
“A redução da vulnerabilidade é um ingrediente 
fundamental em qualquer agenda para a melhoria do 

desenvolvimento humano. Por isso, temos de a 
abordar numa perspetiva sistémica alargada”

Prémio Nobel, Joseph Stiglitz

A democracia e os 
direitos humanos são 
os princípios orienta-
dores 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 con�itos 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. 
De acordo com a temática do Ano Europeu vigente 
(Ano Europeu para o Desenvolvimento) considera-se 
importante re�etir igualmente sobre o papel da 
Europa no mundo relativamente ao combate à pobreza, 
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sensibilizando todos os cidadãos para implcarem-se e  
participarem no desenvolvimento. Num contexto de plena 

perda de direitos sociais, é necessário defender e apostar 
no papel relevante que os cidadãos assumem na defesa 

dos direitos humanos, sobretudo das pessoas que se 
encontram em situação de maior fragilidade. Além 

disso, em 2015 está igualmente previsto alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio acordados 

em 2000, e será necessário decidir qual o futuro 
quadro mundial para o combate da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, a EAPN Portugal pretende, a 

partir do contexto atual, suscitar o debate 
interno e a re�exão crítica por parte dos 

mais vulneráveis em torno dos direitos 
fundamentais dos cidadãos e a construção 

de uma sociedade que respeita e tem 
presentes esses mesmos direitos. Neste 

sentido, iremos promover o VII Fórum 
Nacional de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social, que decorrerá na 
Figueira da Foz, nos dias 13 e 14 de 

outubro, assinalando assim o Dia 
Internacional para a Erradicação 

da Pobreza. 

C e n t r o  d e  A r t e s  e  E s p e t á c u l o s  



Promover a participação 
de cidadãos que vivem (ou 
viveram) em situação de 
pobreza e/ou exclusão social, 
que integram o Conselho Consultivo 
Nacional (CNC) e os Conselhos Locais 
da nossa organização, através de um 
espaço de intercâmbio de experiências e 
de re�exão que permitam colocar os 
cidadãos e a sua participação no centro da ação 
para a inclusão. Neste encontro, as pessoas em 
situação de pobreza terão a oportunidade de re�etir 
as temáticas apresentadas bem como apresentar 
propostas concretas para salvaguardar os seus 
direitos fundamentais e contribuir para o 
bem-estar comum.

Membros dos Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal. 
Agentes e decisores políticos, dirigentes e técnicos/as de entidades 
públicas e privadas com/sem �ns lucrativos, sociedade civil.

Objetivo 

Destinatários

12h30:   Chegada  dos delegados, check-in e almoço
14h00:   SESSÃO DE ABERTURA 

Presidente da EAPN Portugal -  Agostinho Cesário Jardim Moreira 
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz  -  João Albino Rainho das Neves

Representante do Conselho Local de Cidadãos de Coimbra - Armando Loureiro
14h45:   Apresentação dos objetivos e da metodologia do Fórum - Sandra Araújo

15h00:   Conferência de Abertura:  Direitos Fundamentais e Cidadania  
Agência Europeia dos Direitos Fundamentais  

Vasco Malta  - Perito Nacional ( comunicação em video)
Sergio Aires – Presidente da EAPN Europa 

15h30:   Grupos de Trabalho: Planos Locais de Combate à Pobreza
17h30:   Pausa para Café (lanche regional) 

18h30:   Peça de Teatro – Conselho Local de Cidadãos de Coimbra 
20h30:   Jantar

21h30:   Espetáculo _ Jorge Cardinali 

09h30:   Apresentação das 
Propostas dos Grupos de Trabalho 

11h00: Pausa para Café
 11h15:   Apresentação da Campanha Nacional e 

diálogo com os fotojornalistas/fotógrafos parceiros 
12h30:   Pausa para almoço 

14h00:   À Conversa com os Cidadãos 
“Pobreza e Desenvolvimento Humano”

Moderação: Sandra Araújo - EAPN Portugal
16h30:    Sessão de Encerramento
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