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    1.1.1.1.    EEEENQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTO    A propósito das comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – 17 de outubro, a EAPN Portugal 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. Este desígnio encontra-se na raiz do pensamento e da filosofia de atuação da EAPN (“Dar voz às pessoas que normalmente não a têm, em quase nenhuma circunstância”) e tem vindo a materializar-se 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, e ainda a nível europeu, com a participação no Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza e de Exclusão Social.   A EAPN Portugal pretende, a partir do contexto atual, suscitar o debate interno e a reflexão crítica por parte dos cidadãos que se encontram numa situação de vulnerabilidade relativamente a algumas temáticas que influenciam a sua cidadania ativa e que coloca muitas vezes em causa os direitos fundamentais dos cidadãos e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Neste sentido, a EAPN PT promoveu o VVVVIIII    Fórum NacFórum NacFórum NacFórum Nacional de Combate à ional de Combate à ional de Combate à ional de Combate à Pobreza e/ouPobreza e/ouPobreza e/ouPobreza e/ou    Exclusão Social,Exclusão Social,Exclusão Social,Exclusão Social, que decorreu no Vimeiro nos dias 14 e 15 de outubro, assinalando igualmente o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.   Não sendo a primeira vez que a EAPN Portugal organiza um Fórum de nível nacional, procurou-se uma vez mais este ano consolidar uma metodologia (explicada no ponto seguinte), que assenta na realização de um trabalho prévio, continuado, que parte da auscultação do Conselho Nacional e dos Grupos Locais dando oportunidade ao cidadão comum de expressar a sua opinião sobre temáticas relacionadas com a pobreza e a exclusão social, garantindo que a mesma seja trabalhada e traduzida numa mensagem conjunta que a EAPN Portugal se compromete a devolver junto da sociedade civil, por um lado, e junto dos decisores/responsáveis políticos, envolvendo-os num debate mais alargado de apresentação de propostas concretas. O presente documento resulta da realização do VI Fórum Nacional e tem como objetivo principal, resumir os principais conteúdos da iniciativa e por outro lado, dar conta da avaliação que os elementos que integram as estruturas de participação criadas pela EAPN Portugal 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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    2.2.2.2.    DDDDEEEEFINIÇÃO DE OBJEFINIÇÃO DE OBJEFINIÇÃO DE OBJEFINIÇÃO DE OBJETIVOSTIVOSTIVOSTIVOS    E E E E MMMMETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIA        2.1. Obje2.1. Obje2.1. Obje2.1. Objetivostivostivostivos    Com o VI Fórum Nacional, pretendeu-se promover a participação de cidadãos que vivem (ou viveram) em situação de pobreza e/ou exclusão social que integram o Conselho Nacional e os Conselhos Locais da nossa organização, na partilha de conhecimentos e na reflexão conjunta sobre temáticas que estão relacionadas com o combate à pobreza e a exclusão social. Neste encontro, os participantes tiverão a oportunidade de refletir sobre os principais desafios que cada temática definida apresenta bem como apresentar propostas/recomendações concretas que possam influenciar as medidas e as estratégias que têm como objetivo lutar contra a pobreza e a exclusão social.   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; ► Auscultar as pessoas em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social, sobre os vários sistemas com que interagem no seu quotidiano, 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   2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Destinatários Destinatários Destinatários Destinatários     Os principais destinatários desta iniciativa foram os membros dos Conselhos Locais da EAPN Portugal, pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social, pertencentes a estes grupos de trabalho no seio da EAPN Portugal. Estiveram presentes 80 80 80 80 indivíduos provenientes dos 18 distritos do país.    (ver (ver (ver (ver Listagem de Participantes em anexo)Listagem de Participantes em anexo)Listagem de Participantes em anexo)Listagem de Participantes em anexo)....     2.32.32.32.3. . . . MMMMetodologiaetodologiaetodologiaetodologia    O VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, decorreu a 14 e 15 de outubro de 2014, nas instalações do Hotel Golfe Mar, no Vimeiro.       2.3.1 Trabalho Preparatório dos Grupos Locais 
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Este ano considerou-se pertinente a organização de 4 workshops temáticos, permitindo aos Conselhos Locais a reflexão e a apresentação de sugestões para cada temática abordada. Os workshops tiveram como base as seguintes áreas temáticas: participação; emprego/desemprego; crianças/jovens e a pobreza e, por fim, a riqueza e desigualdade.  Os temas selecionados são temas que vêm sendo discutidos nos vários momentos dinamizados pela organização, quer a nível nacional, quer a nível europeu (conselho consultivo nacional, encontro europeu de pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social, entre outros) refletindo as preocupações atuais dos cidadãos mas também a situação que o país vivencia atualmente. Importa ainda referir que a definição destas temáticas teve igualmente presente as temáticas trabalhadas no 13º Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social que decorreu em Setembro, em Bruxelas. Esta decisão procura garantir a continuidade e a visibilidade do trabalho desenvolvido a nível europeu no contexto nacional.  Assim, e no sentido de facilitar o trabalho preparatório, o Departamento de Desenvolvimento e Formação definiu um conjunto de questões:   1 1 1 1 ––––     Part ic ipaçPart ic ipaçPart ic ipaçPart ic ipação ão ão ão     - O que é para si participar?  - Considera que é uma pessoa que participa? Se sim, em quê e como? - O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar? - Pode dar exemplos de situações em que a sua participação tenha tido impacto numa decisão/resultado?  2 2 2 2 ––––     Emprego/desemprego Emprego/desemprego Emprego/desemprego Emprego/desemprego     - Tem conhecimento das medidas que o IEFP dispõe atualmente para combater as elevadas taxas de desemprego (exemplo: Estágios Emprego, Estímulo 2013, CEI e CEI +)? Se sim, qual é a sua opinião relativamente às mesmas?  - Tendo em conta as elevadas taxas de desemprego (sobretudo jovem e de longa duração) que medidas poderiam ser tomadas para promover o acesso destes grupos ao mercado de trabalho? - Em 2012 o Governo introduziu alterações na medida do RSI passando a fazer referência às “atividades socialmente uteis”, que convoca para trabalhar até um máximo de 15h por semana, distribuídos por 3 dias, para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos (explicar o que são as ASU). Qual a sua opinião sobre esta alteração à medida?  3 3 3 3 ––––     Crianças/ jovens e a pobrezaCrianças/ jovens e a pobrezaCrianças/ jovens e a pobrezaCrianças/ jovens e a pobreza    - Considera que a situação das crianças e dos jovens piorou com a crise? Em que áreas: (educação, saúde, consumos, delinquência, bullying, violência). 
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- Quais as medidas que podem ser tomadas a nível nacional e local para combater o problema da pobreza infantil?  4 4 4 4 ––––     Riqueza e DesigualdadeRiqueza e DesigualdadeRiqueza e DesigualdadeRiqueza e Desigualdade    - Portugal continua a ser um dos países em que as desigualdades são mais acentuadas (maior desnível entre ricos e pobres). Que medidas ao nível económico/fiscal poderiam ser implementadas para reduzir estas desigualdades? - Durante os últimos 3 anos o acesso dos cidadãos aos serviços públicos (saúde, habitação, educação, finanças, segurança social, etc.) tornou-se mais difícil (ex.: aumento taxas moderadoras). Face a este contexto, de que forma estas medidas afetaram a sua vida e que propostas/sugestões gostaria de apresentar?   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, reflexão e aperfeiçoamento durante os workshops que foram desenvolvidos no Fórum. (ver Documento (ver Documento (ver Documento (ver Documento Síntese CCL em anexo)Síntese CCL em anexo)Síntese CCL em anexo)Síntese CCL em anexo).   2.3.2 Workshops Temáticos – 14 de outubro  Os workshops tiveram como objetivo promover a reflexão conjunta sobre as temáticas apresentadas anteriormente. Neste sentido, foram convidados peritos/ representantes de organizações para dinamizar cada um dos workshops no sentido de promover o intercâmbio e a reflexão conjunta com pessoas/organizações que trabalham diretamente com estas temáticas. O documento-síntese elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento e Formação foi enviado para os dinamizadores, servindo este de base para a planificação e organização dos respectivos workshops, pois pretendia-se que os workshops constituíssem momentos de reflexão, de discussão, aprofundamento das temáticas e igualmente uma oportunidade de participação de todos os elementos.  A composição dos 4 grupos só foi definida quando foram reunidas todas as inscrições para o Fórum, de forma a permitir que em cada workshop estivesse um representante de cada Grupo Local (Ver Distribuição (Ver Distribuição (Ver Distribuição (Ver Distribuição dos Grupos de Trabalho em anexo).dos Grupos de Trabalho em anexo).dos Grupos de Trabalho em anexo).dos Grupos de Trabalho em anexo). No entanto, foram igualmente convidados colaboradores da EAPN PT e dos membros dos Conselhos Locais para assumirem o papel de facilitadores.  Cada workshop no final apresentou mensagens/recomendações que foram construídas ao longo dos workshops com os respetivos participantes. Estas recomendações/mensagens foram apresentadas no dia 15 de outubro em plenário, por um porta-voz de cada workshop.      
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 2.3.3 Visita Institucional – 15 de outubro (manhã)  Tendo presente a avaliação do Fórum Nacional do ano transato, consideramos pertinente dar continuidade à realização de visitas institucionais, pois foi considerado pela maior parte dos participantes como um momento pedagógico importante, permitindo o conhecimento in loco das iniciativas desenvolvidas pelas organizações sociais. Neste sentido, a visita institucional definida para este ano foi a Dianova.  A Dianova é uma organização social publicamente reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, Associação de Utilidade Pública e Organização Não-governamental para o Desenvolvimento, de âmbito nacional e sem fins lucrativos, especializada na Educação para a Saúde, Tratamento das Toxicodependências, Inclusão Social, Desenvolvimento Comunitário e Formação e Capacitação de Pessoas e Organizações. Pela abrangência da sua área de intervenção, consideramos pertinente concentrarmos apenas na visita de uma instituição, mas tendo presente os vários serviços que esta desenvolve, designadamente:   1. Sede da Associação   2. Comunidade Terapêutica   3. Apartamento de Reinserção Social   4. Empresa de Inserção Viveiros Floricultura (estava prevista inicialmente a sua visita, mas devido aos atrasos na parte inicial, não foi possível a sua concretização).   Neste sentido, os participantes foram divididos em 4 subgrupos (os mesmos dos Workshops Temáticos) e fizeram a reunião-visita de forma rotativa para torná-la mais personalizada.  
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    2.3.4 Apresentação das Conclusões – 15 de outubro (tarde)  Para enriquecer o trabalho preparatório realizado durante ao ano ao nível local e no próprio dia do Fórum, decidimos endereçar o convite a algumas comissões parlamentares e a elementos da comunicação social para estarem presentes na apresentação das conclusões, permitindo um espaço de diálogo com os participantes. Todavia, nenhum deles respondeu favoravelmente ao nosso convite. No entanto, a apresentação das reflexões e conclusões esteve a cargo de um porta-voz de cada workshop temático em sessão plenária. Contámos com a presença de dois observadores: Ana Cardoso (CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social) e Sérgio Aires (EAPN Europa) que acompanharam os trabalhos desenvolvidos ao longo do Fórum e no final, teceram alguns comentários.      

           3.3.3.3.    MMMMOMENTO OMENTO OMENTO OMENTO IIIINFORMALNFORMALNFORMALNFORMAL::::    ESPETÁCULO  ESPETÁCULO  ESPETÁCULO  ESPETÁCULO      No final do dia 14 de outubro, dois elementos dos Conselhos Locais (Leiria e Portalegre) proporcionaram um momento de descontração e de entretenimento. Este espaço de grande informalidade permitiu reforçar o sentimento de pertença à organização, reforçando igualmente os laços entre os vários participantes.    
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    4.4.4.4.    PPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA    
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    4.1 Sessão de Abertura4.1 Sessão de Abertura4.1 Sessão de Abertura4.1 Sessão de Abertura    A sessão de Abertura foi presidida por Agostinho Jardim Moreira (Presidente da Direção da EAPN Portugal) e contou ainda com Ana Umbelino (Vereadora do Desenvolvimento Social, Cultura, Património Cultural da Câmara Municipal de Torres Vedras).  

  Sandra Araújo, Diretora Executiva da EAPN Portugal, explicitou a organização do evento e a metodologia a adotar nos workshops temáticos, que não tiveram início sem que antes fosse feita uma breve apresentação da participação portuguesa no 13º Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza, em Bruxelas. Na impossibilidade de contarmos com a participação dos delegados (Ana Magalhães _Vila Real; Ana Rafael _ Setúbal; Marina Ferreira _ Viseu), a apresentação do trabalho desenvolvido este ano ficou a cargo da Maria José Vicente (EAPN Portugal) e do Sérgio Aires (EAPN Europa).   
                           Do trabalho desenvolvido este ano, Maria José Vicente destacou as mensagens/recomendações que a Delegação Portuguesa apresentou em Bruxelas relativamente à implementação dos Fundos Comunitários (temática definida para o encontro):  
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1. Promover um maior espaço à participação das pessoas em situação de pobrezamaior espaço à participação das pessoas em situação de pobrezamaior espaço à participação das pessoas em situação de pobrezamaior espaço à participação das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social no processo na conceção, implementação e avaliação dos projetos, assim como no processo de decisão política.  2. Os projetos desenvolvidos no âmbito dos Fundos Comunitários devem ter em aOs projetos desenvolvidos no âmbito dos Fundos Comunitários devem ter em aOs projetos desenvolvidos no âmbito dos Fundos Comunitários devem ter em aOs projetos desenvolvidos no âmbito dos Fundos Comunitários devem ter em atenção as necessidades tenção as necessidades tenção as necessidades tenção as necessidades locais locais locais locais e dos grupos mais vulneráveise dos grupos mais vulneráveise dos grupos mais vulneráveise dos grupos mais vulneráveis. Para tal, é necessário definir planos locais de combate à pobreza e exclusão social para apoiar áreas/regiões mais desfavorecidas e que possam diagnosticar as principais problemáticas existentes e definir prioridades de intervenção.  3. Os Fundos Comunitários devem contemplar a multOs Fundos Comunitários devem contemplar a multOs Fundos Comunitários devem contemplar a multOs Fundos Comunitários devem contemplar a multidimensionalidade da pobreza e da exclusão socialidimensionalidade da pobreza e da exclusão socialidimensionalidade da pobreza e da exclusão socialidimensionalidade da pobreza e da exclusão social    e e e e garantir que todos os grupos desfavorecidos são abrangidosgarantir que todos os grupos desfavorecidos são abrangidosgarantir que todos os grupos desfavorecidos são abrangidosgarantir que todos os grupos desfavorecidos são abrangidos, pois continuam a existir áreas e grupos-alvo que se encontram a descoberto. Refere-se em particular a grupos que pela crise económica e financeira que Portugal enfrenta se encontram múltiplos problemas, nomeadamente, desemprego, sobre-endividamento, carência alimentar, dificuldade de suprir as despesas relativas à saúde, problemas de saúde mental, abandono escolar e insucesso escolar, comportamentos aditivos, combate da discriminação, envelhecimento ativo e saudável, promoção da cidadania e da participação, promoção da natalidade, entre outros. 4. O princípio do trabalho em parceriaO princípio do trabalho em parceriaO princípio do trabalho em parceriaO princípio do trabalho em parceria deve ser considerado como um princípio estratégico a adotar, uma vez que apela ao trabalho conjunto de diferentes atores (diferentes organizações, as próprias pessoas em situação de pobreza e de exclusão social), a uma mais eficaz rentabilização de recursos e responsabilidades, permitindo uma maior sustentabilidade das ações/iniciativas. A este nível importa igualmente referir a importância de apostar cada vez mais na partilha de boaspartilha de boaspartilha de boaspartilha de boas----prprprprááááticas e no intercâmbio de ticas e no intercâmbio de ticas e no intercâmbio de ticas e no intercâmbio de boas práticas a nível nacional e transnacionalboas práticas a nível nacional e transnacionalboas práticas a nível nacional e transnacionalboas práticas a nível nacional e transnacional. 5. Uma maior aposta em projetos multifundosUma maior aposta em projetos multifundosUma maior aposta em projetos multifundosUma maior aposta em projetos multifundos (por exemplo: projetos que são financiados pelo Fundo Social Europeu e pelo FEDER ao mesmo tempo), tendo sempre presente uma abordagem alargada, integrada e estratégica (soluções socialmente integradas) face às problemáticas sociais no sentido de promover e reforçar os valores da igualdade, cidadania, participação, trabalho em rede e, sobretudo, a dignidade humana. No entanto, temos consciência do risco que esta aposta poderá ter, designadamente, o facto de acederem a estes projetos apenas as grandes organizações sociais e empresas, ficando mais uma vez de fora as pequenas ONG’s e as pequenas e médias empresas.  6. É necessário criar condições para que as pequenas ONG’s e as pequenas e médias empresascriar condições para que as pequenas ONG’s e as pequenas e médias empresascriar condições para que as pequenas ONG’s e as pequenas e médias empresascriar condições para que as pequenas ONG’s e as pequenas e médias empresas tenham acesso a estes fundos, através da flexibilidade do processo de gestão e da própria candidatura a Fundos da União Europeia. Este item parece-nos ser pertinente este processo continua a ser um processo demasiado complexo para estas organizações provocando um afastamento muitas vezes das organizações que mais necessidades têm dos Fundos. Importa ter presente a medida Pequena Subvenção que foi implementada durante a vigência do POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (QCA III) no âmbito do Eixo 5 – Promoção da inserção social e profissional de grupos desfavorecidos. Esta medida permitiu apoiar entidades de pequena dimensão, que de outra forma não poderiam aceder a fundos 
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comunitários através do recurso a uma entidade intermediária (Organização não governamental) que era responsável pela componente financeira e técnica dos projetos.  4.24.24.24.2    Conclusões dos Grupos de TrabalhoConclusões dos Grupos de TrabalhoConclusões dos Grupos de TrabalhoConclusões dos Grupos de Trabalho    Neste ponto são apresentadas as principais conclusões apresentadas pelos porta-vozes de cada grupo de trabalho, assim como os principais comentários dos observadores, Ana Cardoso e Sérgio Aires.   Workshop I Workshop I Workshop I Workshop I ––––    Participação Participação Participação Participação     Dinamizadora:Dinamizadora:Dinamizadora:Dinamizadora: Maria José Vicente (EAPN Portugal)  Relatores:Relatores:Relatores:Relatores: Cátia Azevedo / Armando Loureiro (Guarda/Coimbra) Os cidadãos presentes ressaltaram que para participar é necessário e fundamental que os mesmos se sintam incluídos, ativos, ouvidos e de bem consigo. É igualmente necessário ter presente que a participação exige os seguintes elementos para que esta seja promovida e de certa forma facilitada:  
• Conhecimento dos nossos direitos  
• Ter as mesmas oportunidades 
• Reconhecimento da diversidade  
• Informação esclarecedora através de meios de comunicação adequados 
•  Disponibilidade para a participação (tempo, mental, entre outros).  - É importante que as pessoas que vivem situações de pobreza e exclusão social participem ativamente e sejam envolvidas na desconstrução de preconceitos e estereótipos.  - A participação deve ter como objetivo o bem comum e não apenas o interesse próprio. É dar voz às entidades decisoras.  - Também é importante conhecer os momentos e os espaços para a participação ativa e consciente.  - A participação não deve ser imposta mas sim um ato de direito, de escolha de cada um.  

 Algumas mensagensAlgumas mensagensAlgumas mensagensAlgumas mensagens    do grupo:do grupo:do grupo:do grupo:        
• Participamos porque acreditamos na luta contra a pobreza e exclusão social;  
• Precisamos de nos fazer ouvir, falar “mais alto” e mais longe;  
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• Todos juntos temos mais força porque “nunca se está a mais”.   Workshop II Workshop II Workshop II Workshop II ––––    Emprego/Desemprego Emprego/Desemprego Emprego/Desemprego Emprego/Desemprego     Dinamizador:Dinamizador:Dinamizador:Dinamizador: Jorge Caleiras (CDSS de Leiria) Relatores:Relatores:Relatores:Relatores: Ivone Florêncio /Ana Cristina Falcão (Bragança) O debate neste workshop incidiu na relação entre desemprego e pobreza, bem como na ideia de que ter um emprego não significa que não se esteja numa situação de pobreza.  1. Pessoas que estão a receber o subsídio de desemprego: estas pessoas são encaminhadas pelos serviços de emprego e para cursos de formação profissional sem ter em conta as aptidões e as motivações das próprias pessoas. Estamos perante uma certa obrigatoriedade pelo facto das pessoas estarem a usufruir de uma prestação social. Muitas vezes estas políticas não têm por base o contexto familiar da pessoa em questão (designadamente, transporte, filhos a cargo, entre outros).  2. As medidas públicas de combate ao desemprego por vezes têm um efeito contrário ao que está na sua base. Para além de não conseguirem promover o acesso e a integração no mercado de trabalho, acabam por reforçar a exclusão deste. O que se verifica atualmente é a rotatividade das pessoas perante as várias respostas existentes acabando por reforçar ainda mais a sua estigmatização condicionando a sua identidade, a sua valorização e realização pessoal, a sua autoestima, entre outros.  3. Mais competência e maior autonomia aos municípios, assim como uma maior transferência de verbas do poder central no sentido de dinamizar áreas de emprego que se encontram a descoberto a nível local.  4. As medidas são muito burocráticas e não resolvem os problemas que afetam os cidadãos. Foi igualmente refiro que muitas vezes a burocracia “esconde” as próprias lacunas e fragilidades dos serviços públicos.  5. Maior divulgação por parte do Estado das medidas de apoio existentes para a criação de empregos.  6. As taxas de empregabilidade das medidas de apoio ao emprego são reduzidas, promovendo um falso emprego. Neste sentido, foi considerado que esta situação promove uma certa instrumentalização das pessoas porque ocupam efetivamente um posto de trabalho.  7. È necessário um maior equilíbrio entre os direitos e os deveres dos trabalhadores de forma a evitar a exploração e a precariedade laboral.  8. Portugal apresenta um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia e com a crise os portugueses perderam poder de compra.   
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Conclusões: Conclusões: Conclusões: Conclusões:     
• Assistimos a uma constante e permanente violação dos direitos humanos.  
• Assistimos a uma desconfiança permanente dos serviços, dos profissionais e das próprias pessoas em situação de pobreza, sendo cada vez mais visível a perda de confiança dos cidadãos nos serviços e nas instituições.  

• Existe cada vez mais uma desresponsabilização do Estado.  
• As ofertas de emprego disponíveis são precárias e de certa forma apresentam alguma exploração. Verifica-se igualmente o aumento da discriminação no acesso ao emprego tendo por base a idade, a etnia e o sexo.   Workshop III Workshop III Workshop III Workshop III ––––    Criança/Jovens e a Pobreza Criança/Jovens e a Pobreza Criança/Jovens e a Pobreza Criança/Jovens e a Pobreza     Dinamizadoras:Dinamizadoras:Dinamizadoras:Dinamizadoras: Matilde Sirgado/Sónia Valente (IAC) Relatores:Relatores:Relatores:Relatores: Maria José Guerreiro / Cidália Barriga (Évora) A pobreza infantil pode ser definida como um estado de carência e privação temporária ou permanente nas áreas da saúde, educação e habitação que podem afetar a sua integração na sociedade.  Neste sentido as recomendações do workshop foram direcionadas para as seguintes áreas:  

• Medidas para a área da promoção e proteção da família no sentido de existir maiores apoios das instituições às famílias e ajudar os jovens na integração do mercado de trabalho;  
• Na área da educação considerou-se importante aumentar os recursos a 3 níveis: 1. Recursos socioeconómicos: adequar os apoios escolares à situação económica das famílias;  2. Recursos socioculturais: desenvolver ações de sensibilização dirigidas a toda a comunidade escolar sobre problemáticas como a pobreza, exclusão, bullying;  3. Competências e condições de trabalho nos profissionais: melhorar a comunicação e a articulação das equipas multidisciplinares de forma a dar mais qualidade na prestação de serviços de apoio às famílias.  

• Na área da saúde foi referida a necessidade de prevenir 



VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, 14 e 15 de outubro de 2014  

16161616     

a doença e aumentar os apoios à saúde (tais como a medicação e o acesso a cuidados médicos) bem como a promoção de estilos de vida saudável e o acesso à habitação com condições de higiene e salubridade.  
• Na área da habitação, os participantes consideram que é importante garantir a habitação digna inserida num espaço dotado das condições necessárias à obtenção de um bom nível de qualidade de vida (espaços lúdicos e zonas verdes, serviços de proximidade). Foi ainda salientado a necessidade de promover o ajuste das rendas de prédios devolutos e coloca-los à disposição tendo por base um arrendamento controlado.   Workshop Workshop Workshop Workshop IV IV IV IV ----    RiquezaRiquezaRiquezaRiqueza    e Desigualdade e Desigualdade e Desigualdade e Desigualdade     FacilitFacilitFacilitFacilitador:ador:ador:ador: José Castro Caldas (Observatório da Crise) RelatoresRelatoresRelatoresRelatores: Patricia Grilo / Jorge Cardinali (Leiria) a)a)a)a) Breve enquadramento ao temaBreve enquadramento ao temaBreve enquadramento ao temaBreve enquadramento ao tema    O dinamizador começou por apresentar a distinção entre riqueza e rendimento, referindo que a riqueza está relacionada com propriedade, ações e títulos e o rendimento, por sua vez, diz respeito ao que se obtém da riqueza, mas também do trabalho. Neste sentido, em Portugal a distribuição da riqueza e do rendimento é muito desigual e as desigualdades continuam a aumentar. No entanto, este aumento não se verifica apenas no nosso país mas sim um pouco por todo o mundo (ex. Estados Unidos da América e China). Esta situação é uma caraterística da história a partir dos anos 70 nos países.  b)b)b)b) Questões Prévias Questões Prévias Questões Prévias Questões Prévias     Face a este contexto, foram colocadas algumas questões prévias, designadamente, em que sociedade queremos viver? Que valores queremos? Desta reflexão foram salientados os seguintes valores e direitos: Valores:Valores:Valores:Valores:    

• Justiça social 
•  Igualdade 
• Respeito 
• Estado social (mas visto como um investimento e não como despesa como atualmente é considerado). DireitosDireitosDireitosDireitos::::    Há determinados bens que são essenciais à sobrevivência das pessoas e que devem ser garantidos independentemente da posse de dinheiro de cada um, como por exemplo:  
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• Direito à água;  
• Direito à educação; 
• Direito à habitação;  
• Direito à saúde;  
• Direito à justiça.  No entanto, outra questão se coloca: como se garantem esses direitos? O Estado deve continuar a ser o principal garante desses direitos! 

 c)c)c)c) Mitos Mitos Mitos Mitos     1 - Em Portugal pagam-se muitos impostos Em Portugal não se pagam muitos impostos comparativamente com os restantes países europeus (exemplo a carga fiscal total em Portugal é de 37%, em países como a Bélgica e a Finlândia rondam os 50%).  A questão que se coloca aqui é que uns pagam muito e outros não pagam (evasão fiscal, fraude ao fisco, fuga para off-shores.  
 2 - A diminuição da despesa pública a partir da máquina do Estado (menos deputados, menos regalias dos políticos). Não é suficiente para diminuir a despesa pública dado que a maioria da despesa pública são serviços (educação, saúde, proteção social) e representam direitos e rendimentos.   d)d)d)d) E se fossemos governo amanhã….E se fossemos governo amanhã….E se fossemos governo amanhã….E se fossemos governo amanhã….    Principais Prioridades:  

• Aumento gradual do salário mínimo de forma a distanciar-se do limiar da pobreza (421€) 
• Criação de um salário máximo (da mesma forma que existe um salário mínimo) quer no sector público, quer no sector privado;  
• Criação de imposto progressivos. Exemplos rendimentos acima de um determinado valor pagariam 50% de impostos  
• Maior sensibilidade e informação clara e acessível da parte dos serviços para os cidadãos.       
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Depois de apresentadas as conclusões, Ana Cardoso e Sérgio Aires apresentaram os seus comentários e as suas observações ao longo do encontro. A presença de observadores foi bastante positivo e acabaram por dar um input positivo aos participantes e à própria organização.  Dos seus comentários, 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, não só a nível nacional mas também a nível europeu. Sérgio Aires referiu que neste momento estamos perante um nível de participação elevado e de qualidade. No entanto, é preciso continuar a percorrer esse caminho, tendo mencionado uma das principais conclusões do 13º Encontro Europeu sobre a participação: Nunca se está a mais, Ninguém está a mais”. A participação de todos é importante e fundamental.  Por sua vez, Ana Cardoso agradeceu à EAPN PT a oportunidade para participar neste encontro, considerando um trabalho fundamental e que não existia nenhuma organização em Portugal a desenvolver este trabalho de aproximação, de envolvimento e de participação ativa dos cidadãos. No seguimento do seu discurso, salientou igualmente a necessidade de outros profissionais/organizações terem a mesma oportunidade de participar nestes encontros. Referiu ainda o à vontade que sentiu entre os elementos dos Conselhos Locais e a própria equipa da EAPN PT, demonstrando este facto um grande sentimento de pertença e de relação forte com a organização.  
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 5555....    AAAAVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃO    ((((PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES))))    Estiveram presentes 80808080    participantesparticipantesparticipantesparticipantes1111, no entanto, apenas foram rececionados 27 questionários de avaliação.   Relativamente à sua preparação para o evento, os participantes sentiram-se bem e muito bem preparados. “Penso que todas as iniciativas tomadas foram suficientes para que viéssemos bem preparados”. No entanto, foi referido por alguns participantes a necessidade de mais tempo para preparar as temáticas que foram abordadas no Fórum Nacional, como também a referência a uma maior responsabilização por parte dos participantes, designadamente, dos elementos que integram os Conselhos Locais – “Sermos mais assíduos nos encontros locais (reuniões), pois são a base para o encontro”. Esta situação verifica-se igualmente noutros testemunhos que apresentamos aqui no relatório e que são identificadas como necessidades a superar para garantir uma boa preparação das delegações: “Não faltarmos às reuniões locais”; “Mais participação a nível pessoal”; “Participação, preparação, reuniões e mobilização das pessoas”. Relativamente ao programa do fórum, a maioria dos participantes manifestou uma grande satisfação relativamente ao evento.  Foram referidos como principais aspetos positivosaspetos positivosaspetos positivosaspetos positivos do encontro: a interação e a reflexão entre os participantes (workshops temáticos), metodologia de trabalho (organização e metodologias de dinamização dos workshops, sobretudo a informalidade); a qualidade dos dinamizadores, a atualidade e pertinência das temáticas abordadas, a visita institucional à Dianova, a animação, e por último, o convívio a partilha de opiniões e ideias – “Acho que funcionou tudo muito bem, fiquei muito satisfeita”; “Funcionou tudo na perfeição”; “O debate, o convívio e a troca de ideias e de sugestões”. Relativamente aos aspetos negativosaspetos negativosaspetos negativosaspetos negativos, os participantes referiram a pouca visibilidade por parte dos meios de comunicação social; o pouco tempo disponibilizado para os workshops temáticos e para a visita institucional no sentido de fomentar a partilha e de conhecer de forma mais aprofundada a instituição. Em termos de visibilidade pública, temos consciência que continua a ser um dos aspetos a trabalhar para os próximos encontros.  No entanto, podemos considerar que as metodologias utilizadas no encontro revelaram-se eficientes e as mais adequadas tendo presente o perfil dos participantes e os objetivos que se pretendiam alcançar.  Para futuros encontros, os participantes apresentaram as seguintes sugestões: apostar numa maior visibilidade do encontro junto dos meios de comunicação social; dar continuidade às metodologias utilizadas nos fóruns anteriores (visitas institucionais, os workshops temáticos, teatro-fórum); apostar no lobby e na presença e a participação das entidades responsáveis por esta temática a nível governamental, assim como a participação de outros atores-chave.  No entanto, em termos gerais a avaliação é muito positiva, ressaltando a organização, as metodologias utilizadas e o bom relacionamento / ambiente como aspetos fundamentais para o sucesso deste encontro. 
                                                 
1
  Os 80 participantes dizem respeito à equipa técnica, aos vários elementos dos Conselhos Locais, aos dinamizadores e outros convidados.  



VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, 14 e 15 de outubro de 2014  

20202020     

Este sucesso é visível nos seguintes testemunhos de alguns participantes: “Obrigada pela oportunidade que me foi dada neste encontro, que mais vozes como as nossas possam chegar a quem de direito”; “Gostei de tudo e vou levar comigo novas experiências e ideias”.  Contudo, sabemos que é importante estar atento à realidade, tentando sempre melhorar o trabalho que é desenvolvido em conjunto com das pessoas que vivenciam ou já vivenciaram situações de desfavorecimento social. Neste sentido, continuaremos apostar na realização destes encontros de partilha e de reflexão sobre os desafios atuais que o combate à pobreza e à exclusão social exige e para os quais é fundamental a participação de todos os cidadãos.  
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6. CONCLUSÃO FINAL 6. CONCLUSÃO FINAL 6. CONCLUSÃO FINAL 6. CONCLUSÃO FINAL      Desde 2009 que a organização tem apostado na promoção da participação e do envolvimento efetivo das pessoas que se encontram numa situação de desfavorecimento social de forma a contribuírem para o combate da pobreza e da exclusão social. Assim, o trabalho efetuado neste fórum, e particularmente junto dos Conselhos Locais, não termina aqui, pois estamos perante grandes desafios que nos responsabilizam a todos, pois todos temos uma responsabilidade individual e coletiva na erradicação da pobreza.  Para os participantes das várias localidades do país, este fórum assumiu uma importância muito significativa não só ao nível dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos dois dias, mas também na oportunidade de partilhar experiências e pontos de vista relativamente às temáticas abordadas. Permitiu igualmente obter um conhecimento aprofundado sobre essas temáticas e conhecer as medidas e estratégias que existem relativamente às mesmas.  Importa ainda referir que ao longo do encontro verificou-se uma maior coesão entre os diferentes Conselhos Locais, assim como um maior sentimento de pertença à organização, sendo estes membros, elementos ativos na transmissão dos valores, missão e visão da organização na luta contra a pobreza e a exclusão social. Este encontro constituiu assim mais um momento importante para o trabalho que a organização desenvolve neste domínio, demonstrando que a participação das pessoas mais vulneráveis é possível e que têm contributos válidos para a luta contra a pobreza e a exclusão social. Tal situação é visível nos seguintes testemunhos: “Apenas quero dizer que o caminho é longo, mas juntos conseguiremos os nossos objetivos. Parabéns à EAPN pelo seu trabalho”; “Somos gotas de água que juntos faremos a diferença”. 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. 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 e que corresponde a um direito que lhes assiste, garantindo que a sua voz é ouvida e os seus reais interesses salvaguardados.  Acreditamos igualmente que este processo promove a mobilização dos que estão mais interessados em que as medidas e ações sejam bem-sucedidas e porque corresponde ao exercício de uma cidadania ativa e traduz uma afirmação da vontade de mudar a sua situação. A sua presença nos espaços de participação, alem de enriquecer os demais com a sua colaboração pessoal e coletiva, é um testemunho de mudança ao nível da igualdade e da justiça social. Por isso, a participação não deve ser confundida apenas com ações ou práticas que se vão desenvolvendo. Deve ser um processo permanente e entendido como algo mais abrangente e profundo.  A participação é um desafio contínuo e exige uma avaliação permanente, pois todos sabemos que a participação não se adquire, nem se mede por um único momento, constrói-se e fortalece-se com o tempo. É neste sentido que a EAPN Portugal continuará a caminhar para que estes cidadãos se façam ouvir e colaborem mais ativamente nos seus próprios processos.  Outubro de 2014Outubro de 2014Outubro de 2014Outubro de 2014    
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 VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social VI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 

Vimeiro, 14 e 15 de outubro de 2014Vimeiro, 14 e 15 de outubro de 2014Vimeiro, 14 e 15 de outubro de 2014Vimeiro, 14 e 15 de outubro de 2014        
DocumentoDocumentoDocumentoDocumento----Síntese Síntese Síntese Síntese     PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO        Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia        O que é para si participar?O que é para si participar?O que é para si participar?O que é para si participar?        

• Participação conduz a não estar ausente da vida cívica, politica e enão estar ausente da vida cívica, politica e enão estar ausente da vida cívica, politica e enão estar ausente da vida cívica, politica e económicaconómicaconómicaconómica do país. Implica envolvimento pessoal e um certo sentido de disponibilidade ativa para o envolvimento em atividades que podem ser muito díspares, mas que envolvem a comunidade, a família, a opinião crítica e uma certa “atenção” ao meio envolvente: É envolvermo-nos, fazermos parte, estarmos disponíveis e motivados para projetos e iniciativas concretas, com objetivos bem definidos. É uma atitude cívica desejável quando existem sinais de perturbação.  
• Participação é estar envolvido no desenvolvimento e nas atividades da comunidade de proximidadecomunidade de proximidadecomunidade de proximidadecomunidade de proximidade: É contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Participar significar “fazer “coisas” de interesse para os cidadãos. 
• Ter sentido crítico, opinião informadasentido crítico, opinião informadasentido crítico, opinião informadasentido crítico, opinião informada: Participar é dar a opinião quando solicitada, é entrega e dedicação a um problema ou uma causa, é contribuir com ideias, tentar fazer a diferença. 
• A concretização da participação está diretamente relacionada com causas:causas:causas:causas: “Participar passa por colaborar com uma causa, socializar, interagir. É dar um pouco de nós, mesmo tendo pouco, … é fazer trabalho de equipa. É estar atento, estar em sintonia, dar o melhor de si, sentir-se útil, comunicar e fazê-lo de forma voluntária, ajudar sem ter interesse. É dar a nossa opinião, transmitir o que pensamos, cada um ter uma opinião formada, tudo isso é participar.” 
• Exercício de cidadania e de democraciacidadania e de democraciacidadania e de democraciacidadania e de democracia: democratização, exercer a cidadania, ao desenvolver a participação ampla dos cidadãos nos processos decisivos na sociedade. O que implica comportamento e atitudes passivas e ativas, que podem ou não ser estimulados.” 
• Informação, comunicação e expressão livre das ideias e troca de experiênciasInformação, comunicação e expressão livre das ideias e troca de experiênciasInformação, comunicação e expressão livre das ideias e troca de experiênciasInformação, comunicação e expressão livre das ideias e troca de experiências: significa: colaborar; comunicar; partilhar: informação, saberes e experiências; trabalhar em grupo e respeitar o outro”. 
• Ter conviconviconviconvicçõescçõescçõescções: Participar, é colaborar com algo em que acredito e, que me possa ou não rever, para que de algum modo em união de ideias se concretize algo. 
• Envolvimento ativoEnvolvimento ativoEnvolvimento ativoEnvolvimento ativo na sociedade, na comunidade, na família, no grupo: Oportunidade de dar opinião; Dialogar, dar sugestões, sentido de utilidade; Crescimento das ideias para chegar a resultados práticos. 
• Ter uma postura ativa e cidadãpostura ativa e cidadãpostura ativa e cidadãpostura ativa e cidadã: prestar atenção ao meio envolvente: envolver, interagir, interferir, integrar”.  
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 Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Considera que é uma pessoa que Considera que é uma pessoa que Considera que é uma pessoa que Considera que é uma pessoa que participa? Se sim, em quê e como?participa? Se sim, em quê e como?participa? Se sim, em quê e como?participa? Se sim, em quê e como?     
• A participação é algo que tem que ver com as opiniões e com o civismoopiniões e com o civismoopiniões e com o civismoopiniões e com o civismo, e concretiza-se, isto é, exprimeexprimeexprimeexprime----se se se se em vários níveisem vários níveisem vários níveisem vários níveis.  
• Exemplos de participaçãoExemplos de participaçãoExemplos de participaçãoExemplos de participação: na família, no exercício do voluntariado, nas redes sociais, em reuniões…  (Nota: um grande número de pessoas referiu como exemplos de participação as suas atividades no âmbito dos Conselhos Consultivos Locais e no Conselho Consultivo Nacional (estruturas de participação da EAPN PT) e noutras atividades promovidas pela EAPN PT (Fóruns, reuniões regionais, Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza, etc.). 
• Participação em atividades de voluntariadoatividades de voluntariadoatividades de voluntariadoatividades de voluntariado mais ligadas à assistência social: visitas a pessoas acamadas, banco alimentar, participar em associações de pais, entreajuda em comunidade de vizinhos, atividades desenvolvidas pelas autarquias, manifestações culturais (teatro amador, caminhadas por causas, etc.), grupos de jovens, de autoajuda para emprego, atividades escolares dos filhos, etc.  
• Participação enquanto exercexercexercexercício de cidadaniaício de cidadaniaício de cidadaniaício de cidadania: manter-se informado, desenvolver opiniões críticas em relação a assuntos de interesse geral, participação em projetos da EAPN PT (enquanto voluntários), votar em eleições.  
• A participação é exercida de forma pessoal/individualpessoal/individualpessoal/individualpessoal/individual, embora possa decorrer dentro de um grupo formalmente constituído (ex.: estruturas de participação da EAPN PT). As atividades realizadas em escolas, autarquias, associações de solidariedade social, e a participação nas ações promovidas pela EAPN PT, são consideradas instrumentos de desenvolvimento de uma “consciência participativa.”   Questão prévia Questão prévia Questão prévia Questão prévia     O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar?O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar?O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar?O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar?     
• Motivações de ordem pessoal:Motivações de ordem pessoal:Motivações de ordem pessoal:Motivações de ordem pessoal: - Superação pessoal perante as dificuldades da vida.  - A necessidade de aprendizagem contínua.  - O convívio e o conhecimento de novas pessoas.  - Gostar de ajudar as pessoas.  - Partilha de experiências e ideias.  - A experiência pessoal como motivo de participação (partilha, autoajuda) - Ser um agente ativo na sociedade: saber o que se quer da vida e para o mundo onde se quer viver e por isso ajudar terceiros.  
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- Querer mudar a si própria para depois poder ajudar os outros;  
• Motivações de ordem social:Motivações de ordem social:Motivações de ordem social:Motivações de ordem social: - Afirmação cívica de grupos de cidadãos, com vista à partilha de ideias e discussão sobre temas que possam interessar a todos/as.  - Contribuir (através da participação) para uma sociedade mais justa, equitativa, inclusiva e democrática, onde os grupos de cidadãos se possam organizar e contribuir para a formação de uma opinião pública informada.  - Servir de grupo de influência e ajudar os decisores políticos e institucionais a melhor formular as leis, medidas de política, funcionamento das instituições e da sociedade em geral.  - Melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos (educação, saúde, políticas sociais, justiça) e sobretudo a formulação de uma cultura democrática.  - Ter mais conhecimento e informação sobre assuntos que podem ajudar a sair da sua situação de pobreza e/ou exclusão social, lutar por um mundo melhor e com mais justiça social.   
• Dificuldades à participação:Dificuldades à participação:Dificuldades à participação:Dificuldades à participação: - Não existe uma cultura de participação/auscultação das pessoas em situação de pobrezacultura de participação/auscultação das pessoas em situação de pobrezacultura de participação/auscultação das pessoas em situação de pobrezacultura de participação/auscultação das pessoas em situação de pobreza: Nem sempre somos chamados a participar, nem sempre a nossa participação é bem vista e a nossa opinião ou ideia é tida em conta.  - Dificuldade em interpretar a informaçãointerpretar a informaçãointerpretar a informaçãointerpretar a informação, em entender tudo o que é transmitido. - Pessoas em situação de pobreza não são ouvidas por quem tem poder decisórionão são ouvidas por quem tem poder decisórionão são ouvidas por quem tem poder decisórionão são ouvidas por quem tem poder decisório, na comunidade, ao nível local e regional e ao nível nacional 
• Visibilidade Visibilidade Visibilidade Visibilidade das opiniões: “ transmitir a sua opinião de forma pública”. 
• Disponibilidade da informaçãoDisponibilidade da informaçãoDisponibilidade da informaçãoDisponibilidade da informação sobre como, quando e onde participar: nem sempre está disponível e muitas vezes não está de forma clara e concreta;  
• VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado: dificuldade no acesso ao conhecimento dos locais onde pode ser exercido; obrigatoriedade no pagamento de quota de sócio (ex.: voluntariado hospitalar); dificuldade de mobilidade no exercício do voluntariado. 
• Dificuldades de comunicaçãoDificuldades de comunicaçãoDificuldades de comunicaçãoDificuldades de comunicação, (ex.: entendimento da linguagem na participação como de encarregada(o) de educação, com outros pais e professores).  
• As políticas públicas e autárquicas por vezes reforçam sentimentos de isolamento e solidão.sentimentos de isolamento e solidão.sentimentos de isolamento e solidão.sentimentos de isolamento e solidão.            Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Exemplos de situações em que a sua participação tenha tido impactoExemplos de situações em que a sua participação tenha tido impactoExemplos de situações em que a sua participação tenha tido impactoExemplos de situações em que a sua participação tenha tido impacto    numa decisão/resultadonuma decisão/resultadonuma decisão/resultadonuma decisão/resultado     
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Projetos/Ações  
• Projeto Mediadores Municipais para as Comunidades Ciganas: influência na decisão para terminar com turmas exclusivas para crianças de etnia cigana, no âmbito da participação nos conselhos de turma numa escola. Na base desta posição esteve a consideração de que o sucesso escolar destas crianças aumenta se estas turmas deixarem de existir. 
•  Informação e sensibilização para o trabalho com as comunidades ciganas, no sentido de que os agentes de intervenção, conhecendo-as melhor, possam desenvolver um trabalho mais adequado, gerando mais e melhores resultados. A escolarização, as qualificações e a empregabilidade são dimensões centrais neste domínio. 
• Associação “Os Parceiros da Amizade”: contributo para a legalização de muitos imigrantes, evitando a extradição (a Associação tem relações privilegiadas com as organizações responsáveis).  
• Participação no Microprojeto Ser + Cidadão: capacitar e empoderar: Resultados no aumento da autoestima de mulheres vulneráveis (melhorou a imagem, sentimentos de confiança em si, sentimentos mais positivos, sair mais de casa, mais capacidade comunicativa).   Voluntariado e sociedade civil:  
• Participação (voluntária) nas Redes Sociais: contributo para evidenciar as questões da desigualdade social. 
• Proposta apresentada pelo Conselho Consultivo Local de Bragança ao presidente do Município: elaboração de documento para revisão da comparticipação na água para famílias carenciadas do município.  
• Participação em voluntariado nas instituições de solidariedade social (visitas a idosos, recolhas de alimentos para os bancos alimentares, etc.). Participação em associações de pais nas escolas.  Atividades promovidas pela EAPN PT:  
• Fóruns nacionais e regionais de combate à pobreza e à exclusão social e as atividades desenvolvidas no âmbito destes encontros (empreendedorismo, visitas institucionais, empresas, projetos de intervenção social), sessões de coaching para a empregabilidade.   Outros exemplos:  
• Atividades no âmbito das associações de pais, voluntariado nas IPSS, seleção de famílias para serem ajudadas no âmbito do Grupo de Apoio a Famílias, participação em grupos de jovens, grupos de autoajuda para o emprego.   
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 EMPREGO / DESEMPREGOEMPREGO / DESEMPREGOEMPREGO / DESEMPREGOEMPREGO / DESEMPREGO     Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Tem conhecimento das medidas que o IEFP dispõe atualmTem conhecimento das medidas que o IEFP dispõe atualmTem conhecimento das medidas que o IEFP dispõe atualmTem conhecimento das medidas que o IEFP dispõe atualmente para combater as elevadas taxas de ente para combater as elevadas taxas de ente para combater as elevadas taxas de ente para combater as elevadas taxas de desemprego (exemplo: Estágios Emprego, Estímulo 2013, CEI e CEI +)? Se sim, qual é a sua opinião desemprego (exemplo: Estágios Emprego, Estímulo 2013, CEI e CEI +)? Se sim, qual é a sua opinião desemprego (exemplo: Estágios Emprego, Estímulo 2013, CEI e CEI +)? Se sim, qual é a sua opinião desemprego (exemplo: Estágios Emprego, Estímulo 2013, CEI e CEI +)? Se sim, qual é a sua opinião relativamente às mesmas? relativamente às mesmas? relativamente às mesmas? relativamente às mesmas?         Existe um conhecimento genérico sobre as medidas de política ativa, relativas ao fomento do emprego (as chamadas, medidas aplicadas pelo IEFP), no entanto, o conhecimento sobre caraterísticas mais específicas das medidas é relativamente incipiente, em grande parte devido à especificidade técnica dessas mesmas medidas.   Estágios Emprego:  
• Aspetos negativos: as últimas alterações à medida diminuíram a perspetiva de empregabilidade e abandonaram a proteção no desemprego; 
• Aspetos positivos: alargamento da idade para candidatura, abrangendo faixas etárias mais elevadas para as quais as oportunidades de emprego são mais escassas. 
• É considerada uma mais-valia, apesar de ser uma medida muito burocrática; a diminuição da comparticipação estatal e redução do período de estágio pode prejudicar os desempregados e pode servir para disfarçar os reais números do desemprego; não há continuidade no pós-estágio, o que significa que são poucos os estagiários que ficam enquadrados na organização onde estagiariam.    Estímulo 2013: : : :     
• O financiamento é insuficiente para o surgimento de novos projetos e as condições de viabilidade dos mesmos são escassas, dado o contexto de crise. O nível de exigência para os candidatos é muito elevado o que dificulta o sucesso desta medida – 4 anos é um período excessivo para a manutenção do posto de trabalho. A obrigação de restituir todo o financiamento à Segurança Social e ao IEFP, em caso de insucesso, é um fator que muito dificulta o processo.   
• Segurança Social: a obrigação de repor o valor das prestações sociais a que a pessoa tinha direito na situação de desemprego (inativa) é imoral e em nada ajuda na prossecução do projeto. A reposição deveria corresponder apenas ao tempo que faltaria (à data do encerramento do projeto) para concluir os quatro anos. A taxa de “mortalidade” destes projetos é muito elevada porque os apoios são insuficientes. O programa é de difícil implementação.  CEI e CEI+:  
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• Estas medidas de emprego com componente social têm uma baixa taxa de integração profissional efetiva porque as entidades empregadoras têm pouca capacidade de criação de postos de trabalho. Frequentemente a medida não enquadra profissionalmente um n.º elevado de desempregados porque as instituições preferem contratar desempregados que ainda recebem subsídio de desemprego, uma vez que isso representa um menor custo para as instituições. 
• Estes programas não podem resultar em substituição de postos de trabalho e isso acontece frequentemente, dada a escassez de recursos humanos das entidades; 
• É promovida a integração de pessoas com qualificações mais elevadas sem correspondência remuneratória – é uma medida discriminatória.  Conclusão: existe uma subversão dos princípios das medidas. Elas autossustentam-se perversamente: as pessoas não são integradas mas sim substituídas.  
• Medidas de criação do próprio empregoMedidas de criação do próprio empregoMedidas de criação do próprio empregoMedidas de criação do próprio emprego, tal como os programas de Microcrédito:  ----    todo o processo é moroso e demasiado burocrático,  ---- falta apoio técnico por parte do IEFP. ---- necessidade de uma análise mais aprofundada do perfil dos candidatos e dos projetos.  ---- existem alguns riscos de adesão a este programa, que pode inclusivamente “arrastar” os projetos mal sucedidos para situações mais penosas do ponto de vista financeiro.  
• Aspetos positivos nestas medidas: Aspetos positivos nestas medidas: Aspetos positivos nestas medidas: Aspetos positivos nestas medidas:  ---- possibilidade de entrar no mercado de trabalho;  ---- ter alguma experiência profissional mesmo que já se tenha tido experiência noutras funções;  ---- ao estar inserido no mercado de trabalho a pessoa sente-se mais motivada e útil;  - Ajudam a fazer curriculum.     
• Aspetos negativos nestas medidas:Aspetos negativos nestas medidas:Aspetos negativos nestas medidas:Aspetos negativos nestas medidas: - Desfasamento da realidade local e fraca aposta das entidades empresariais neste tipo de incentivos ao emprego.  - As empresas ou instituições só garantem o posto de trabalho durante o tempo em que são financiados pelo IEFP. No final do apoio a pessoa volta à mesma situação. Essas medidas criam e incentivam trabalho temporário e precário. Findo o apoio, a instituição recruta novamente outras pessoas nas mesmas condições, permitindo que as instituições estejam sempre a prestar serviços com mão-de-obra barata, precária, sem qualquer vínculo e direito.  
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- Estas medidas “tapam o sol com a peneira”, servem apenas para tirar números de desempregados das estatísticas, não enquadram profissionalmente ninguém, a pessoa está ocupada pelo tempo em que o IEFP financia. - A divulgação das medidas é insuficiente ou praticamente inexistente. Grande nº de pessoas, principalmente as mais vulneráveis não tem conhecimento das mesmas. Como poderão por exemplo chegar a uma empresa ou instituição e pedir que essa entidade patronal se candidate à medida “x”, na qual poderá ser enquadrada a custo inferior para a empresa?  
• Sugestão de medidas incentivadoras:Sugestão de medidas incentivadoras:Sugestão de medidas incentivadoras:Sugestão de medidas incentivadoras: - Diminuição das obrigações fiscais dos empregadores - Incentivo à criação de microempresas, fomentando o empreendedorismo.  - Maior flexibilidade nas medidas, permitindo acumular prestações de desemprego com pequenos trabalhos temporários (biscates) bem como o prolongamento temporal das medidas de emprego apoiado.  
• Comentários/Interrogações:Comentários/Interrogações:Comentários/Interrogações:Comentários/Interrogações: - Embora algumas destas medidas (nomeadamente os CEI e os CEI +) possam proporcionar postos de trabalho durante um período de tempo, muitas pessoas que passaram por elas ficaram com a convicção de que era injusto trabalhar o mesmo que outros funcionários e receber menos: “Fazia o mesmo, mas com menos salário”.  - As únicas respostas do IEFP para o problema do elevado desemprego são os cursos de formação profissional. Não resolve o problema. A não contabilização dos formandos para a taxa de desemprego faz com que a taxa de desemprego seja cerca de 15%. A contabilização destes formandos faria subir a taxa de desemprego para cerca dos 18%.  
• Ideologicamente as medidas estão pensadas no sentido de integrar (reintegrar) as pessoas no contexto laboral, no entanto, em certos casos, pode ser prejudicial para a pessoa em questão que pode correr o risco de ser vista de forma depreciativa, e sentindo-se até mesmo excluída, pelos colegas por ter sido incluída no âmbito dessas medidas.   Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Tendo em conta as elevadas taxas de desemprego (sobretudo jovem e de longa duração) que medidas Tendo em conta as elevadas taxas de desemprego (sobretudo jovem e de longa duração) que medidas Tendo em conta as elevadas taxas de desemprego (sobretudo jovem e de longa duração) que medidas Tendo em conta as elevadas taxas de desemprego (sobretudo jovem e de longa duração) que medidas poderiam ser tomadas para promover o acesso destepoderiam ser tomadas para promover o acesso destepoderiam ser tomadas para promover o acesso destepoderiam ser tomadas para promover o acesso destes grupos ao mercado de trabalho?s grupos ao mercado de trabalho?s grupos ao mercado de trabalho?s grupos ao mercado de trabalho?     
• As medidas de apoio ao emprego devem servir efetivamente para a inclusão em mercado laboral dos dois grupos citados (jovens e DLD) e para reforçar o desenvolvimento de competências profissionais. Para tal, 
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deveriam ser implementados apoios adequados e efetivos aos estágios profissionais, promovendo-os e tornando-os mais atrativos para as empresas, para os jovens e estendê-los a qualquer tipo de desempregado. O esforço de empregabilidade destes dois grupos e doutros, deverá ser realizado pelo lado da oferta de emprego, tendo responsabilidade o Estado, as autarquias locais e outras instituições públicas, dando assim o exemplo ao setor privado, com a colaboração do setor social. Uma das medidas a ter em conta poderia ser a reformulação, renovação e desenvolvimento de novos modelos de Empresas de Inserçãonovos modelos de Empresas de Inserçãonovos modelos de Empresas de Inserçãonovos modelos de Empresas de Inserção.  
• Maior e melhor investimento nas equipas do IEFPequipas do IEFPequipas do IEFPequipas do IEFP, particularmente no que respeita ao atendimento, encaminhamento, esclarecimento e no ajustamento da formação profissional, muitas vezes desadequada às pessoas.  
• Reflexão sobre mecanismos que favoreçam a “igualdade de oportunidades”: sistema de “cunhas” e exercício de atividades não compatíveis com as suas habilitações. Por outro lado, o Estado – através dos serviços competentes – deveria ser mais vigilante relativamente aos processos de seleção e recrutamento: não discriminar face a situações de gravidez ou em função da idade e/ou raça/etnia e basear-se nas competências efetivas dos candidatos. 
• Os Centros de EmpregoCentros de EmpregoCentros de EmpregoCentros de Emprego deveriam fornecer um folheto informativo/ de esclarecimento das medidas atualmente existentes, em linguagem facilmente entendida, uma espécie de “manual do desempregado”, para colmatar a falta de informação que existe. O Centro de Emprego poderia igualmente realizar sessões de informação/ esclarecimento para pessoas desempregadas, com idêntico perfil consoante às medidas que poderão vir a enquadrar, nas quais se informasse sobre as medidas e a forma de aceder às mesmas, com uma linguagem acessível que todos entendam. Simultaneamente, os CTE deveriam apostar numa maior divulgação das medidas pelas empresas e instituições, para que isso resulte numa maior apresentação de candidaturas, logo maior nº de pessoas enquadradas. 
• No final de cada programa apoiado, o IEFP devia exigir à entidade empregadora uma avaliação de avaliação de avaliação de avaliação de desempenhodesempenhodesempenhodesempenho (pressupondo a priori um acompanhamento por parte de um técnico do CTE) do trabalhador contratado pela medida. Mediante essa avaliação a instituição teria a obrigatoriedade de o integrar profissionalmente. Por outro lado, a instituição/empresa deveria apenas poder candidatar-se às medidas do IEFP num n.º limitado de vezes, ou mesmo ser impedida de o voltar a fazer. Isto para que as pessoas integradas por essas medidas fossem vistas como profissionais e evitar que as instituições abusem e recorram excessivamente a estes apoios, não sendo valorizadas nem reconhecidas as pessoas que tiveram bom desempenho durante esse tempo. Permitia também dignificar o trabalho das pessoas e da pessoa em si. Ao estabelecer esse “limite” de candidaturas evitava-se o recrutamento de pessoas a “custo zero” e a não criação efetiva de postos de trabalho.  
• Criação de um Programa de Promoção de Recompensas FiscaisPrograma de Promoção de Recompensas FiscaisPrograma de Promoção de Recompensas FiscaisPrograma de Promoção de Recompensas Fiscais (isenção ou diminuição) às instituições que integrem profissionalmente alguém, após términus do apoio da medida do IEFP.  
• Melhor aproveitamento do setor agrícola e do marsetor agrícola e do marsetor agrícola e do marsetor agrícola e do mar. Somos um dos países de maior área produtiva, de maior tradição e de cultivo, mas em contrapartida, temos uma agricultura desprezada, abandonada e praticamente extinta, por isso Portugal consome e importa muito mais do que produz. Se houvesse incentivos, políticas reguladoras de mercado, em que promovessem a produção, muitos dos jovens veriam aí uma oportunidade e os adultos que já a viram e se encontram desempregados retomariam a atividade. Sugestões Sugestões Sugestões Sugestões para revitalização deste setor: 
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- Desenvolvimento de cursos no âmbito da agricultura (cursos práticos na âmbito do cultivo de produtos) e um conjunto de muitas outras medidas de investimento no setor; tais como a canalização de Fundos Estruturais e outros programas. - Os municípios deviam criar uma norma que promovesse a criação de latifúndios, de modo a que houvesse produção em quantidade, que permitisse a exportação; - Apoio à criação de cooperativas para escoamento dos produtos agrícolas.  
• Em conclusãoEm conclusãoEm conclusãoEm conclusão: - O compromisso individual e social do desempregado é de procurar ativamente emprego. Ao procurar emprego, o desempregado está a investir em si. Mas continuamos com um elevado número de pessoas com duração longa de desemprego, o que gera estigmas, quer económicos, quer sociais e problemas acrescidos de empregabilidade. A duração do desemprego de longa duração acarreta desperdício de capital humano e económico e afeta severamente a ligação mercado de trabalho. - Estas medidas que o IEFP dispõe, deveriam ser encaradas como forma de proteção do trabalhador por oposição à miragem de protegerem o emprego. - Deveriam ser interpretadas como “medidas de transição” para a reintegração no mercado de trabalho e ambicionar/acelerar e melhorar a transição do desemprego para o emprego, promovendo meios de procura de trabalho e dotando o trabalhador de capital humano adequado a um novo emprego. De contrário, se assim não o for, o seu impacto será limitado. Estes apoios devem sobretudo permitir empregar jovens e trabalhadores mais velhos, incentivando as empresas com regalias fiscais e premiá-las pelo desempenho.   Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Em 2012 o Governo introduziu alterações na medida do RSI passando a fazer referência às “atividades Em 2012 o Governo introduziu alterações na medida do RSI passando a fazer referência às “atividades Em 2012 o Governo introduziu alterações na medida do RSI passando a fazer referência às “atividades Em 2012 o Governo introduziu alterações na medida do RSI passando a fazer referência às “atividades sosososocialmente uteis”,cialmente uteis”,cialmente uteis”,cialmente uteis”,    que convocam para trabalhar até um máximo de 15h por semana, distribuídos por 3 dias, que convocam para trabalhar até um máximo de 15h por semana, distribuídos por 3 dias, que convocam para trabalhar até um máximo de 15h por semana, distribuídos por 3 dias, que convocam para trabalhar até um máximo de 15h por semana, distribuídos por 3 dias, para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Qual a sua opinião sobre esta alteração à medida?para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Qual a sua opinião sobre esta alteração à medida?para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Qual a sua opinião sobre esta alteração à medida?para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Qual a sua opinião sobre esta alteração à medida?            
• Aspetos positivosAspetos positivosAspetos positivosAspetos positivos: - Contraria a discriminação social face ao estereótipo de que as pessoas integradas no RSI não querem trabalhar. - As pessoas envolvidas nesta medida “dando em troca algum trabalho”, dão uma “imagem positiva à sociedade” para além da possibilidade de “saírem de casa” e permitir-lhes “ver como se encontra o mercado de trabalho”. Para alguns elementos o trabalho “não é vergonha”, sendo possível e necessário realizar atividades como a limpeza de florestas ou serviços de vigilância. - Poderá ser uma forma de integração e de aquisição de conhecimentos. Além disso pode proporcionar convívio, fomentando a rede de relações pessoais.   
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• Aspetos negativosAspetos negativosAspetos negativosAspetos negativos: - Promove a discriminação dentro das entidades empregadoras; apesar do objetivo de inclusão, os efeitos a esse nível são relativos; a eficácia em termos de extensão (adesão por parte das entidades) é escassa; - Os horários deveriam comtemplar o trabalho em “horas seguidas” e não intercaladas, para evitar exploração e gastos acrescidos para as pessoas (ex.: trabalhar 2 horas de manhã e 2 à tarde, implica gastos em deslocações, arranjar infantário para filhos, etc…)  - Estas medidas deviam criar postos de trabalho efetivos ou darem um complemento ao próprio RSI enquanto estímulo à participação voluntária das pessoas e não sob pretexto de cortarem o RSI se não aderirem à medida. As atividades socialmente uteis são uma obrigação e nem sempre têm em conta a situação pessoal de cada um. Por exemplo, ao nível das deslocações. Os apoios são dados porque não há condições de sobrevivência por parte das famílias e estas 15h vieram mais uma vez proporcionar trabalho gratuito e “escravo” para entidades públicas e privadas, sem grandes custos e responsabilidades.  - Por um lado, ao abrigo desta medida, as entidades podem garantir a satisfação de algumas das suas necessidades de mão-de-obra através do recurso aos beneficiários do RSI. Por outro lado, verifica-se que em muitas situações, os colaboradores das entidades recebem as pessoas que estão ao abrigo desta medida com baixa consideração, estigmatizando-as, fazendo com que se sintam envergonhadas e humilhadas por serem beneficiárias do RSI.   
• Sugestões/MelhoriasSugestões/MelhoriasSugestões/MelhoriasSugestões/Melhorias: A medida, para ser bem enquadrada e realmente beneficiar as pessoas, deveria comtemplar os seguintes aspetos:  - Receber a prestação do RSI conforme o número de horas de trabalho nas ASUS, ou seja, o trabalho “voluntário” nas ASUS ser pago;  - Aumentar a fiscalização para as instituições que requerem esta medida nomeadamente, no cumprimento da legislação e tratamento ético aos beneficiários;  - O beneficiário ter direito a ter uma cópia da carta de compromisso que ele assinou. A negociação deve ser em todos os casos feita em parceria com o beneficiário, o seu gestor de caso do RSI e a instituição. - As atividades disponibilizadas aos beneficiários nem sempre estão adaptadas às suas qualificações de base, não há preocupação com a requalificação profissional, interação com outros, acompanhamento psicológico. Sugere-se períodos de formação, ouvir o que as pessoas pensam e acima de tudo tentar trabalhar e melhorar a sua motivação. 
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 CRIANÇAS/JOVENS E A POBREZACRIANÇAS/JOVENS E A POBREZACRIANÇAS/JOVENS E A POBREZACRIANÇAS/JOVENS E A POBREZA     Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Considera que a situação das crianças e dos jovens piorou com a crise? Em que áreas (educação, saúde, Considera que a situação das crianças e dos jovens piorou com a crise? Em que áreas (educação, saúde, Considera que a situação das crianças e dos jovens piorou com a crise? Em que áreas (educação, saúde, Considera que a situação das crianças e dos jovens piorou com a crise? Em que áreas (educação, saúde, consumos, delinquência, bullying, violência)? consumos, delinquência, bullying, violência)? consumos, delinquência, bullying, violência)? consumos, delinquência, bullying, violência)?      Na generalidade todos os grupos concordam que a situação das crianças e jovens piorou com a crise, tendo inclusivamente considerado que esta agravou alguns dos problemas que já existiam anteriormente.  
• Problemas identificados: Problemas identificados: Problemas identificados: Problemas identificados:     - Perda de direitos e proteção social, tornando-as grupos mais vulneráveis.  - Destabilização das relações familiares.  - Carências alimentares ao nível da qualidade e da quantidade, assim como o acesso aos principais bens e serviços.  - Degradação das condições habitacionais das camadas da população mais vulnerável, com reflexo nos jovens e crianças.  - Agravamento dos problemas sociais em contextos mais desfavorecidos: aumento dos comportamentos desviantes (tais como: alcoolismo, consumos de drogas), violência familiar e violência verbal nas escolas e locais públicos, bullying, casos de fome nas escolas detetados por professores e funcionários. Em grande parte estes problemas estão relacionados com situações que afetam as famílias cada vez mais: desemprego, baixos salários, trabalho precário, entre outros.  - Este contexto promove uma “visão do mundo” deformada e consumista, alterando valores e comportamentos. Provoca, igualmente, falta de perspetivas de emprego entre os jovens, diminuindo a motivação e o empenho nos estudos.  - As medidas que existem no âmbito escolar são pouco “racionais” e servem para agravar as situações das famílias. Exemplo: os manuais escolares mudam todos os anos, mesmo quando dizem ser iguais (capa, editora, nome….), mudam os conteúdos, implicando despesas acrescidas e desnecessárias.  - Existência de escolas com turmas muito grandes (paralelamente ao encerramento de algumas escolas). Verifica-se, igualmente, a falta de professores de apoio para os alunos com necessidades educativas especiais. Todos estes fatores contribuem para que a escola seja cada vez mais um mecanismo reprodutor de desigualdades sociais.   - As crianças e jovens em privação material podem apresentar uma baixa autoestima e serem obrigados a enveredar por caminhos que põem em perigo a sua saúde, a sua preparação para a escola, para além da sua capacidade de ganhar a vida na idade adulta. Se as crianças chegam à escola com fome e sofrem grandes privações poderão ter maiores dificuldades de integração e de aproveitamento escolar. Pode mesmo acontecer 
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que a revolta e a descrença levem estas crianças a desenvolver posturas e atitudes menos positivas tais como o ingresso em consumos problemáticos e em espirais de violência – surgindo episódios ou prática de bullying, por exemplo. - Casos de abandono escolar por falta de recursos e dificuldades em obtenção de bolsas de estudo.   Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Quais as medidas que podem ser tomadas a nível nacional e local para combater o problema da pobreza Quais as medidas que podem ser tomadas a nível nacional e local para combater o problema da pobreza Quais as medidas que podem ser tomadas a nível nacional e local para combater o problema da pobreza Quais as medidas que podem ser tomadas a nível nacional e local para combater o problema da pobreza infantil?infantil?infantil?infantil?     Em termos gerais, foi considerado que o combate à pobreza infantil deve incidir no combate à pobreza das famílias, devendo o Estado implementar políticas a nível nacional, local e regional. Estas medidas devem igualmente ter presente as várias áreas de intervenção (educação, saúde, proteção social, etc.) de forma a promover a igualdade, a cidadania e a solidariedade social.  
• Medidas na área da Saúde Medidas na área da Saúde Medidas na área da Saúde Medidas na área da Saúde     - Apoio na compra de medicamentos necessários para as crianças e jovens; aumento da comparticipação de medicamentos para estas faixas etárias, nas famílias mais vulneráveis.  - Apoio alimentar nas escolas para estas famílias (com descontos nos alimentos considerados essenciais). - Políticas de habitação social adequadas às necessidades das famílias através da atribuição de casas com condições de higiene e salubridade.  - Promoção de atividades saudáveis junto das famílias: alimentação adequada, promoção de atividades ocupacionais, apoio ao nível dos transportes para deslocação a centros de saúde e hospitais para consultas e tratamentos; alargamento do “cheque-dentista” a outros escalões etários.  
• Medidas na área Medidas na área Medidas na área Medidas na área da Promoção e Proteção da Famíliada Promoção e Proteção da Famíliada Promoção e Proteção da Famíliada Promoção e Proteção da Família        - Melhorar a articulação e a conciliação entre o trabalho e a família, particularmente para quem tem filhos em idade escolar. - Promoção de políticas de flexibilização do horário laboral.  - Apoio escolar para as famílias com rendimentos abaixo dos 600€; - Modificação na fórmula de cálculo da atribuição do RSI dado que os valores atuais permitem apenas a sobrevivência das famílias. O RSI em muitas situações não permite fazer face às despesas mínimas de sobrevivência e muito menos permite a inserção/inclusão social. - O valor das habitações no mercado de arrendamento deveriam também ser alterado/ajustado consoante o ano de construção ou materiais utilizados diferenciando-as assim entre elas para que entrassem no mercado de arrendamento casas com dignidade mas de baixo custo. 
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- Criar um programa específico de luta contra a pobreza infantil, sob a alçada do Ministério Público. Neste sentido, é importante dotar as CPCJ das verbas necessárias para o desenvolvimento deste programa. Este programa deveria incluir um orçamento, um planeamento e a calendarização de objetivos com prazos e metas bem definidas.  
• Medidas na área da Medidas na área da Medidas na área da Medidas na área da Educação:Educação:Educação:Educação:        - Maior apoio para as famílias abrangidas pelo RSI em termos de acompanhamento e material escolar.  - Atividades extracurriculares gratuitas para todos os jovens de forma a que todos tenham as mesmas oportunidades.  - Criação de espaços e projetos para ocupação de tempos livres, acompanhamento do estudo, apoio psicológico e social gratuito para famílias mais desfavorecidas socialmente.  - Melhorar a alimentação nas cantinas escolares para que os alunos tenham melhor rendimento escolar.   - Medidas mais inclusivas e atentas à não discriminação com acompanhamento psicológico e social para famílias carenciadas como, por exemplo, substituir as senhas de escalão A por uma simbologia no cartão do aluno para este não ter que mostrar um papel diferente indicando que é um aluno carenciado e mais exposto a discriminação dos colegas.  - Quem usufrui do escalão A, deveria ter direito ao lanche da manhã e da tarde assim como aos livros e às fichas de exercício que têm de ser compradas ao longo do ano.  - Facultar o dinheiro aos pais para adquirir os manuais escolares (na compra dos livros escolares devia ser dado o dinheiro aos pais antes da compra e não permitir que os pais adiantem o dinheiro para comprar os livros).  - Medidas para aumentar o trabalho em rede entre os vários profissionais prevenindo situações e falhas de comunicação, evitando igualmente que as famílias recorram a diversos serviços e contem a sua história a diversos técnicos.  - Criar respostas que combatam situações como a delinquência, violência ou consumos. Estas respostas podem ser baseadas em atividades ligadas às artes.   
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 RIQUEZA E DESIGUALRIQUEZA E DESIGUALRIQUEZA E DESIGUALRIQUEZA E DESIGUALDADEDADEDADEDADE     Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Portugal continua a ser um dos países em que as desigualdades são mais acentuadas (maior desnível entre Portugal continua a ser um dos países em que as desigualdades são mais acentuadas (maior desnível entre Portugal continua a ser um dos países em que as desigualdades são mais acentuadas (maior desnível entre Portugal continua a ser um dos países em que as desigualdades são mais acentuadas (maior desnível entre ricos e pobres). Que medidas ao nível económico/fiscal poderiam ser implementadas para reduzir estas ricos e pobres). Que medidas ao nível económico/fiscal poderiam ser implementadas para reduzir estas ricos e pobres). Que medidas ao nível económico/fiscal poderiam ser implementadas para reduzir estas ricos e pobres). Que medidas ao nível económico/fiscal poderiam ser implementadas para reduzir estas desigualdades?desigualdades?desigualdades?desigualdades?     Propostas de mPropostas de mPropostas de mPropostas de medidas:edidas:edidas:edidas:    - Aumento gradual do salário mínimo até níveis que possam ser considerados dignos, ou seja, que permitam um tipo de vida considerado nestes termos.  - Medidas de combate eficaz à evasão fiscal, à economia não tributada e a outras formas de fuga aos impostos.  - Medidas que promovam a proteção social no desemprego, na doença, na maternidade e na paternidade. - Criação de taxas de IRS mais justas e criação de imposto sobre rendimentos e propriedades. Criar um imposto especial sobre as grandes fortunas.  - Medidas de proteção social aos idosos pobres, uma vez que são o grupo mais vulnerável dentro dos mais vulneráveis.  - Criar um teto máximo para os ordenados mais altos, reduzindo a diferenças salariais. - Acabar com as regalias e prémios dos cargos políticos e de muito outros cargos públicos (casa, carro, telemóvel, motorista, refeições, viagens,….). Estes prémios devem ser altamente taxados e devem ser considerados como vencimento, à semelhança do que acontece com os beneficiários do RSI que vivem em habitação social. - Diminuição da despesa pública a partir de cortes na máquina do Estado (menos deputados, menos regalias dos políticos, controlo rigoroso das despesas apresentadas…) - Justiça mais igualitária para todos, pois parece que tem 2 pesos e 2 medidas, consoante se é rico ou pobre. - Responsabilizar/penalizar criminalmente quem comete fraude fiscal e económica, pois não pode ser o cidadão comum a pagar a má gestão e falta de competência dos governantes;  - Apoio a pequenas e médias empresas e à Economia Social, geradoras de empregos sustentados, proporcionando uma repartição mais justa dos lucros. - Combate a uma política de (subsidio) dependência. - Não reduzir o combate à Pobreza às transferências de recursos financeiros. - Cooperação com o sector social e com o sector privado, estabelecendo na saúde o principio da subsidiariedade. 
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- Alargamento imediato da rede de cuidados de saúde primária, ao sector social e sector privado. - Assegurar a responsabilidade do Estado no combate ao desperdício, nomeadamente, nos setores da saúde e educação.  - Assegurar a acessibilidade às respostas sociais de saúde, em especial aos grupos desfavorecidos. - As taxas moderadoras, apesar de serem um mal necessário para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, devem ser revistas por serem excessivamente elevadas, retirando à maioria dos portugueses aquilo a que todo o cidadão tem direito, o acesso à saúdeo acesso à saúdeo acesso à saúdeo acesso à saúde. Num país onde a diferença entre os ricos e os pobres é cada vez maior, torna-se necessário flexibilizar o pagamento à saúde, que parece estar cada vez mais doente. - Criar medidas que possam ir ao encontro das necessidades dos doentes mais carenciados sendo gratuito o acesso a exames extra, consultas privadas quando os serviços públicos não dão a resposta necessária, assim como assegurar os serviços de transporte para deslocações a consultas ou exames.  - Aumentar a fiscalização da declaração de rendimentos das classes mais ricas; - Taxas de IVA justas nomeadamente na alimentação e bens essenciais (passar tudo para 6% nesta área) e colocar taxas de IVA elevadas em bens de luxo;  - Apoios acentuados à classe média, através dos impostos, ao nível da saúde, educação e atribuição de capital para investimento.  Questão préviaQuestão préviaQuestão préviaQuestão prévia    Durante os últimos 3 anos o acesso dos ciDurante os últimos 3 anos o acesso dos ciDurante os últimos 3 anos o acesso dos ciDurante os últimos 3 anos o acesso dos cidadãos aos serviços públicos (saúde, habitação, educação, finanças, dadãos aos serviços públicos (saúde, habitação, educação, finanças, dadãos aos serviços públicos (saúde, habitação, educação, finanças, dadãos aos serviços públicos (saúde, habitação, educação, finanças, segurança social, etc.) tornousegurança social, etc.) tornousegurança social, etc.) tornousegurança social, etc.) tornou----se mais difícil (ex.: aumento taxas moderadoras). Face a este contexto, de que se mais difícil (ex.: aumento taxas moderadoras). Face a este contexto, de que se mais difícil (ex.: aumento taxas moderadoras). Face a este contexto, de que se mais difícil (ex.: aumento taxas moderadoras). Face a este contexto, de que forma estas medidas afetaram a sua vida e que propostas/sugestões gostaria de forma estas medidas afetaram a sua vida e que propostas/sugestões gostaria de forma estas medidas afetaram a sua vida e que propostas/sugestões gostaria de forma estas medidas afetaram a sua vida e que propostas/sugestões gostaria de apresentar?apresentar?apresentar?apresentar?     De uma forma geral os cidadãos que vivem dos rendimentos do seu trabalho confrontam-se com a diminuição dos rendimentos das famílias e, paralelamente, com o aumento dos preços dos bens e serviços. Estes factos conduzem inevitavelmente ao aumento da vulnerabilidade dos cidadãos portugueses.  Foram muitas as medidas que afetaram a vida dos cidadãos e das famílias: o aumento das faturas da eletricidade, gás e água e o aumento dos custos com a alimentação. Por isso, sugerem uma menor faturação da eletricidade, gás e água às pessoas em situação de vulnerabilidade social, um aumento de impostos junto das famílias mais ricas, a não redução do valor do subsídio de desemprego e da duração do mesmo e, por fim, o aumento das prestações sociais.  No interior, o encerramento de muitas infraestruturas dificultou o acesso aos serviços. Dificuldades que são acrescidas devido à fraca e deficitária rede de transportes públicos e com a falta de funcionários nas diversas repartições.  
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Os serviços abertos (nos locais onde se assistiu ao encerramento de muitas repartições) encontram-se sobrecarregados de serviço. Verifica-se igualmente um numero reduzido de colaboradores, o que faz com que o atendimento seja bastante deficitário, quer em termos de atendimento, explicação e atenção com os problemas dos cidadãos.     Sugestões sobre os serviços e atendimento às famílias: Sugestões sobre os serviços e atendimento às famílias: Sugestões sobre os serviços e atendimento às famílias: Sugestões sobre os serviços e atendimento às famílias:     - Manutenção dos serviços locais, pois todos temos os mesmos direitos, independentemente do concelho onde vivemos. - Maior e melhor informação dos serviços públicos aos cidadãos. Diariamente são cessados apoios pelo facto de as famílias não terem informação suficiente sobre os mesmos. Neste sentido, foi referido que os técnicos que estão no atendimento deveriam ter melhor preparação e atenção no serviço e no apoio que prestam.  - Os serviços deveriam ser mais sensíveis e terem a preocupação de ajudar, e não limitar-se a responder ao que lhes é perguntado, isto porque as pessoas só colocam questões acerca do que sabem ou conhecem e nem sempre, ou raramente, conhecem toda a informação e legislação, logo é-lhes ocultada muita informação. - Correção das assimetrias salariais e regionais.  - Promover a urgente diminuição das discrepâncias entre os mais ricos e os mais pobres. - Na área da habitação, muitas pessoas perderam a casa pois não a podiam pagar e neste caso deveria haver uma salvaguarda para ajudar as pessoas. Seria importante por parte do Estado impor um período de carência de 6 meses de pagamento das prestações em casos comprovados de desemprego de ambos os cônjuges. - Políticas de obras públicas que recuperem as habitações abandonadas, para que possam ser arrendadas a famílias, de acordo com o rendimento auferido; assim como a isenção do IMI para beneficiários de RSI que possuem casa própria. - Situação dos doentes crónicos, que recebem RSI, que têm de se deslocar várias vezes a consulta e tomar medicação diária. Com uma saúde débil, tendo apenas o RSI como base de sustento mensal, muitas das vezes são obrigados a não fazer a medicação, pois vêm-se obrigados a fazer opções entre ter uma habitação ou tomar a medicação, esquecendo muitas vezes do que é uma refeição. - Avaliações mais personalizadas, e caso a caso, na atribuição do RSI. Uma vez que nem todos os beneficiários do RSI estão na mesma situação socioeconómica e neste momento é uma fórmula matemática que dita o valor atribuído a cada pessoa e/ou família. Avaliação rigorosa que tenha em conta as necessidades mais específicas.  - Criação de um seguro de saúde para a população com menores rendimentos.  - Taxas moderadoras, exames, análises, medicamentos e transportes deviam ser pagos de acordo com a situação financeira de cada pessoa e atualizada sempre que necessário já que as declarações de IRS apresentam uma realidade do ano anterior que pode ser alterada a qualquer momento.  - Na área da habitação, com os aumentos das despesas inerentes (rendas, água, luz, etc.), deveria ser implementado um sistema, regulado pelas entidades oficiais (autarquias, etc.) de sinalização de pessoas que 
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não podem pagar renda de casa e fazer face a outras despesas relacionadas e que atualizasse essa informação, de forma a monitorizar o sistema e aumentar a eficácia e a eficiência da ajuda.  - Isenção e redução de pagamento das tarifas de água, luz e gás a famílias carenciadas com e sem filhos até determinado rendimento.  Sintetizando, os participantes referiram a necessidade de existir um esforço permanente no sentido de repor a situação anterior à crise no que diz respeito aos níveis de sustentabilidade da proteção social para minimizar os danos provocados pela crise e os impactos na vida dos cidadãos. Foi igualmente visível que existe o receio de que as medidas em vigor sejam irreversíveis e que as condições de vida dos cidadãos se agravem.      
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Workshops Temáticos Workshops Temáticos Workshops Temáticos Workshops Temáticos ––––    14 de 14 de 14 de 14 de ooooutubroutubroutubroutubro            Workshop IWorkshop IWorkshop IWorkshop I    ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação    WWWWorkshop IIorkshop IIorkshop IIorkshop II    Emprego/DesempregoEmprego/DesempregoEmprego/DesempregoEmprego/Desemprego    Workshop IIIWorkshop IIIWorkshop IIIWorkshop III    Crianças/Jovens e PobrezaCrianças/Jovens e PobrezaCrianças/Jovens e PobrezaCrianças/Jovens e Pobreza    Workshop IVWorkshop IVWorkshop IVWorkshop IV    Riqueza e DesigualdadeRiqueza e DesigualdadeRiqueza e DesigualdadeRiqueza e Desigualdade    Francisco Rico  José Ferreira Domingas Vita Figueiredo Amândio Figueiredo Jeremias Barão  Adelino Neto  Prudêncio Canhoto Adérito Oliveira  Joaquina Ferraz  Teresa Faria  Maria do Ceu Pinheiro  Luís Amado  Ana Maria Pires  Abel Araújo  Gilda Moreira Mello  Lucinda Ribeiro  Telma Pinto  Natália Fonte  Maria do Carmo Susana  Maria Manuela Rodrigues  Beia M’Bombe Maria Isabel Oliveira  Vera Santos  Jorge Barriga  Maria da Conceição Arcadinho Elísia Correia  Rui Manuel Gerson António Correia  Alice Catarino  Joaquim dos Santos  Maria de Lurdes Pais  João Higino da Costa  Belarmino Liuanhica  Paulo Violante  Dina Sousa Campos  Teresa Antunes  José Maia Romão  Henrique Silva  Ana Rafael  Abel Reis  Joaquim da Rocha Vieira  José Belchior Silva  Maria Leonor Silva  Jaime Filipe  Manuel Sousa  Sónia Vitória  José António Moreira  Fernando Loureiro  Helena Aragão  João Almeida  Cristina Mamede  Catarina Oliveira  Teresa Santos José Machado  Isabel Lourinho Maria José Domingos  Sónia Lima Hélder Pena  Paula Montez  Anselmo Prudêncio  Susana Lima  Isabel Amorim  Ana Vizinho Dionísia Pedro Ricardina Reis  Júlio Paiva Ana Lopes  Armandina Heleno          FFFFacilitadora: acilitadora: acilitadora: acilitadora: Maria José Vicente     Relatora: Relatora: Relatora: Relatora: Cátia Azevedo/Armando Loureiro (Coimbra)    
    Facilitador:Facilitador:Facilitador:Facilitador: Jorge Caleiras  RelatoraRelatoraRelatoraRelatora: Ivone Florêncio /Ana Cristina Falcão (Bragança)        Facilitador: Facilitador: Facilitador: Facilitador: Matilde Sirgado/Sónia Valente  Relatora:Relatora:Relatora:Relatora: Maria José Guerreiro / Cidália Barriga (Évora) 

    Facilitadora:Facilitadora:Facilitadora:Facilitadora: José Castro Caldas RelatoraRelatoraRelatoraRelatora: Patricia Grilo / Jorge Cardinali (Leiria) 
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Folha de Presenças  
Instalações do Hotel Golf Mar Instalações do Hotel Golf Mar Instalações do Hotel Golf Mar Instalações do Hotel Golf Mar ––––    Vimeiro Vimeiro Vimeiro Vimeiro     

    NomeNomeNomeNome    LocalidadeLocalidadeLocalidadeLocalidade    Abel Jorge Freitas Reis Porto Abel José Martins Araújo Castelo Branco Adelino Manuel Caldo dos Santos Neto Beja Alice da Silva Catarino Leiria Amândio Boaventura Figueiredo Aveiro Ana Cardoso  Lisboa  Ana Cristina Correia dos Santos Falcão Bragança Ana Lopes  Lisboa  Ana Maria Domingues Rodrigues Pires Bragança Ana Vizinho  Setúbal  Anselmo Prudêncio  Beja  António Correia Faro Armandina Heleno Porto Armando Rodrigues Loureiro Coimbra Beia M'Bombe Évora Belarmino Ferreira Liuanhica Lisboa Catarina Oliveira  Vila Real  Cátia Azevedo  Guarda Cidália da Conceição Pereira Tomé Barriga Évora Cristina Mamede  Aveiro  Dina Alexandra do Couto de Sousa Campos Leiria 
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