto de políticas públicas relevantes na determinação do nível e da dinâmica da pobreza é 

necessariamente vasto, cruzando a maior parte das áreas de intervenção governamental. Entre estas políticas 

destacam-se, por um lado, aquelas que procuram assegurar uma igualdade de oportunidades para todos os 

cidadãos e, por outro, as que visam criar uma rede de proteção social que assegure a cada cidadão uma 

participação plena na vida da sociedade, sentindo-se o humano na relação com os demais humanos. A 

pobreza é multidimensional, agrega várias causas e adquire contornos muito heterogéneos. É fundamental a 

perceção de que cada decisão política e económica pode ter consequências na produção e reprodução de 

pobreza. Portanto, é fundamental um trabalho interdisciplinar e interministerial, com vista á sua erradicação, 

que resulte em respostas integradas resultantes da efetiva articulação entre as políticas sociais, económicas, 

de emprego, educação, saúde, habitação, etc. 

Neste sentido, foram organizados duas mesas-redondas com os seguintes temas e representantes das várias 

áreas de intervenção onde foram ouvidos e interpelados as instituições responsáveis pela gestão das políticas 

públicas.   

1- Painel Estratégia Nacional. domínios estratégicos da educação, emprego e formação ao longo da vida 

e justiça. Este painel contou com os Diretores-gerais da área da educação e do Instituto de Emprego e 

Formação profissional, assim como 3 representantes de cidadãos dos conselhos locais de cidadãos 

(Évora, Portalegre e Leiria) dinamizados pela EAPN Portugal. Os cidadãos apresentaram a análise 

efetuada do impacto da crise nestas áreas e colocaram as seguintes questões:  

 

Educação e Formação ao longo da vida 

1- Sabendo que cada vez mais as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são essenciais, o 

que pode ser feito para que mais pessoas 

tenham acesso a elas e aprendam o básico 

da sua utilização? 

2- Todos os dois anos se assiste á 

mudança dos manuais escolares, não será 

esta situação pouco favorável para os 

orçamentos das famílias que têm de fazer 

face a esta despesa? Porque têm os 

manuais de mudar todos os dois anos?  

3- Conheço um jovem que entrou para a 

Universidade e é tetraplégico, e a família é 

pobre. Mas está com um grave problema 

porque não tem apoio estatal no transporte 
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casa/ universidade/casa. A bolsa que vai auferir não contempla este tipo de apoio. Porquê que o 

Estado só concede este tipo de apoio (transporte) até ao 12º Ano? Estarão estas pessoas, com 

deficiência grave e pobres, excluídas do ensino superior?  

 

Emprego 

1 - Qual a percentagem de integração no mercado de trabalho, das pessoas que frequentam formações 

profissionais? E das que completam os programas relativos às Políticas Ativas de Emprego? O que 

poderia ser melhorado neste processo de integração através destas políticas?  

2- Situações reais mostram-nos que muitos desempregados a auferir subsídio de desemprego ou outra 

prestação social são fortemente coagidos a aceitar ofertas de emprego e/ou de formação em áreas 

profissionais para as quais não têm qualquer experiência ou interesse. Não deverão as ofertas de 

emprego e de formação ter em conta as motivações, aptidões, competências e percurso profissional 

dos desempregados?  

3 - Tenho uma filha licenciada em Psicologia Clínica. Acabou o curso com média de 18 valores. Esteve 

a procura de estágio profissional durante 3 anos e não conseguiu. Foi obrigada a emigrar para Londres, 

onde tem um elevado salário. Contudo, nunca foi objetivo dela emigrar. Foi muito difícil para ela e para 

a família. Como resolver estas situações? Que respostas existem para estes jovens qualificados? 

 

Justiça 

1- Existem muitas dificuldades no acesso à 

justiça por parte das camadas da população 

mais carenciadas, nomeadamente das 

pessoas que não tem capacidade financeira 

para recorrer a um advogado privado, 

porque é que demora tanto tempo a 

atribuição de um advogado oficioso?   

2- Confirma-se a intenção de reaproximar os 

serviços judiciais às populações, no sentido 

de recuperar as respostas existentes antes 

da última reforma, quais os serviços que 

serão reabertos? 

3- No caso de necessitar de apoio jurídico o/a requerente pode escolher o/advogado/a que tem para o 

defender? Se sim qual o procedimento?  

 

2- Painel Estratégia Nacional. domínios estratégicos da habitação, saúde e serviços sociais  Este painel 

contou com os Diretor Geral da Saúde, o representante do Instituto da Segurança Social e com 

representantes da área da habitação, designadamente da Câmara Municipal de Lisboa (pelouro da 

habitação e do Desenvolvimento), assim como 3 representantes de cidadãos dos conselhos locais de 

cidadãos (Lisboa, Castelo Branco e Coimbra). Os cidadãos apresentaram a análise efetuada do 

impacto da crise nestas áreas e colocaram as seguintes questões:  

Proteção social  
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1- Considera que o valor médio do RSI atribuído a 1 adulto permite viver com dignidade? Por que razão 

é que existe uma tão grande fiscalização na medida do RSI que não se verifica noutras medidas?  

2- O que está previsto para melhorar a proteção e o apoio destas medidas e das já existentes: RSI, 

Complemento Solidário para Idosos, etc? 

3- De forma se está a investir na sua efetiva inclusão dos beneficiários da medida? No mercado de 

trabalho, por exemplo?  

 

Habitação  

1- Que medidas estão a pensar criar para restruturar a habitação social? Como obrigar os municípios a 

cumprir o regulamento? Considerando por exemplo pessoas que residem em habitação social que tem 

condições para arrendar no mercado e deixar a habitação para quem precisa?  

2- O que está previsto para assegurar o acesso dos cidadãos com maiores dificuldades económicas a 

habitação condigna: condições de salubridade, condições físicas/ materiais, água, eletricidade e 

aquecimento, apoios sociais/ rendimentos que permitam fazer face às despesas com as habitações. 

3 - Os bancos hoje em dia são os maiores proprietários de imóveis, sendo que uma parte significativa 

está vazia. Como vê a possibilidade de negociação com os bancos, para que os imoveis de que são 

proprietários e estão vazios, possam ser colocados no mercado social de habitação? 

 

Saúde 

1- As listas de espera nos 

hospitais são enormes. Grande 

maioria das primeiras 

consultas de especialidade 

demora cerca de um ano. Que 

soluções se existem para fazer 

face a estas situações, 

principalmente quando o 

tratamento das patologias 

exige celeridade e não se tem 

dinheiro para recorrer ao 

sistema privado? 

2- Por que razão não existem 

todas as especialidades 

médicas no Serviço Nacional de Saúde? Ex. Dentista, Psiquiatria? Que esforços é que o Ministério da 

Saúde está a fazer para melhorara a cobertura de médicos de família, especialmente nas regiões do 

interior do pais?  

3- Sendo a saúde oral um dos maiores problemas de pessoas em situação de pobreza, de que forma 

se pode contornar o facto de não ter qualquer tipo de comparticipação? 
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Das apresentações efetuadas, importa realçar a importância que este processo de participação de pessoas em 

situação de pobreza e/ou exclusão social tem vindo assumir na nossa organização. No entanto, é preciso 

continuar a percorrer esse caminho, ultrapassando os mais variados desafios que surgem neste processo.  
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6. CONCLUSÕES DO VIII FÓRUM NACIONAL DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL  

Não nos podemos resignar. É imperioso mudar. Precisamos de um modelo de crescimento diferente. 

Precisamos de questionar o crescimento que temos tentado por em marcha. Na nossa opinião, precisamos de 

regressar urgentemente a uma óptica de DESENVOLVIMENTO, com maior dimensão social e ambiental. A 

transformação é essencial numa sociedade dinâmica e inclusiva. Uma sociedade que concentre os poderes, 

que não promova a mobilidade social e que sufoque qualquer forma de justiça e equidade é uma sociedade 

estagnada, sem esperança. No combate à pobreza, a transformação pressupõe a participação dos mais 

vulneráveis em fóruns de decisão democrática. Também pressupõe a aprendizagem mútua e a inteligência 

inclusiva, a inteligência de rejeitar a exclusão e a marginalização e de compreensão do significado de interesse 

mútuo, afiliação coletiva e reciprocidade. Não fazer nada para mudar o país em relação às injustiças é 

confessar-se implicado num Estado de injustiça e não de direito. A transformação é essencial para criar 

instituições e formas de coexistência que satisfaçam a necessidade de desenvolver/proteger a dignidade 

humana, assegurar o acesso em condições de igualdade aos bens públicos e comuns que são essenciais para 

o bem-estar social. Todos nascemos para ser felizes, não poder ser outro o objetivo da Assembleia da 

República! 

PP rr ii nncc ii pp aa ii ss   rr eess uu ll tt aa dd ooss    

 Dialogo com os partidos políticos no sentido de apresentar, dar a conhecer e caracterizar as várias 

situações de pobreza e exclusão social, e por outro lado, a interlocução com as instituições 

responsáveis pela gestão das políticas públicas.  

 Conhecimento na primeira voz dos anseios e preocupações dos cidadãos que vivenciam as situações 

de pobreza e de exclusão social.  

 Oportunidade de reflexão, auscultação e participação ativa de toda a sociedade e os partidos na 

redefinição de estratégias de combate à pobreza e exclusão social. A mobilização de todos (condição 

indispensável para lutar por um propósito que deve, de facto, ser de todos) torna-se imperiosa! Todos 

sem exceção, incluindo os próprios cidadãos que sofrem quotidianamente as consequências dessa 

injustiça.  

 Oportunidade para a realização de um encontro anual de pessoas em situação de pobreza e exclusão 

na Assembleia da República com os vários representantes dos partidos políticos no sentido de avaliar o 

impacto das medidas/políticas existentes.  

 É importante aproximar os deputados, os políticos dos cidadãos comuns;  

 

Para a EAPN Portugal, este processo de participação constitui uma prioridade na sua intervenção, pois 

defendemos que a participação se assume como um instrumento pertinente no qual se podem formar cidadãos 

conscientes dos seus direitos e deveres, cidadãos capazes de se assumirem como agentes transformadores de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Devemos assim criar oportunidade e condições para que esses 

cidadãos se façam ouvir e colaborem mais ativamente nos seus próprios processos de inclusão e na sociedade 

da qual fazem parte. A sua presença nos processos de participação, além de enriquecer os demais com a sua 

colaboração pessoal e coletiva, é um testemunho de mudança ao nível da igualdade e da justiça social.  



VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, 18 e 19 de outubro de 2016  

15 

 

Temos consciência que estes momentos constituem mais um “pequeno” passo neste processo de participação 

e envolvimento ativo das pessoas em situação de pobreza e de exclusão. No entanto, acreditamos que a 

inclusão deve incidir numa interlocução próxima com aqueles que vivenciam essas realidades, pois de outra 

forma estaremos sempre a falar do que não sabemos, do que não sentimos e do que não partilhamos.  

A participação é um desafio contínuo e exige uma avaliação permanente, pois estamos perante a 

coresponsabilização, a partilha e a tomada de decisões em conjunto. É a base da cultura democrática. É uma 

responsabilidade e um compromisso de todo os cidadãos!  

É neste sentido que continuaremos a caminhar para que estes cidadãos se façam ouvir e colaborem mais 

ativamente nos seus próprios processos.  

Novembro de 2016 


