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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Participação das pessoas que vivem ou viveram em situação de pobreza e/ou exclusão social, 

encontra-se na raiz do pensamento e da filosofia de actuação da REAPN. Trata-se de “ Dar voz às 

pessoas que normalmente não a têm, em quase nenhuma circunstância”. 

 

A ideia de promoção da cidadania está intimamente ligada a esta forma de actuação, 

particularmente entre os grupos sociais mais desfavorecidos. Este tipo de eventos pretende 

promover a discussão – e a participação – dessas pessoas, de forma a poderem pronunciar-se 

sobre as medidas de política social que afectam directa ou indirectamente a sua vida quotidiana. 

Questões centrais como o Rendimento Social de Inserção, medidas que visam a empregabilidade, 

a formação profissional, o subsídio de desemprego, a habitação social, o acesso à saúde, a 

qualidade dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos e muitas outras, são preocupações 

quotidianas destes grupos e das organizações que no “terreno” com eles trabalham.  

 

A realização do Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza encontra as suas origens no 

próprio espaço europeu, das quais a REAPN faz parte por integrar a European Anti-Poverty 

Network. Com efeito, desde 2001 que os Encontros Europeus de Pessoas em Situação de Pobreza 

são organizados anualmente e constituem um evento fundamental na interlocução sobre as 

questões da pobreza, entre a Comissão e o Parlamento Europeus, por um lado, e as ONG’s do 

sector, por outro.  

 

Em Portugal, a REAPN tem promovido e desenvolvido este movimento de cidadania, quer a nível 

distrital – através dos grupos de trabalho de pessoas em situação de pobreza – quer a nível 

regional. Em 2007 e 2008, organizaram-se fóruns regionais com o mesmo tipo de metodologia, 

tendo-se ensaiado em 2009 um evento similar mas de âmbito nacional.  

 

É intenção da REAPN não deixar cair a dinâmica criada através destas iniciativas, dando 

continuidade a este processo através do desenvolvimento de um conjunto de acções que 

favoreçam o envolvimento efectivo das pessoas que se encontram em situação de 

desfavorecimento social. 

 

Face a este cenário, a REAPN considerou pertinente a constituição de um Conselho Consultivo 

Nacional com pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. Esta estrutura foi criada 

em 2009 com o objectivo de dar oportunidade a pessoas em situação de desfavorecimento social 

de se fazerem ouvir e de participarem activamente, juntamente com a REAPN e com a sociedade 

em geral, na luta contra a pobreza e a exclusão. 

  

No seguimento desta acção, e tendo presente que a REAPN se encontra implantada em todo o 

território nacional continental e que o conselho consultivo é constituído por um representante de 
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cada distrito, considerou-se fundamental desenvolver Grupos Locais com pessoas em situação 

de pobreza e/ou exclusão social. Estes grupos locais permitem ter uma melhor percepção 

sobre as problemáticas sociais locais, as medidas e necessidades existentes.  

 

Por conseguinte, a organização deste II Fórum Nacional contou com o esforço de mobilização das 

estruturas locais da REAPN na promoção desta filosofia de trabalho e no desenvolvimento de 

projectos, grupos de trabalho, que têm como objectivo obter a perspectiva dos cidadãos em 

situação de pobreza a respeito da sua qualidade de vida, da avaliação das políticas de redução da 

pobreza e – acima de tudo – permitir que esses mesmos cidadãos emitam as suas opiniões sobre 

as causas da pobreza e as suas ideias sobre a melhor forma de as combater.  

 

Paralelamente, 2010 é o ano assinalado pela União Europeia como o Ano Europeu de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social e tem como objectivo reafirmar e reforçar o empenho político na 

tomada de medidas sociais, tendo em vista a erradicação da pobreza. Como tal, a European Anti-

Poverty Network (EAPN) empenhou-se desde logo em desenvolver um trabalho de envolvimento e 

sensibilização da sociedade em geral para a importância de assumir uma posição comprometida 

e implicada no combate a este fenómeno. Para o efeito, organizou uma Focus Week nos 

diferentes Estados-Membros da União Europeia. Desta forma, pretendeu-se concentrar numa 

única semana diferentes actividades de sensibilização e lobby, procurando garantir projecção, 

visibilidade e impacto ao tema.  

 

Em Portugal, a Focus Week decorreu de 4 a 10 de Outubro, pelo que a REAPN procurou 

concentrar as suas actividades de sensibilização nesta semana, apostando numa estratégia de 

visibilidade e importância, sobretudo para a realização do II Fórum Nacional de Pessoas em 

Situação de Pobreza, nos dias 6 e 7 de Outubro.  

 

Não sendo a primeira vez que a REAPN organiza um Fórum de nível nacional, procurou-se este 

ano inovar na metodologia utilizada (que explicamos no ponto seguinte), realizando um trabalho 

prévio, continuado, assente na auscultação do Conselho Consultivo Nacional e dos Grupos Locais 

dando oportunidade ao cidadão comum de expressar a sua opinião sobre a temática da pobreza 

e da exclusão social, garantindo que a mesma seria trabalhada e traduzida numa mensagem 

conjunta que a REAPN se comprometeu a devolver junto da Assembleia da República Portuguesa. 

 

O presente documento resulta deste Fórum Nacional e tem como objectivo principal, promover 

uma reflexão sobre o que pensam as pessoas que mais directamente beneficiam das diversas 

políticas sociais, analisando histórias de vida, apurando preconceitos existentes e sobretudo as 

soluções encontradas e por outro lado, dar conta da avaliação que os elementos que integram as 

estruturas de participação criadas pela REAPN fazem sobre o trabalho que têm vindo a 

desenvolver e quais as orientações e estratégias para dar continuidade a este trabalho de 

participação. 
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2. DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

2.1. Objectivos 

Enquadrado no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social, o II Fórum 

Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza teve como objectivos: 

 

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

dignidade e a participar plenamente na sociedade; 

► Ouvir as pessoas em Situação de Pobreza sobre os vários sistemas com que interagem no seu 

quotidiano, promovendo o direito a serem escutadas em temas que directamente influenciam 

a sua vida; 

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

de equidade entre todos os participantes promovendo a participação como acesso a um 

direito; 

► Promover a audição, por parte de entidades públicas com responsabilidade na área da 

intervenção, das opiniões, críticas e desejos das Pessoas em Situação de Pobreza. 

► Dar visibilidade à temática da luta contra a pobreza e a exclusão social de acordo com os 

objectivos do AECPES. 

 

 

2.2. Metodologia 

 

O II Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza, decorreu a 6 e 7 de Outubro de 2010, 

no Instituto Português da Juventude, na EXPO (Moscavide) (Anexo – Programa), tendo como 

destinatários principais e exclusivos, os elementos que integram os Conselhos Consultivos 

Distritais de Pessoas em Situação de Pobreza. O Fórum resultou do trabalho prévio de reflexão e 

apresentação de sugestões para uma estratégia de luta contra a pobreza e a exclusão social para 

os próximos 10 anos1, levado a cabo pelas estruturas da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, 

no âmbito dos Grupos de Trabalho Distritais de Pessoas em Situação de Pobreza. 

 

Foi proposta a realização de grupos de trabalho de acordo com a seguinte metodologia: 

 

GGGRRRUUU PPPOOOSSS   DDDEEE    TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   ---    000666   DDDEEE    OOOUUU TTTUUUBBBRRROOO   

Objectivos: com estes grupos de trabalho pretendeu-se reflectir sobre as representações sociais e 

desmistificar ideias preconcebidas que as pessoas possuem face à pobreza e à exclusão social.  

                                                 
1 Esta metodologia consistiu na distribuição de 18 livros (em branco), um em cada distrito do país, no qual os cidadãos 

em geral e os elementos constituintes dos grupos locais, deixaram o seu contributo/sugestões para combater a pobreza, 

sugestões estas que estiveram na base da elaboração da mensagem apresentada na Assembleia da República. (ver 

Documento de Preparação do II Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza) 
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Funcionamento: divisão em 4 grupos compostos pelos seguintes participantes:  

 

Grupos Participantes Dinamizadores Relatores Salas 

Grupo I  Porto/Viseu/Faro/ 
Setúbal/Coimbra 

Cláudia Albergaria Rui Lopes/Patrícia 
Grilo 

Auditório 

Grupo II Vila Real/Aveiro/Santarém 
/Lisboa 

Maria José Vicente Cristina Mamede/ 

Catarina Oliveira 

Sala de 
Formação I 

Grupo III  Braga/Bragança/Leiria/ 

Beja/Portalegre 

Júlio Paiva Ana Vizinho/ 

Cátia Azevedo 

Sala de 
Formação II 

Grupo IV Viana do Castelo/Castelo 
Branco/Guarda/Évora 

Hélder Pena Sueli Cunha/Sónia 
Santos 

Galeria 

 
 

Metodologia: teve como base duas histórias de vida (fictícias) abordando várias questões 

relacionadas com a pobreza e a exclusão social: uma história mais relacionada com a exclusão e 

discriminação e outra história relacionada com as questões da pobreza em geral: desemprego; 

baixas qualificações escolares e profissionais; fracas condições de habitação, etc. Em cada 

história foram abordadas em dois grupos. A parte final da história foi revelada pelo dinamizador 

após a reflexão nos sub-grupos. O objectivo foi perceber e reflectir sobre as representações 

sociais e as estratégias que os próprios identificaram (e accionaram) para enfrentar as situações 

retratadas nas histórias.  

 
PLANIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO: 

 
DURAÇÃO 
 

ACTIVIDADE NOTAS E MÉTODOS DO DINAMIZADOR 

10 m Introdução e apresentação 
dos participantes  

Através de uma dinâmica com balões 
solicitou-se a apresentação dos participantes 

10 m Apresentação de uma 
experiência de vida (história 
de vida) 

O dinamizador apresentou a história ao 
grupo (de forma simples). 

40 m 1º momento: reflexão sobre 
a história apresentada  

Divisão dos participantes em dois sub-
grupos no sentido de promover a 
participação de todos e de reflectir em 
conjunto as problemáticas presentes na 
história.  
Foi entregue a cada participante um 
conjunto de questões para orientar a 
reflexão e a discussão. Cada subgrupo 
nomeou uma pessoa para ser o porta-voz.  

30m 2º momento: devolução da 
reflexão dos sub-grupos e 
discussão em conjunto  

Devolução das principais conclusões pelo 
porta-voz dos sub-grupos. Depois do 
feedback o dinamizador promoveu o debate, 
tentando desmistificar algumas 
ideias/representações menos positivas.  

15 m 3º momento: conclusões e 
aprendizagens  

Sistematização das principais conclusões 
(aprendizagens) que se podem retirar das 
experiências de vida e das reflexões do 
grupo.  

10m 4º momento: Avaliação e 
encerramento dos grupos de 
trabalho   

Cada participante faz uma breve avaliação 
do grupo de trabalho.  
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GGGRRRUUU PPPOOOSSS   DDDEEE    TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   ---    000777   DDDEEE    OOOUUU TTTUUUBBBRRROOO   

Objectivos: reflectir sobre as estratégias de participação que a REAPN tem implementado (Grupos 

Locais e o Conselho Consultivo nacional) e as expectativas/orientações futuras.   

Funcionamento: divisão em 3 grupos compostos pelos seguintes participantes:  

Grupos Participantes Dinamizadores Relatores Salas 

Grupo I  Grupos Locais do Norte  Ricardina Reis Anselmo Prudêncio Auditório 

Grupo II Grupos Locais do Centro  Dionísia Pedro Paula Montez Sala de Formação I 

Grupo III  Grupos Locais do Sul  Ivone Florêncio Susana Lima Sala de Formação II 

 
 

Metodologia: cada grupo seleccionou um voluntário para apresentar as conclusões na sessão em 

plenário. Os dinamizadores promoveram a reflexão e o debate no grupo tendo presente o 

seguinte guião:  

1. Importância dos Grupos Locais e do Conselho Consultivo Nacional junto do grupo.  

2. Avaliação do trabalho desenvolvido nos Grupos Locais e no Conselho Consultivo Nacional. 

3. Principais necessidades que os Grupos Locais têm sentido.   

4. Principais dificuldades (pontos fracos) e potencialidades (pontos fortes) dos Grupos Locais 

e do Conselho Consultivo Nacional. 

5. Expectativas futuras. Acções dos Grupos Locais e do Conselho Consultivo para próximo 

ano.  

  
 

3. DESTINATÁRIOS 

Como facilmente se depreende, os principais destinatários desta iniciativa foram pessoas que 

vivenciam ou vivenciaram, de algum modo, uma ou mais situações de desfavorecimento social, 

isto é, cidadãos/ãs em risco social, que integram já, na sua maioria, os Conselhos Consultivos 

dos distritos de onde são provenientes. Estiveram presentes 60 indivíduos oriundos de diversos 

contextos/problemáticas: toxicodependência, alcoolismo, desemprego, falta de condições de 

habitabilidade, reformas baixas, beneficiários de RSI, cidadãos com problemas de saúde e/ou 

incapacidades, etc.  

Estiveram presentes delegações distritais compostas até 4 pessoas (um elemento do Conselho 

Consultivo Nacional e as outras três, preferencialmente elementos dos grupos de trabalho 

locais). (ver lista de participantes em anexo) 

 

Tendo em consideração que este Fórum finalizou com uma sessão plenária na Casa Amarela da 

Assembleia da República, procurou-se também um envolvimento activo dos agentes e decisores 

políticos, nomeadamente os deputados dos diferentes grupos parlamentares. Por sua vez, e dado 
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este Fórum integrar a Focus Week portuguesa dedicada às questões da pobreza e exclusão social 

alargámos a sua visibilidade aos meios de comunicação social, nomeadamente televisão, rádio e 

imprensa escrita, tendo sido recolhidos vários testemunhos junto dos participantes no Fórum. 

 

 

4. PROGRAMA 

 

   000666   DDDEEE    OOOUUU TTTUUUBBBRRROOO///222000111000   –––   IIIPPPJJJ   EEE XXXPPPOOO   

 

4.1 Sessão de Abertura 

A sessão de Abertura foi presidida por Agostinho Jardim Moreira (Presidente da Direcção da 

REAPN), e contou ainda com Edmundo Martinho (Presidente do ISS e Coordenador Nacional do 

AECPES) e Heliana Vilela (Directora Regional do Instituto Português da Juventude). 

Sandra Araújo, Coordenadora Técnica Nacional da REAPN, explicitou a organização do evento e 

as metodologias a adoptar nos grupos de trabalho. 

 

 

 

4.2 Conclusões dos Grupos de Trabalho 

 

Com base nas duas histórias, elaboraram-se dois tipos de conclusões, embora exista de facto 

“um fio condutor” entre elas.  

Relativamente à “História do João” mais relacionada com uma dimensão de exclusão e 

discriminação, apresentando um conjunto de problemas que os grupos definiram como 

prioritários. Desde logo colocava-se o problema da estigmatização social, com base na etnia, que 

por sua vez se conjugava com outro tipo de problemas: desemprego; problemas de saúde, 

habitação; acesso à escolaridade. A prioridade da resolução destes problemas está directamente 

relacionada com a capacidade da pessoa intervir sobre eles no sentido de encetar o processo de 

melhoria da sua qualidade de vida. A base dessa priorização seria a resolução do problema do 

desemprego e o acesso a um rendimento adequado que permita uma vida com dignidade. A 

questão da habitação – muito relacionada com as condições em que vivem muitos membros 

destas comunidades, seria igualmente de intervenção prioritária.  
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Os serviços sociais responsáveis (Segurança Social, Educação, Habitação Social, etc.) deveriam 

intervir de uma forma integrada e articulada, garantindo que esta família conseguisse melhorar o 

seu nível de vida. Em complemento, foi referida a criação de condições para uma procura “activa” 

de um emprego, combinada com a “aposta” na formação profissional. De destacar o papel da 

figura do mediador sociocultural em todo este processo, reconhecendo-se o valor acrescentado 

destes profissionais, em diversas situações do conhecimento pessoal de alguns dos 

participantes.  

O problema da discriminação foi encarado como assente no princípio da solidariedade, ou seja, 

cada um de nós deverá procurar a sua própria mudança de atitudes e comportamentos no 

sentido da abertura e da disponibilidade para os outros, tendo por base o lema “pessoas 

precisam de pessoas”. Além da aposta em campanhas e na mediação sociocultural, apontaram 

inclusivamente algumas “boas práticas”, ao nível da educação escolar de base e da promoção da 

própria cultura cigana.  

Os grupos consideraram que qualquer pessoa é passível de cair numa situação de pobreza, 

sendo importante em primeiro lugar o debate e a discussão entre os próprios, primeira condição 

para enfrentar essas realidades e reforçar o sentimento de auto-estima e “espírito de grupo”. 

Destacou-se o papel das entidades responsáveis (Escola, Segurança Social, Municípios, Serviços 

de Emprego, equipas do RSI e outras, com responsabilidades na área do combate à pobreza), 

apelando a uma abordagem multidisciplinar integrada para fazer face a este tipo de situações. 

  

No que respeita à segunda história, mais centrada nos problemas gerais que afectam as pessoas 

em situação de pobreza, as conclusões apontam para: 

 

• Problema como as famílias monoparentais pobres, ou o desemprego, a saúde precária, a 

falta de participação na vida social da comunidade e a baixa auto-estima, são um 

conjunto de circunstâncias que associadas a outras, dificultam a integração a muitos 

níveis, como o emprego, o equilíbrio familiar e a construção de uma vida social digna.  

• Do ponto de vista dos preconceitos subjacentes identificaram-se: os que estão associados 

ao facto das pessoas receberem RSI; o problema da idade para se ser (re)colocado no 

mercado de trabalho; racismo e xenofobia relativamente a certos grupos (comunidades 

ciganas e determinados grupos de imigrantes). Este problema foi apresentado como 

transversal a toda a sociedade e inclusivamente a determinados grupos de pessoas 

pobres que também discriminam estes grupos, sendo por isso algo em que se deve 

investir ao nível da formação e educação.  

• O facto da economia “comandar” todas as decisões políticas e influenciar as decisões no 

que respeita a políticas de combate à pobreza.    

 

Os participantes referiram a PARTICIPAÇÃO, a DENÚNCIA e a PERSISTÊNCIA como forma de 

combater estes preconceitos, apontando algumas formas de acção concretas: 
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1) Sensibilizar a sociedade civil para que não julguem por aquilo que vêem mas por aquilo 

que as pessoas realmente são e têm.  

2) Realizar sessões de sensibilização nas escolas de forma a educar as crianças desde muito 

cedo para os valores da não descriminação; 

3) Destruir o estereótipo do “pobre” «que tem que andar descalço, que tem de andar a pé, 

que tem de ter a casa suja», isto porque há um novo perfil de pessoas pobres que vêm da 

classe média. 

4) Formação dos técnicos para uma atribuição mais minuciosa/rigorosa das prestações 

sociais 

 

  

  

 

4.3 Programa Social: concentração e concerto 

 

Estando o II Fórum Nacional enquadrado na iniciativa 24H pelo Combate à Pobreza e à 

Exclusão Social2, todos os participantes se mobilizaram para participar em 2 das actividades 

previstas em Lisboa, designadamente, uma Concentração Solidária (AMI, Amnistia Internacional, 

Cais, Animar, IAC) às 18H no Largo Camões (Chiado), na qual em conjunto com outras 

                                                 
2 Com o objectivo de reafirmar e reforçar o empenho político na tomada de medidas sociais, e tendo em vista a 
erradicação da pobreza, um grupo de organizações não governamentais reuniu-se para produzir e desenvolver o evento 
’24 Horas pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social’.  
Esta iniciativa teve como objectivo o desenvolvimento de um conjunto de actividades de sensibilização da sociedade civil 
para a solidariedade e para a responsabilidade de todos na erradicação da pobreza. A iniciativa teve carácter nacional e 
contou com o envolvimento de cerca de 100 organizações que promoveram actividades de animação de rua, tertúlias, 
concertos, marchas, feiras da saúde, mostras, actividades lúdicas e desportivas, entre outras.  
A consulta das actividades realizadas, a nível nacional, pode ser feita através da agenda nacional (em anexo), bem como 
no Blog da iniciativa http://24hcombatepobreza.blogspot.com  
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organizações sociais se procurou assinalar o combate à pobreza e exclusão social, sensibilizando 

o cidadão comum para temas que são de responsabilidade colectiva. 

Ao final da noite, os participantes do Fórum estiveram ainda presentes num concerto solidário 

que teve início por volta as 21H, na LX Factory (Alcântara), onde um conjunto de bandas e 

artistas se associaram à iniciativa 24H. 

 

  

  

 

000777   DDDEEE    OOOUUU TTTUUUBBBRRROOO///222000111000   –––   IIIPPPJJJ   EEE XXXPPPOOO   eee   AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEIIIAAA   dddaaa   RRREEEPPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   

 

4.4 Conclusões dos Grupos de Trabalho  

 

Nota prévia: 

Importa referir que nos diferentes grupos locais, existem elementos com diferentes estádios de 

participação devido aos diferentes tempos de integração nos grupos. 

 

O CCN e os Grupos Locais são entendidos, pela generalidade dos participantes, como espaços de 

proximidade entre pessoas com problemas comuns, que se entre ajudam e reforçam o 

sentimento colectivo de que “eu não estou só” e que “todos juntos somos mais fortes”. É, pois, 

importante que todos os elementos estejam motivados, dedicados e com um entendimento claro 

do papel destes grupos. 

 

Do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela estrutura nacional e grupos locais é 

reconhecida a necessidade de discutir e reflectir sobre as questões da pobreza e exclusão, de 
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combater a indiferença das pessoas por estas situações, procurando criar uma consciência 

colectiva de responsabilidade na resposta a estes fenómenos. Por sua vez, os membros dos 

grupos consideram que através da sua participação neles têm conhecido melhor a realidade local 

e os problemas vivenciados pelas pessoas, fazendo do seu porta-voz no Conselho Consultivo 

Nacional um mensageiro que esclarece e informa sobre as dúvidas e ansiedades dos grupos 

locais, contribuindo assim para a compreensão da missão e objectivos da REAPN e para a coesão 

do grupo. 

 

Todavia, é notória ainda a necessidade de clarificar o objectivo final dos Grupos Locais, reflectir 

sobre a sua essência, gerir a diversidade de situações, contextos e realidades de vida, já que a 

grande maioria dos participantes está abrangida por diferentes medidas de protecção social, 

sendo pois mais difícil “separar a função da pessoa no grupo, da pessoa que está a passar por 

dificuldades evidentes”. Tal facto, tem condicionado a participação nos grupos locais, 

nomeadamente ao nível do tempo e meios dispensados pelos elementos, as necessidades de 

deslocação, que têm originado alguma rotatividade dos membros do grupo e potenciado o 

desinteresse na adesão de novos elementos. 

Num prisma mais positivo, os participantes destacam a partilha de experiências e vivências que é 

proporcionada pelos grupos locais, promovendo o convívio e aumentando a auto-estima dos 

elementos pela oportunidade de ser fazerem ouvir na 1ª pessoa. 

 

Futuramente, o caminho dos grupos locais vai no sentido do crescimento e do fortalecimento 

enquanto força de pressão, de intervenção política, por uma distribuição mais justa da riqueza e 

do apoio financeiro e alimentar, reforçando o investimento nos apoios sociais. Deverão ser mais 

coesos e (in)formados para  dinamizarem novos membros em situação de pobreza e exclusão. 

Esta formação pode passar por acções de sensibilização (ex: actividades de rua junto do público 

em geral), participação em encontros ou actividades similares e um envolvimento mais activo nas 

actividades dos Núcleos Distritais da REAPN. 

Uma outra ideia, prende-se com a eventualidade de envolver nos grupos locais figuras públicas, 

ou pessoas com visibilidade local que possam representar o grupo, ou seja, um “líder local”. Isto 

conflui para uma tentativa de autonomizar/expandir a actuação dos grupos locais, podendo os 

mesmos vir a intervir no terreno enquanto grupos de sinalização e encaminhamento de situações 

de pobreza e exclusão social. 
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4.5 Assembleia da República_ Mensagem REAPN 

 

A leitura da Mensagem da REAPN decorreu na Casa Amarela da Assembleia da República. Na 

sessão de Abertura estiveram presentes Agostinho Jardim Moreira (Presidente da Direcção da 

REAPN) e Jorge Lacão (Ministro dos Assuntos Parlamentares).  

Maria de Jesus, enquanto elemento do Conselho Consultivo Nacional, fez a leitura da Mensagem 

da REAPN Outubro 2010, onde constam as cinco propostas concretas e prioritárias para um 

efectivo combate à pobreza e exclusão social. 

De seguida, foi exibido o filme “Desencontros”, realizado por Pedro Neves no âmbito do AECPES. 

O debate, moderado por Sérgio Aires, contou com a presença dos seguintes parlamentares: 

- Maria José Nogueira Pinto (PSD) 

- Jorge Machado (PCP) 

- Cecília Honório (BE) 
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4.6. Transmissão da Mensagem EAPN 

 

Integrada nesta iniciativa, foi ainda desenvolvida uma actividade no âmbito da EAPN, que 

integrou e coordenou actividades de cerca de 40 redes nacionais e organizações europeias, sobre 

o slogan: “ Construir uma Europa para todos – abolindo a pobreza” (www.endpoverty.eu), 

paralelamente as redes nacionais organizaram as suas próprias actividades. Esta Coligação de 

ONG’s desenvolveu uma série de actividades comuns, durante todo o Ano 2010, algumas desssa 

actividades foram:  

 

• Um site comum a todas as ONG’s pertencentes à coligação, com informações sobre o Ano 

Europeu, suas actividades, campanhas, testemunhos de pessoas em situação de pobreza, 

e uma agenda de todas as manifestações e páginas específicas por cada país membro.  

• Semanas nacionais temáticas (Em Portugal a semana temática decorreu de 4 a 10 de 

Outubro, onde foi igualmente integrado este fórum), nestas semanas cada Estado 

membro teria “apontadas” todas as atenções sobre os seus projectos, onde organizaria o 

maior número de actividades possíveis (tal como aconteceu em Portugal…), neste sentido 

foi organizada uma espécie de estafeta entre os diversos países seguindo a calendário 

designado, transmitindo um conjunto de mensagens assinadas por todo o tipo de 

actores: responsáveis políticos, figuras públicas, pessoas em situação de pobreza. 
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Neste sentido a Rede Portuguesa recebeu da sua congénere britânica (EAPN UK) esse mesmo 

conjunto de mensagens, vindos das diversas semanas temáticas, tendo-se deslocado um 

representante dessa rede nacional à focus week portuguesa, assistiu ao II Fórum e foi pedido ao 

deputados presentes na sessão plenária do dia 7 de Outubro na Casa Amarela da AR, para 

assinarem esse mesmo documento. Em seguida o documento foi entregue a um elemento da 

EAPN Europa, para ser transportado para o país, cuja focus week se seguiu – Chipre.  
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5. CONCLUSÃO FINAL  

 

Após uma primeira experiência na organização de Fóruns Nacionais em 2009 na Foz do Arelho, o 

Programa de Trabalho de 2010 da REAPN previa que, em 2010, por ser o Ano Europeu de 

Combate á Pobreza e à Exclusão Social, este evento se organizasse nas instalações da 

Assembleia da Republica.  

 

Do ponto de vista politico e simbólico, a organização neste espaço, de uma reunião desta 

natureza, traria uma mais valia em termos mediáticos, um reforço da mensagem da REAPN e 

acima de tudo um momento importante para o trabalho desenvolvido em torno da dinamização e 

capacitação dos Grupos Locais de pessoas em situação de pobreza, que iniciaram o seu trabalho 

a partir de 2008. Por outro lado, a proximidade dos Grupos Parlamentares representados na AR, 

reforçaria o debate e a atenção para as questões levantadas pelos participantes e para a própria 

mensagem da REAPN, no decorrer da focus week nacional, que decorria entre 4 e 10 de Outubro.  

 

Em termos gerais, o evento organizado em 2 dias, decorreu em três tipos de espaços: as 

instalações da Pousada da Juventude do Parque das Nações (onde decorreram as sessões 

plenárias e os grupos de trabalho), as instalações da “Casa Amarela” da Assembleia da 

Republica,) e o espaço designado por LX Factory, onde foi realizado a parte mais lúdica do 

programa, com a realização de um concerto. Apesar das dificuldades colocadas pela distribuição 

dos locais, situados em pontos geográficos distintos em Lisboa, que obrigaram a deslocações e a 

mobilização de transportes adequados, o Fórum decorreu de acordo com os horários previstos, 

registando-se ligeiros atrasos e alguns pequenos contratempos, que decorreram do transito e da 

dificuldade de deslocação de um relativamente numeroso grupo de pessoas em dois autocarros.  

 

De salientar, dois pontos menos positivos. Por um lado, a realização da sessão final em conjunto 

com os representantes dos Grupos Parlamentares, num espaço que apesar de pertencer à 

Assembleia da Republica, não era propriamente no edifício conhecido como tal, pela população 

em geral e igualmente pelos participantes. Se, como já foi mencionado, este era um espaço 

altamente simbólico do ponto de vista da temática do Ano Europeu e se revestia da maior 

importância para os participantes, no sentido de se fazerem ouvir na mais alta instância 

legislativa da país, não foi prestada a devida atenção a este apelo por parte das entidades 

responsáveis, isto do ponto de vista dos próprios participantes. Registe-se ainda, os esforços 

desenvolvidos pela equipa técnica da REAPN, para que este pedido fosse realizado, formalizando-

o em Fevereiro de 2010 e insistindo por várias vezes numa resposta atempada, que apenas 

surgiu em Julho designado as instalações da Casa Amarela para organizar a sessão plenária da 

tarde do dia 7 de Outubro. Outra nota menos positiva, foi a participação na Marcha Solidária no 

Largo de Camões. Este evento apesar de ser organizado por várias entidades, praticamente só 

registou a presença dos participantes do II Fórum, deixando assim uma imagem de fraca 

capacidade de mobilização da população em geral, apesar da presença e do destaque conferido 

pelos diversos órgãos da comunicação social.   
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Do ponto de vista mais positivo, destacam-se algumas diferenças em relação a eventos anteriores 

(quer ao I Fórum, quer aos eventos de carácter regional organizados em 2007 e 2008). Em 

primeiro lugar o aumento – quer qualitativo, quer quantitativo – das intervenções dos 

responsáveis da REAPN nos diversos órgãos da comunicação social, de facto quer a imprensa 

escrita, quer a rádio e as diversas cadeias de televisão, conferiram tempos de antena e páginas 

escritas, em relação ao fórum, à focus week, á mensagem da REAPN, em muito maior número e 

com maior destaque que em anos anteriores, conferindo assim uma visibilidade sem paralelo em 

anteriores eventos análogos.  

 

No que respeita á abordagem aos Grupos Parlamentares, na sessão, plenária final, consideramos, 

também com base em depoimentos e avaliações dos participantes, altamente positiva, a 

presença de três dos seis grupos parlamentares, bem como na Sessão de Abertura do Ministro 

dos Assuntos Parlamentares, não se poderá considerar uma prossecução de um objectivo pleno, 

contudo registou-se com agrado a atenção e as intervenções prestadas, bem como o debate a as 

declarações de intenção dos deputados. A este nível destacam-se igualmente a vontade de 

propor legislação adequada, manifestada por alguns grupos, de forma a melhorar as condições 

de vida e de garantia de um rendimento adequado, que foram manifestadas pelos deputados 

presentes.  

Outro ponto muito bem avaliado foi a visualização do filme “Desencontros”, do realizador Pedro 

Neves, em dois momentos distintos: um primeiro na sessão plenária da manhã do dia 7, 

exclusivamente para os participantes do II Fórum e na sessão final perante os deputados 

presentes. Com cerca de 40 minutos, este documentário foi unanimemente elogiado e sobretudo 

teve a capacidade de chamar a atenção para uma realidade quotidiana de pessoas e famílias 

vítimas de pobreza, exclusão social e discriminação étnica, tendo contudo a capacidade de 

transmitir uma mensagem positiva, anti-estigmatizante, realista sem ser chocante, retratando 

uma vivência de dificuldades, mas também de desafios e sobretudo apresentando-se como 

transmissor de uma mensagem das pessoas cuja voz dificilmente se ouve, teve ainda a virtude de 

abrir “pontes” para a discussão e a reflexão, que se pretendia na organização deste Fórum.  

 

Relativamente aos Grupos de Trabalho, refira-se que a sua organização em dois momentos 

distintos e com temáticas diferenciadas, permitiu uma avaliação do trabalho desenvolvido pela 

REAPN em torno dos Grupos Locais de Pessoas em Situação de Pobreza, tendo como 

“avaliadores” os próprios participantes destes grupos de trabalho e – nos primeiros grupos – um 

momento de reflexão á volta das questões mais directamente ligadas á vivência dos problemas 

da pobreza, estas ultimas em formato de discussão sobre “histórias de vida”.   

 

Nos Grupos Locais, os grupos de trabalho reflectiram fundamentalmente dois tipos de 

conclusões. Se por um lado, verificou-se a existência de diferentes estádios de desenvolvimento, 

por via do tempo que os diferentes elementos os integram e do grau de conhecimento dos 

objectivos a que se destinam, por outro lado, existe um sentimento de pertença colectiva e de 

adesão a um grupo que possa discutir e veicular reflexões sobre as questões da pobreza e da 
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exclusão social e contribuir desta forma para o trabalho da REAPN em torno da participação, da 

capacitação e da organização da “voz” das pessoas que se encontram ou já se encontraram em 

situações de pobreza. Torna-se claro que o percurso de consolidação e pleno funcionamento 

destes grupos dependerá do empenho, clarificação de objectivos, gestão das situações 

individuais e acima de tudo da sua continuidade no tempo, que implicarão um trabalho mais 

profundo e de acompanhamento junto destes grupos. O papel a desempenhar pelos núcleos 

distritais será fundamental na formação e na consolidação destes objectivos, articulados com as 

outras estruturas da REAPN e com o Concelho Consultivo Nacional de Pessoas em Situação de 

Pobreza.  

 

O desenvolvimento dos trabalhos em torno dos grupos do dia 6 (reflexões sobre histórias de 

vida), uma mais relacionada com a temática da estigmatização social de grupos e outra com uma 

dimensão mais genérica abrangendo as temáticas do desemprego, problemas de saúde, 

educação ao longo da vida (ou a sua ausência); formação profissional adequada para a 

(re)entrada no mercado de trabalho. Estes grupos decorreram num espaço de tempo 

relativamente limitado, não deixando porém de reflectir algumas linhas genéricas relativamente 

ás questões da pobreza e exclusão social. Assim, foram basicamente expressas as seguintes 

ideias: O direito a uma vida digna com acesso a serviços de qualidade, particularmente aqueles 

que dizem respeito á educação, saúde, emprego, consagrando o princípio da não discriminação 

com base na etnia, idade, nacionalidade. A questão da pobreza é sem dúvida muito mais que um 

simples acesso a um rendimento, é igualmente uma questão de integração cultural, social, 

através – por exemplo – da obtenção de um posto de trabalho e no respeito pela individualidade 

de cada um, aliás esta última ideia deveria ser um princípio aplicável a todas as políticas sociais 

de luta contra a pobreza e a exclusão social: casa caso é um caso, esta especificidade seria muito 

mais útil no sucesso das políticas do que a padronização e a burocracia habitualmente aplicada, 

que têm conduzido - em muitos casos – a resultados negativos.    

 

Outras questões importantes foram levantadas nos wokshops no âmbito da discussão sobre a 

estigmatização social das pessoas em situação de pobreza: a falta de respeito, a insensibilidade, 

o tratamento das questões da pobreza em determinados Maios da comunicação social, etc. A 

grande conclusão, é a afirmação unânime do grande combate que é necessário fazer em relação 

aos estereótipos e dos preconceitos. As pessoas em situação de pobreza, são em primeiro lugar 

pessoas, cidadãos de plenos direitos, mais vulneráveis a situações do sistema económico e 

social, é portanto necessário fazer um esforço adicional para esta luta: a pobreza não é uma 

característica das pessoas, é uma condição que deverá ser ultrapassável à “luz” dos Direitos 

Humanos.  

 

Neste sentido e como nota final, não apenas destes workshops, mas como manifesto deste II 

Fórum Nacional, deixaríamos o registo da última das conclusões veiculadas pelos participantes: a 

luta contra a pobreza deve ser uma quotidiana, de todos os cidadãos e de toda a sociedade civil.        
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Anexo 1: Lista de Participantes 
 

 

II Forum Nacional de Pessoas em Situação de 
Pobreza 

Lisboa, 6 e 7 de Outubro de 2010 

Listagem de Participantes 
 

  Participante Concelho Instituição Idade 

Domingas Vita Figueiredo Aveiro Associação Parceiros da Amizade 55 Aveiro 
João Rodrigues Seabra Aveiro Câmara Municipal de Aveiro 40 
Prudêncio Miguel Fonseca Canhoto Beja Camara Municipal Beja 38 
António Fernandes Martins Beja MURPI 72 
António Pedro Valverde Martins Beja MURPI 74 

Beja 

José Carlos Guerreiro Gonçalves Beja   40 

Joaquina Senra Fernanda Ferraz Braga   49 
Íris Josefina Perdomo Carrasquel Amares   46 
Maria do Rosário da Silva Carvalho Guimarães   20 

Braga 

Rosa Maria Cunha Braga Vila Verde   37 

Bragança Ana Cristina Correia Santos Falcão Bragança   43 

Célia Maria d'Almeida Nunes Fundão ADIBB 34 
Luísa Maria Santos Fundão ADIBB 46 
Maria Trindade Marques dos Reis Fundão ADIBB 50 

Castelo 
Branco 

Luís António dos Santos Dias Fundão ADIBB 57 
Fernanda Fátima Rodrigues Silva Condeixa   51 
Natália dos Anjos Alves da Ponte Figueira Foz Cruz Vermelha 54 Coimbra 
Armando Rodrigues Loureiro Figueira Foz Figueira Viva 65 
João António Saavedra Prudêncio Borba NLI Borba 22 
Telma de Jesus Saavedra Prudêncio Borba NLI Borba 27 
Virgina Maria Basílio Carvalho Borba NLI Borba 46 

Évora 

Maria de Jesus Costa       

Gisela dos Santos Martins Loulé REAPN 72 
Isabel Maria Martins Vasco Faro REAPN 44 
Sónia Elisabete Alfredo de Sousa Loulé REAPN 34 

Faro 

José Maria Guerreiro Faro REAPN 73 

Maria Lurdes Cristina Pais Guarda   39 

Paula Cristina Magalhães Nunes Guarda   34 
Ana Paula Rodrigues de Almeida Guarda   41 

Guarda 

Joaquim Monteiro Guarda   54 

Alice da Silva Catarino Leiria Academia C S Maceira 59 
Manuel José Valente Ribeiro Leiria Académico de Leiria 42 Leiria 

Zaida Maria de Olveria Pereira Branco Alcobaça Sport Operário Marinhense 53 

João Higino Loures Médicos do Mundo 45 Lisboa 
José António de Jesus Coimbra Lisboa AEIPS 50 
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Maria João das Neves Lisboa AEIPS 43 

Sónia Cardoso Lisboa AMI 32 

Henrique Jorge Carreira Silva Crato   60 
Ana Laura Antão Pelúcio Portalefre   57 
Lúcia Maria Pereira Marques     41 

Portalegre 

Ana Mafalda Morais Cruz Nóvoa Portalegre   34 

Maria José Nunes Calli Porto CS Vitória   
Olga Natália Pereira Gomes Paços Ferreira Ass. Paços 2000   
José Horácio Silva Castro Porto CS S. Nicolau   

Porto 

Serafim Araújo Carneiro Paços Ferreira Ass. Paços 2000   
Ruben Jorge Vieira Santos Santarém CS Interparoquial 33 
Pedro Manuel Ferreira Gonçalves Santarém CS Interparoquial 44 
José Belchior Rafael Silva Santarém Ass. Desen. Comunitario 60 

Santarém 

Jorge Francisco Campos G. Mcculloch Santarém Ass. Desen. Comunitario 61 

Adélia Conceição Fernandes Alcochete   45 

José Miguel Conceição Onofre Barreiro Centro Jovem Tejo 40 
João Miguel Alves Rodrigues Montijo   35 

Setúbal 

Ana Maria de Fátima Rafael Setúbal   39 

Manuel Sousa Viana do Castelo GAF 55 
José Alberto Vieira Cerqueira Viana do Castelo GAF 38 
Paulo Manuel da Natividade Passos Viana do Castelo GAF 41 

Victor Hugo Meixedo Moreira Viana do Castelo GAF 31 

Viana do 
Castelo 

Sofia Filgueiras Viana do Castelo GAF - psicóloga   
Vila Real Maria de Fátima Vieira Moutinho Alijó SC Misericórdia Alijó 47 

João António Santos de Almeida Viseu APPACDM 34 Viseu 
Pedro Lacerda Viseu Núcleo Distrital de Viseu REAPN   
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Anexo 3: Histórias de Vida e Guião  
 

HISTORIA “A” 
MARIANA é divorciada, tem 48 anos, dois filhos, desempregada de longa duração, 
beneficiária do RSI. Sofreu de doença incapacitante, estando em fase de 
recuperação. 

 
Mariana é filha de Emigrantes portugueses, nasceu no Brasil, tendo voltado para Portugal 
com 7 anos de idade. Cresceu numa família humilde, sem conforto financeiro, mas viveu 
uma vida dita “sem sobressaltos” até á idade de 16 anos.  
Mariana era uma rapariga muito bonita, cuidava muito da sua aparência e era uma das 
melhores alunas da escola secundária que frequentou até ao nono ano de escolaridade. 
Além de tudo, Mariana era, e é, uma pessoa muito simpática e com um espírito alegre e 
positivo. É uma pessoa muito activa! 
Mariana tinha duas irmãs e sua mãe era costureira. O falecimento da sua irmã mais velha, 
(com 23 anos) e o agravamento de uma doença crónica que a mãe possuía fez com que 
Mariana tivesse de interromper os seus estudos e procurar emprego. O pai abandonou a 
família, quando as filhas eram pequenas e o trabalho da mãe era a única fonte de 
rendimento. 
Rapidamente se viu a trabalhar numa agencia de seguros, onde permaneceu 6 anos, 
ganhando experiencia e a admiração e respeito dos clientes. Dessa agência de seguros 
passou para uma agência de viagens onde lhe deram melhores condições de salário e 
tudo parecia correr bem… 
Mariana namorava um rapaz com uma deficiência motora que o impedia de caminhar 
normalmente. Engravidou com 23 anos .O marido não encontrava emprego e decidem 
então abrir a sua própria agência contando com um pequeno apoio do estado pelo facto 
dele ser deficiente. No entanto, o casamento termina em divórcio, e a agência sem 
sustentabilidade financeira… faliu. 
Mariana ficou desempregada. Sem retaguarda familiar… o menino ficou a viver com o pai 
e avós. Entretanto a mãe de Mariana faleceu, e restou-lhe continuar a lutar … tentava 
fazer uns seguros, vender produtos por catálogo, trabalhar em casa na área de esteticista, 
fazer bolos em casa para vender, ajudar num café da vila, enfim… tentava aproveitar tudo 
o que surgia para ir sobrevivendo… 
A relação com o pai nunca foi muito saudável devido ao facto dele ter abandonado a 
família no passado. Sua irmã mais nova casou e emigrou. Mariana tem outro filho de uma 
relação posterior que também correu mal. Vítima de violência por parte do namorado 
Mariana pede abrigo num lar de freiras até que arranjou emprego como  
 
 
empregada domestica interna em casa de um casal de idosos. Aí sempre tinha um abrigo 
e comida. Mas passado uns anos os idosos acabaram por falecer e Mariana vê-se de 
novo sem emprego 
Acaba por tentar as vendas de livros numa empresa, onde foi sem duvida uma das 
melhores vendedoras devido á sua simpatia e espírito empreendedor. Entretanto vivia já 
num apartamento que estava a pagar ao banco, e tudo parecia correr bem. E mais uma 
vez a vida prega-lha uma partida: uma embolia profunda numa perna faz com que fique 
imobilizada durante alguns meses e acabou por não conseguir manter o emprego e ficou 
a dever ate hoje a casa onde vivia ao banco. Associado a essa embolia na perna, á 
imobilidade e á medicação que tomava Mariana viu-se numa situação de obesidade 
mórbida durante vários anos. A doença tornou Mariana uma pessoa dependente dos 
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outros para quase tudo. Ganhou coragem e pede ajuda quando estava já numa situação 
de pobreza quase extrema: é-lhe atribuído o rendimento social de inserção, uma 
habitação social num bairro, e o acesso a cabazes de alimentação esporádicos, e 
encaminhada para um hospital onde viria a colocar a banda gástrica. 
Uma vez que Mariana não se conseguia deslocar normalmente de autocarro devido á 
obesidade tinha de recorrer a amigos para irem buscar o cabaz de alimentos para ela. Um 
desses dias, em que ela ia no carro de um amigo, negaram-lhe o cabaz dizendo que 
quem anda num carro tão bom devia ter vergonha de vir buscar alimentos que fazem falta 
aos outros. Ou então diziam que quem tem aquele peso não deve passar fome… por isso 
não devia ter direito ao cabaz, etc… foi muito discriminada a Mariana, mas nunca se 
deixou abater. 
Após vários problemas com a operação, que ate hoje ainda tem, Mariana conseguiu com 
a sua força de vontade ultrapassar o problema da obesidade. Contudo foi já submetida a 
muitas cirurgias e outras ainda terá de fazer Tem procurado muito mas ninguém lhe da 
emprego enquanto tiver de ir todas as semanas ao hospital para acompanhamento. O seu 
filho mal atingiu os 18 anos abandonou a escola. Trabalha precariamente, a ganhar 
menos que o salários mínimo nacional e não viu a sua vida mudar tanto como pensava, 
porque entretanto também perdeu a parte do rendimento social de inserção, e acaba por 
ter outros gastos como transportes, alimentação, etc… 
Mariana colabora sem ganha ordenado na empresa onde foi vendedora na esperança de 
manter aí uma porta aberta para o futuro. É voluntaria em instituições sociais e esta a 
tentar fazer o RVCC para o 12º ano de escolaridade. Mariana tem sempre um aspecto 
arranjado e limpo (apesar das roupas usadas que lhe dão), sendo motivo de 
incompreensão e até de crítica por parte de algumas pessoas.”Quem se veste assim não 
devia ter o rendimento social de inserção… etc…” 
Os medicamentos são das despesas mais difíceis de assumir, e muitas vezes não os 
pode comprar. O filho sofre também de problemas respiratórios e a medicação é vital para 
a sua vida. Não são poucas as vezes que este jovem fala mesmo em suicídio… sente que 
as doenças, a pobreza e a exclusão lhe roubaram a infância e lhe roubam agora a 
juventude e a oportunidade de estudar! Mas também fala sempre da sua mãe com muito 
orgulho! Mariana chora muito por dentro mas sorri sempre por fora! Mas nem sempre se 
sente compreendida por isso! 
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HISTORIA “B”  

 
JOÃO tem 35 anos. É casado e tem 3 filhos. Foi motorista, mas está desempregado há 
dois anos. 
 

 

O João vive num contexto sócio-económico dramático. Vive num bairro de barracas, sem água e 
luz, quando chove vê os seus bens inundados, tendo de cobrir com plásticos as camas onde 
dormem. É casado e tem dois filhos. Possui o 1º ciclo do ensino básico. 

Depois de terminar os estudos, não foi fácil encontrar emprego devido à discriminação que sentia 
quando viam que ele é de cultura cigana. No entanto conseguiu trabalhar como motorista numa 
empresa de camionagem. O seu salário era muito baixo e mal conseguia pagar as contas e os 
bens necessários para as três crianças e para pagar as despesas com a alimentação. 

 Como o salário do João era a única fonte de rendimento da família, a situação agravou-se há dois 
anos quando perdeu o emprego. Apesar de ser trabalhador e ter feito amizades no seu trabalho, a 
mudança de direcção na empresa fez com que se fizessem alguns despedimentos. Recebeu o 
subsídio de desemprego apenas durante 6 meses. Depois disso teve de pedir ajuda social da sua 
área de residência.  

João tem uma vida muito difícil. Não consegue arranjar emprego apesar de aceitar qualquer tipo 
de trabalho. Os empregadores chamam-no por telefone… mas quando o conhecem 
pessoalmente, e associam as suas características físicas à etnia cigana, logo arranjam desculpas 
para não o empregar.  

Ele conhece pessoas com as mesmas habilitações e competências a trabalhar em locais onde 
pediu emprego e lhe foi negado. Querem saber durante quanto tempo trabalhou e para quem, 
mas não perguntam o que sabem fazer e do que é capaz.  

Durante vários meses do ano, os filhos do João não vão à escola. Existem várias razões que 
explicam isto: têm fome, João não pode pagar os livros, nem as roupas e os sapatos. Por isso, os 
filhos não frequentam a escola porque têm vergonha dos outros meninos e sentem que os outros 
meninos olham de lado para eles. São excluídos pela comunidade escolar, não só pelas outras 
crianças que os excluem das brincadeiras na hora do recreio mas também pelos funcionários que 
falam de forma mais agressiva e desadequada para eles. Esta situação leva a que os filhos do 
João não tenham um percurso escolar com sucesso, faltando várias vezes ao longo do ano. 

A filha mais velha de João quer emigrar para arranjar um trabalho com um rendimento suficiente 
para obter uma vida digna e para ajudar os pais e os irmãos.  

Entretanto, a segurança social e a escola tiveram conhecimento de toda a situação e tentaram 
arranjar uma solução no sentido de garantir a permanência regular das crianças na escola, 
através da disponibilização do lanche e das fotocópias dos livros escolares. A família começou a 
receber o Rendimento Social de Inserção, permitindo o acesso a alguns bens (alimentares, 
roupas, sapatos, entre outros).  

Como vivem em barracas, a humidade provocou problemas respiratórios no filho mais novo, que 
tem apenas 9 meses de idade, além de sofrer de dermatite atópica e não poder comer alimentos 
com glúten, o que aumenta os cuidados a ter com a alimentação e com a saúde desta criança. 
Alguns medicamentos não são comparticipados e João não consegue comprar todos os que 
necessita para tratar a criança como é necessário. 

A sua esposa tentou por varias vezes fazer limpezas em casa de algumas famílias, para conseguir 
trazer algum dinheiro para casa, mas não consegue, sente que não confiam em si e nas suas 
capacidades para desempenhar essa função. Vai tentar fazer um curso profissional para aumentar 
as suas habilitações. 

João sente-se capaz de trabalhar e de dar um futuro melhor aos seus filhos, mas sente que a 
sociedade o discrimina e não lhe dá oportunidade. 
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO… 
TENDO POR BASE A HISTORIA DE VIDA APRESENTADA 

06 de Outubro de 2010 

 
 

1. Existem vários problemas na história de vida apresentada. Contudo, 
qual o problema que deveria ser prioritariamente resolvido? 
Porquê? 
 
 

2. Se estivesse no lugar da personagem principal da história qual o 
passo que daria a seguir para tentar melhorar a sua vida? 
 
 

3. Como vimos na história, existem ainda muitos preconceitos 
relativamente às pessoas que vivem em situação de pobreza e 
exclusão social. O que podemos fazer para acabar com os esses 
preconceitos? 
 
 

4. Quais as principais aprendizagens que retiramos desta história de 
vida? 
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Anexo 1: Lista de Participantes 

 

II Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza 
Lisboa, 6 e 7 de Outubro de 2010 

 
     Listagem de Participantes 

  Participante Concelho Instituição Idade 

Domingas Vita Figueiredo Aveiro Associação Parceiros da Amizade 55 
Aveiro 

João Rodrigues Seabra Aveiro Câmara Municipal de Aveiro 40 

Prudêncio Miguel Fonseca Canhoto Beja Camara Municipal Beja 38 

António Fernandes Martins Beja MURPI 72 

António Pedro Valverde Martins Beja MURPI 74 
Beja 

José Carlos Guerreiro Gonçalves Beja   40 

Joaquina Senra Fernanda Ferraz Braga   49 

Íris Josefina Perdomo Carrasquel Amares   46 

Maria do Rosário da Silva Carvalho Guimarães   20 
Braga 

Rosa Maria Cunha Braga Vila Verde   37 

Bragança Ana Cristina Correia Santos Falcão Bragança   43 

Célia Maria d'Almeida Nunes Fundão ADIBB 34 

Luísa Maria Santos Fundão ADIBB 46 

Maria Trindade Marques dos Reis Fundão ADIBB 50 
Castelo Branco 

Luís António dos Santos Dias Fundão ADIBB 57 

Fernanda Fátima Rodrigues Silva Condeixa   51 

Natália dos Anjos Alves da Ponte Figueira Foz Cruz Vermelha 54 Coimbra 

Armando Rodrigues Loureiro Figueira Foz Figueira Viva 65 

Virgina Maria Basílio Carvalho Borba NLI Borba 46 Évora 
Maria de Jesus Costa    

Gisela dos Santos Martins Loulé REAPN 72 

Isabel Maria Martins Vasco Faro REAPN 44 Faro 

Sónia Elisabete Alfredo de Sousa Loulé REAPN 34 

Maria Lurdes Cristina Pais Guarda   39 

Paula Cristina Magalhães Nunes Guarda   34 

Ana Paula Rodrigues de Almeida Guarda   41 
Guarda 

Joaquim Monteiro Guarda   54 

Alice da Silva Catarino Leiria Academia C S Maceira 59 Leiria 
Manuel José Valente Ribeiro Leiria Académico de Leiria 42 

João Higino Loures Médicos do Mundo 45 Lisboa 
Maria João das Neves Lisboa AEIPS 43 

Henrique Jorge Carreira Silva Crato   60 

Ana Laura Antão Pelúcio Portalegre   57 

Lúcia Maria Pereira Marques     41 
Portalegre 

Ana Mafalda Morais Cruz Nóvoa Portalegre   34 

Maria José Nunes Calli Porto CS Vitória   

Olga Natália Pereira Gomes Paços Ferreira Ass. Paços 2000   

José Horácio Silva Castro Porto CS S. Nicolau   
Porto 

Serafim Araújo Carneiro Paços Ferreira Ass. Paços 2000   

Ruben Jorge Vieira Santos Santarém CS Interparoquial 33 Santarém 

Pedro Manuel Ferreira Gonçalves Santarém CS Interparoquial 44 
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José Belchior Rafael Silva Santarém Ass. Desen. Comunitario 60 

Jorge Francisco Campos G. Mcculloch Santarém Ass. Desen. Comunitario 61 

Adélia Conceição Fernandes Alcochete   45 

José Miguel Conceição Onofre Barreiro Centro Jovem Tejo 40 

João Miguel Alves Rodrigues Montijo   35 
Setúbal 

Ana Maria de Fátima Rafael Setúbal   39 

Manuel Sousa Viana do Castelo GAF 55 

José Alberto Vieira Cerqueira Viana do Castelo GAF 38 

Paulo Manuel da Natividade Passos Viana do Castelo GAF 41 

Victor Hugo Meixedo Moreira Viana do Castelo GAF 31 

Viana do 
Castelo 

Sofia Filgueiras Viana do Castelo GAF - psicóloga   

Vila Real Maria de Fátima Vieira Moutinho Alijó SC Misericórdia Alijó 47 

João António Santos de Almeida Viseu APPACDM 34 Viseu 
Pedro Lacerda Viseu Núcleo Distrital de Viseu REAPN   
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Anexo 3: Histórias de Vida e Guião  
 

HISTORIA “A” 
MARIANA é divorciada, tem 48 anos, dois filhos, desempregada de longa duração, 
beneficiária do RSI. Sofreu de doença incapacitante, estando em fase de recuperação. 

 
Mariana é filha de Emigrantes portugueses, nasceu no Brasil, tendo voltado para Portugal com 7 anos de idade. 
Cresceu numa família humilde, sem conforto financeiro, mas viveu uma vida dita “sem sobressaltos” até á idade 
de 16 anos.  
Mariana era uma rapariga muito bonita, cuidava muito da sua aparência e era uma das melhores alunas da 
escola secundária que frequentou até ao nono ano de escolaridade. Além de tudo, Mariana era, e é, uma 
pessoa muito simpática e com um espírito alegre e positivo. É uma pessoa muito activa! 
Mariana tinha duas irmãs e sua mãe era costureira. O falecimento da sua irmã mais velha, (com 23 anos) e o 
agravamento de uma doença crónica que a mãe possuía fez com que Mariana tivesse de interromper os seus 
estudos e procurar emprego. O pai abandonou a família, quando as filhas eram pequenas e o trabalho da mãe 
era a única fonte de rendimento. 
Rapidamente se viu a trabalhar numa agencia de seguros, onde permaneceu 6 anos, ganhando experiencia e a 
admiração e respeito dos clientes. Dessa agência de seguros passou para uma agência de viagens onde lhe 
deram melhores condições de salário e tudo parecia correr bem… 
Mariana namorava um rapaz com uma deficiência motora que o impedia de caminhar normalmente. Engravidou 
com 23 anos .O marido não encontrava emprego e decidem então abrir a sua própria agência contando com um 
pequeno apoio do estado pelo facto dele ser deficiente. No entanto, o casamento termina em divórcio, e a 
agência sem sustentabilidade financeira… faliu. 
Mariana ficou desempregada. Sem retaguarda familiar… o menino ficou a viver com o pai e avós. Entretanto a 
mãe de Mariana faleceu, e restou-lhe continuar a lutar … tentava fazer uns seguros, vender produtos por 
catálogo, trabalhar em casa na área de esteticista, fazer bolos em casa para vender, ajudar num café da vila, 
enfim… tentava aproveitar tudo o que surgia para ir sobrevivendo… 
A relação com o pai nunca foi muito saudável devido ao facto dele ter abandonado a família no passado. Sua 
irmã mais nova casou e emigrou. Mariana tem outro filho de uma relação posterior que também correu mal. 
Vítima de violência por parte do namorado Mariana pede abrigo num lar de freiras até que arranjou emprego 
como empregada domestica interna em casa de um casal de idosos. Aí sempre tinha um abrigo e comida. Mas 
passado uns anos os idosos acabaram por falecer e Mariana vê-se de novo sem emprego 
Acaba por tentar as vendas de livros numa empresa, onde foi sem duvida uma das melhores vendedoras devido 
á sua simpatia e espírito empreendedor. Entretanto vivia já num apartamento que estava a pagar ao banco, e 
tudo parecia correr bem. E mais uma vez a vida prega-lha uma partida: uma embolia profunda numa perna faz 
com que fique imobilizada durante alguns meses e acabou por não conseguir manter o emprego e ficou a dever 
ate hoje a casa onde vivia ao banco. Associado a essa embolia na perna, á imobilidade e á medicação que 
tomava Mariana viu-se numa situação de obesidade mórbida durante vários anos. A doença tornou Mariana 
uma pessoa dependente dos outros para quase tudo. Ganhou coragem e pede ajuda quando estava já numa 
situação de pobreza quase extrema: é-lhe atribuído o rendimento social de inserção, uma habitação social num 
bairro, e o acesso a cabazes de alimentação esporádicos, e encaminhada para um hospital onde viria a colocar 
a banda gástrica. 
Uma vez que Mariana não se conseguia deslocar normalmente de autocarro devido á obesidade tinha de 
recorrer a amigos para irem buscar o cabaz de alimentos para ela. Um desses dias, em que ela ia no carro de 
um amigo, negaram-lhe o cabaz dizendo que quem anda num carro tão bom devia ter vergonha de vir buscar 
alimentos que fazem falta aos outros. Ou então diziam que quem tem aquele peso não deve passar fome… por 
isso não devia ter direito ao cabaz, etc.… foi muito discriminada a Mariana, mas nunca se deixou abater. 
Após vários problemas com a operação, que ate hoje ainda tem, Mariana conseguiu com a sua força de vontade 
ultrapassar o problema da obesidade. Contudo foi já submetida a muitas cirurgias e outras ainda terá de fazer 
Tem procurado muito mas ninguém lhe da emprego enquanto tiver de ir todas as semanas ao hospital para 
acompanhamento. O seu filho mal atingiu os 18 anos abandonou a escola. Trabalha precariamente, a ganhar 
menos que o salários mínimo nacional e não viu a sua vida mudar tanto como pensava, porque entretanto 
também perdeu a parte do rendimento social de inserção, e acaba por ter outros gastos como transportes, 
alimentação, etc.… 
Mariana colabora sem ganha ordenado na empresa onde foi vendedora na esperança de manter aí uma porta 
aberta para o futuro. É voluntaria em instituições sociais e esta a tentar fazer o RVCC para o 12º ano de 
escolaridade. Mariana tem sempre um aspecto arranjado e limpo (apesar das roupas usadas que lhe dão), 
sendo motivo de incompreensão e até de crítica por parte de algumas pessoas.”Quem se veste assim não devia 
ter o rendimento social de inserção… etc. …” 
Os medicamentos são das despesas mais difíceis de assumir, e muitas vezes não os pode comprar. O filho 
sofre também de problemas respiratórios e a medicação é vital para a sua vida. Não são poucas as vezes que 
este jovem fala mesmo em suicídio… sente que as doenças, a pobreza e a exclusão lhe roubaram a infância e 
lhe roubam agora a juventude e a oportunidade de estudar! Mas também fala sempre da sua mãe com muito 
orgulho! Mariana chora muito por dentro mas sorri sempre por fora! Mas nem sempre se sente compreendida 
por isso! 
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HISTORIA “B”  

JOÃO tem 35 anos. É casado e tem 3 filhos. Foi motorista, mas está desempregado há dois 
anos. 
 

O João vive num contexto sócio-económico dramático. Vive num bairro de barracas, sem água e luz, 
quando chove vê os seus bens inundados, tendo de cobrir com plásticos as camas onde dormem. É 
casado e tem dois filhos. Possui o 1º ciclo do ensino básico. 

Depois de terminar os estudos, não foi fácil encontrar emprego devido à discriminação que sentia quando 
viam que ele é de cultura cigana. No entanto conseguiu trabalhar como motorista numa empresa de 
camionagem. O seu salário era muito baixo e mal conseguia pagar as contas e os bens necessários para 
as três crianças e para pagar as despesas com a alimentação. 

 Como o salário do João era a única fonte de rendimento da família, a situação agravou-se há dois anos 
quando perdeu o emprego. Apesar de ser trabalhador e ter feito amizades no seu trabalho, a mudança de 
direcção na empresa fez com que se fizessem alguns despedimentos. Recebeu o subsídio de desemprego 
apenas durante 6 meses. Depois disso teve de pedir ajuda social da sua área de residência.  

João tem uma vida muito difícil. Não consegue arranjar emprego apesar de aceitar qualquer tipo de 
trabalho. Os empregadores chamam-no por telefone… mas quando o conhecem pessoalmente, e 
associam as suas características físicas à etnia cigana, logo arranjam desculpas para não o empregar.  

Ele conhece pessoas com as mesmas habilitações e competências a trabalhar em locais onde pediu 
emprego e lhe foi negado. Querem saber durante quanto tempo trabalhou e para quem, mas não 
perguntam o que sabem fazer e do que é capaz.  

Durante vários meses do ano, os filhos do João não vão à escola. Existem várias razões que explicam 
isto: têm fome, João não pode pagar os livros, nem as roupas e os sapatos. Por isso, os filhos não 
frequentam a escola porque têm vergonha dos outros meninos e sentem que os outros meninos olham de 
lado para eles. São excluídos pela comunidade escolar, não só pelas outras crianças que os excluem das 
brincadeiras na hora do recreio mas também pelos funcionários que falam de forma mais agressiva e 
desadequada para eles. Esta situação leva a que os filhos do João não tenham um percurso escolar com 
sucesso, faltando várias vezes ao longo do ano. 

A filha mais velha de João quer emigrar para arranjar um trabalho com um rendimento suficiente para 
obter uma vida digna e para ajudar os pais e os irmãos.  

Entretanto, a segurança social e a escola tiveram conhecimento de toda a situação e tentaram arranjar 
uma solução no sentido de garantir a permanência regular das crianças na escola, através da 
disponibilização do lanche e das fotocópias dos livros escolares. A família começou a receber o 
Rendimento Social de Inserção, permitindo o acesso a alguns bens (alimentares, roupas, sapatos, entre 
outros).  

Como vivem em barracas, a humidade provocou problemas respiratórios no filho mais novo, que tem 
apenas 9 meses de idade, além de sofrer de dermatite atópica e não poder comer alimentos com glúten, o 
que aumenta os cuidados a ter com a alimentação e com a saúde desta criança. Alguns medicamentos 
não são comparticipados e João não consegue comprar todos os que necessita para tratar a criança como 
é necessário. 

A sua esposa tentou por varias vezes fazer limpezas em casa de algumas famílias, para conseguir trazer 
algum dinheiro para casa, mas não consegue, sente que não confiam em si e nas suas capacidades para 
desempenhar essa função. Vai tentar fazer um curso profissional para aumentar as suas habilitações. 

João sente-se capaz de trabalhar e de dar um futuro melhor aos seus filhos, mas sente que a sociedade o 
discrimina e não lhe dá oportunidade. 
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO… 
TENDO POR BASE A HISTORIA DE VIDA APRESENTADA 

06 de Outubro de 2010 

 
 

5. Existem vários problemas na história de vida apresentada. Contudo, qual o 
problema que deveria ser prioritariamente resolvido? Porquê? 
 
 

6. Se estivesse no lugar da personagem principal da história qual o passo que 
daria a seguir para tentar melhorar a sua vida? 
 
 

7. Como vimos na história, existem ainda muitos preconceitos relativamente às 
pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social. O que podemos 
fazer para acabar com os esses preconceitos? 
 
 

8. Quais as principais aprendizagens que retiramos desta história de vida? 

 
 


