
Fórum Regiona l   

1 7  d e  O u t u b r o  d e  2 0 0 7  _  H o t e l  T u e l a  _  P o r t o  

10.00h Chegada dos delegados e inscrição 

 

10.30h Sessão de Abertura 

Apresentação dos objectivos do evento 

Mensagem para o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza  

Dr. Avides Moreira - Direcção da REAPN 

Apresentação dos objectivos e Metodologia dos Workshops 

Prof. Eduardo Rodrigues – FLUP 

 

11.00h W o r k s h o p s  

 

Workshop 1 

Facilitador: Cláudia Albergaria (Gabinete Projectos REAPN)  

Relator: Paulo Julião (Jornalista – correspondente do Diário de Notícias no Alto Minho) 

 

Workshop 2 

Facilitador: Maria José Afonso (Sol do Ave - Guimarães)  

Relator: Manuela Miranda (ASCUT-Bragança) 

 

Workshop 3 

Facilitador: Fátima Pinto (Centro Social S. Nicolau - Porto) 

Relator: Helena Ramos (Coordenadora Núcleo Distrital da REAPN de Vila Real) 

 

P a r t i c i p a n t e s  

Aveiro 

Utentes das várias valências do Grupo de Acção Social de S. Vicente de Pereira (Ovar) – Esta IPSS’s têm actividades com públicos 

bastantes diferenciados e abrangente do ponto de vista geográfico (concelhos de Ovar; S. João da Madeira; Aveiro; Oliveira de 

Azeméis e Vale de Cambra).   

Técnico acompanhamento: Grupo de Acção social de S. Vicente de Pereira. 

Braga 

Carla e Sónia, participantes no 5º Encontro das PEP em Bruxelas (2006), 2 Pessoas do Grupo de Auto Ajuda, no âmbito do 

Projecto Activar a Participação em Braga, 1 DLD formando da Soldo Ave.  

Técnico acompanhamento: Isabel Amorim (Técnica do Núcleo) 

Bragança 

Utentes da ASCUT (Bragança) – 1 Pessoa com Deficiência, Centro Social Santo Condestável (Bragança) – 1 RSI, ADIMAC (Macedo 

de Cavaleiros) – 1 Trabalhador da Empresa de Inserção, Fundação da Betânia (Bragança) - 1 Idoso, Casa de Trabalho Dr. Oliveira 

Salazar (Bragança) – 1 Jovem em formação profissional.  

Técnico acompanhamento: Paula Lopes (Técnica do Núcleo) e Pedro Guerra (Coordenador do Núcleo) 

Porto 

Utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, Santa Casa da Misericórdia de Baião, APPACDM de Vila Nova de Gaia, Centro 

Social Exército de Salvação (Porto), CIVAS (Matosinhos).  

Técnico acompanhamento: Sónia Santos (Técnica do Núcleo) 

Viana do Castelo 

Comunidade de Inserção do GAF (Viana do Castelo) 

Técnico acompanhamento: Técnica do GAF  



Organização 

 

Vila Real 

1 DLD APPACDM de Sabrosa; 1 Deficiente visual da ACAPO de Vila Real (Com técnico de acompanhamento); 1 Idoso do Grupo 

Recreativo Favaios – Alijó; 1 idoso da Santa Casa da Misericórdia de ribeira de Pena; 1 RSI da Santa Casa da Misericórdia de 

Santa Marta de Penaguião.   

Técnico acompanhamento: Catarina Oliveira (Técnica do Núcleo) e Helena Ramos (Coordenadora do Núcleo)  

 

13.00h Almoço 
 

14.15h Workshop 
  

15.45h Pausa para Café 

Foto de grupo 
 

16.15h Plenário Final 

Apresentação das conclusões e questões ao Painel 

Prof. Eduardo Rodrigues  
 

P a i n e l  d e  R e s p o s t a s  

Representante do IEFP Norte 

Representante do Centro Distrital de Segurança Social do Porto 

Representante da Direcção Regional de Educação do Norte 

Representante da Câmara Municipal do Porto  

Representante da Administração Regional de Saúde do Norte 

 

A ideia subjacente à filosofia destes Fóruns Regionais é a de “dar voz aos excluídos”, às pessoas que normalmente não a tem em quase 

nenhuma circunstância e de promover a discussão – e a participação – dessas pessoas de forma a poderem pronunciarem-se sobre as 

medidas de política social que os afectam directa ou indirectamente desde a sua concepção à avaliação. 

Este processo vem sendo uma das “bandeiras” da REAPN desde a sua fundação, quer a nível nacional quer a nível europeu. A Assembleia-

geral da EAPN em 2000 (Barcelona) definiu a Participação como sendo uma parte essencial da estratégia de inclusão. Na declaração final os 

delegados pediam a todas as estruturas das redes nacionais que realizassem um esforço para “procurar vias de aumentar a participação 

das pessoas em situação de pobreza no trabalho desenvolvido pelas redes” Este foi o ponto de partida para o início da realização dos 

Encontros Europeus das Pessoas em Situação de Pobreza, cujo primeiro foi realizado em Bruxelas (em 2001). 

A propósito das comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – 17 de Outubro – a Sede e os Núcleos da REAPN têm 

apostado numa estratégia de visibilidade, procurando, desde há uns anos, desenvolver e realizar um conjunto de iniciativas para que a data 

seja de facto um marco na luta contra a pobreza e a exclusão social em Portugal (ex.: eventos em cada um dos núcleos distritais, artigos na 

imprensa e nas diversa publicações disponíveis). No entanto, e apesar de este ser um trabalho fundamental na divulgação da mensagem da 

rede, tem faltado um evento – particularmente depois do início do processo de territorialização - marcante ao nível nacional e com fortes 

repercussões ao nível distrital. 

 

O b j e c t i v o s  

• Aprofundar a compreensão da natureza da pobreza na perspectiva das pessoas que se encontram em situação de pobreza e/ou 

exclusão social, mediante uma focalização das suas realidades, necessidades e prioridades; 

• Identificar as limitações que os pobres enfrentam e as áreas prioritárias para a redução da pobreza; 

• Obter a perspectiva dos pobres a respeito da sua qualidade de vida, das políticas de redução da pobreza, bem como sobre o 

acesso e a qualidade dos serviços prestados; 

• Permitir que as pessoas em situação de pobreza façam uma análise das suas situações para que iniciem os seus próprios processos 

de redução da pobreza. 


