
3º Encontro Europeu das Pessoas em Situação de 
Pobreza 

 
Bruxelas – 27 – 30 Maio de 2004 

 
 

Breve Historial 
 
Os Encontros das Pessoas em Situação de Pobreza, resultaram de dois momentos 
fundamentais da História recente da UE: A Cimeira de Lisboa em Março de 2000 e o 
Conselho Europeu de Nice em Dezembro do mesmo ano. 
No primeiro caso, o lançamento de uma estratégia europeia, cujo objectivo era definir 
um impacto decisivo em termos de erradicação da pobreza nos países da União até 
2010. No segundo caso, foram definidos os objectivos comuns para esta estratégia. 
Um destes objectivos, foi exactamente a mobilização de todos os actores em situação 
de exclusão social e portanto as pessoas que vivem em situação de pobreza, o que em 
grande parte contribuiu para o início deste processo da participação de todos os 
actores. 
Foi neste quadro, que a Presidência Belga da EU (Julho a Dezembro de 2001), teve a 
iniciativa de dar corpo a estes encontros, que tiveram continuação na Presidência 
Grega (Julho a Dezembro de 2003) que organizou o 2º encontro das pessoas em 
situação de pobreza. 
Estes encontros confirmaram a importância da participação destes cidadãos, nos 
processos de tomada de decisão no que diz respeito ás suas situações e melhoraram 
substancialmente a implementação destes processos. 
Com vista ao prosseguimento, deste tipo de iniciativas, a Presidência Irlandesa da EU 
(Janeiro a Julho de 2004), organizará o 3º Encontro das Pessoas em Situação de 
Pobreza, que decorrerá em Bruxelas entre 27 e 30 de Maio do corrente Ano. 
Os principais resultados do 1º e 2º Encontros, foram a produção de importantes 
contributos no que respeita às condições de participação efectivas das pessoas em 
situação de pobreza, os relatórios publicados, sublinham a necessidade de lançar e de 
manter os processos participativos e os aspectos positivos que resultaram dessas 
experiências participativas. O 3º Encontro pretende construir, a partir desses 
resultados e no seguimento das conclusões obtidas, uma análise e uma reflexão das 
práticas participativas. 
 
  
Principais objectivos do 3º Encontro 
 
Desenvolver pistas para promover a participação das pessoas em situação de pobreza 
e de exclusão social a todos os níveis e reforçar as redes estruturais que facilitam esta 
implicação. 
 
- Desenvolver um processo criativo de aprendizagem e um espaço de reflexão, onde os 
participantes possam trocar as suas experiências de participação e desenvolver 
estratégias de implicação social. 
 
- Aumentar as capacidades dos participantes, no contributo que daí possam dar ás 
ONG’s de luta contra a pobreza e exclusão social e colaborar com os representantes 
das autoridades públicas e outros actores sociais. 
 
- Promover a participação das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social 
através das organizações em que participam, nomeadamente pelo desenvolvimento, 
implementação e avaliação dos Planos Nacionais de Acção para a Inclusão. 
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- Aumentar a participação das instituições europeias que trabalham com as pessoas 
em situação de pobreza e exclusão social, reforçando o papel das organizações em 
que estas participam, através da preparação e a implementação de políticas a todos os 
níveis. 
 
Este 3º Encontro não substitui o trabalho desenvolvido pelas numerosas organizações 
e redes que existem nestas áreas e que lutam pelos interesses das pessoas em 
situação de pobreza. Este Encontro, pretende essencialmente materializar a 
importância da “voz” das pessoas nestas situações para a Presidência da UE e 
demonstrar a implicação das redes estruturais europeias que facilitam a participação 
das pessoas em situação de pobreza e exclusão social. 
 
Organização do 3º Encontro 
 
A Presidência Irlandesa, formou um Comité Organizador que inclui representantes dos 
Governos Belga e Luxemburguês, do Ministério dos Negócios Estrangeiros Irlandês, da 
Comissão Europeia, da EAPN, da ATD Quart Monde e da FEANTSA. 
Os delegados ao Encontro serão designados por cada país da União, juntamente com 
alguns países observadores, segundo um sistema de cotas. Os coordenadores serão 
responsáveis pela designação e pelo envio dos delegados ao 3º Encontro. A EAPN ficou 
encarregada de organizar este comité e desenvolver os conteúdos, as metodologias e 
os aspectos prático – logísticos do Encontro. 
 
Participantes  
 
- A maioria dos participantes no Encontro serão pessoas confrontadas com realidades 
de pobreza e de exclusão social, residentes no espaço da União e que pretendem 
influenciar medidas cujos objectivos serão a melhoria da sua situação, das suas 
famílias e da comunidade em geral. 
 
- Representantes das ONG’s de luta contra a pobreza e a exclusão social e 
trabalhadores sociais que trabalhem neste tipo de problemática. 
 
- Representantes de instituições e comités europeus. 
 
- Representantes de outros actores sociais implicados na luta contra a pobreza e a 
exclusão social. 
 
Línguas de trabalho  
 
Inglês, francês, finlandês, sueco, dinamarquês, alemão, holandês, espanhol, 
português, italiano, grego, polaco, búlgaro e húngaro. 
 
 
Despesas de viagem e alojamento   
 
O custo das viagens, alojamento e refeições serão da responsabilidade da organização, 
estando para tal disponíveis, através dos coordenadores de cada país, todos os 
elementos necessários para a organização das deslocações. 
 
 
Locais e Datas de Realização do Evento   
 
De 27 a 29 Maio de 2004 
 
Partida a 27, Regresso a 30 Maio 
 
Hotel DORINT – Bruxelas (Dias 27,28 e 29) 
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Programa 
 
5ª Feira – 27 Maio Chegada dos delegados 
19.00 Buffet no hotel Dorint 
  
6ª Feira – 28 Maio Presidente do 3º Encontro: Professeur Seamus O Cinneide 
  
9.00 - 9.45 Abertura 

Ministro irlandês 
Ministro belga 
Comissão Europeia 
Participante no 2º Encontro 

 
9.45 – 10.15 

 
Pausa para café 

 
10.15 – 13.00 

Atelier 1: Apresentação e troca de experiências 
 Os participantes apresentam-se, apresentam a sua 

Associação explicitando os principais sucessos e 
dificuldades das suas organizações. 

 Os resultados emergentes formarão questões comuns a 
esclarecer na sessão de encerramento.  

13.00 – 14.30 Almoço 
 
14.30 – 16.00 

 
Atelier 2 – Participação: da teoria à prática 

 Apresentação dos principais resultados do estudo - 
Debate 

 Apresentação de um exemplo retirado do Estudo - 
Debate 

16.00 – 16.30 Pausa para café 
16.30 – 17.30 Atelier 2 - continuação 

 Discussão aberta sobre a participação 
  
Noite Jantar e Festa 
  
Sábado – 29 Maio  
9.15 – 10.15 Atelier 3: Preparação do relatório à Sessão plenária 
10.15 – 10.45 Pausa para café 
10.45 – 13.15 Diálogo com as Autoridades 

 
Painel: 

 Ministro Irlandês 
 Representante da Comissão Europeia 
 Representante do SPC (Protecção Social) 
 Representante da EAPN 
 Relatórios dos Ateliers 
 Relatórios dos outros eventos promovidos pela 

Presidência Irlandesa 
 Respostas do Painel 
 Discussão aberta 

13.15 – 13.30 Sessão de Encerramento 
 Ministro Irlandês 
 Presidente da EAPN 
 Conclusões do Presidente do 3º Encontro 

13.30   Foto de Família 
 Almoço 

 
14.30 

 
Partidas 
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Ateliers 
 
Serão constituídos 4 ateliers, cada Atelier será acompanhado por uma equipa de 
animação, constituída por 3 pessoas : um animador, um relator e uma pessoa 
responsável pelos recursos necessários, esta equipa será responsável pela animação 
da discussão e a facilitação dos contactos entre os participantes. Os Participantes do 
mesmo país serão distribuídos pelos vários ateliers. 
 
Atelier 1 
 
- Breve síntese dos 1º e 2º Encontros (equipa de animação) 
 
- Será escolhido um relator para apresentar os trabalhos na sessão plenária (Com apoio 
da equipa de animação). 
 
- Cada participante fará a sua própria apresentação e da sua Associação de forma 
breve e se achar necessário recorrendo a material de apoio (fotos, jornais, cartazes, 
etc.) que poderão também ilustrar o(s) assunto(s) que pretendem abordar. 
 
- É pedido a cada delegado que prepare uma questão – chave que poderá não ser 
directamente acerca da participação, mas uma questão mais geral, que poderá ser 
formulada quando da Sessão de Encerramento. 
 
- Será necessário enviar à Micheline todas estas questões antes do Encontro. A 
Comissão Organizadora recolherá e reagrupará as questões de forma a serem 
discutidas pelos ateliers, sendo que os resultados serão apresentados no final. 
 
Atelier 2 
 
- Breve apresentação (10 minutos) dos resultados do Estudo pelos membros da EAPN. 
 
- Seguidamente poderão ser colocadas questões relativas a este Estudo. 
 
- Apresentação de um caso prático do estudo. (Membro participante) 
 
- Questões a colocar a este caso prático. 
 
- Em seguida partilham e trocam outros exemplos de participação em que se 
encontram implicados e explicitam o que deles retêm de positivo e negativo. A Equipa 
de Animação utilizará metodologias adaptadas para obter uma discussão aberta e 
participativa. 
 
Atelier 3 
 
Os relatores preparam os conteúdos para a Sessão Plenária e verificam-nos com os 
participantes. 
 
Diálogo com as Autoridades 
 
- Relatórios de Ateliers: apresentam os pontos principais e as questões do Atelier 1. 
 
- Relatórios das Conferências da Presidência Irlandesa (Família e Imigração), eventos 
que estarão ligados ao 3º Encontro. 
 
- Respostas do Painel (Representantes da Presidência Irlandesa, do Comité de 
Protecção Social, da Comissão Europeia, EAPN). 
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- Debate Aberto. 
 
 
Comentários metodológicos 
 
- Será necessária alguma flexibilidade para adaptar nos ateliers e no programa com 
vista a obter a finalidade desejada. 
 
- Encorajamento da espontaneidade. 
 
- Evitar interromper qualquer pessoa. 
 
- Evitar “entradas e saídas” na sala dos ateliers. 
 
- Utilizar as pausas e as refeições para melhor se conhecer. 
 
- Serão utilizados “crachás” de cor: Uma cor/atelier, que serão fornecidos à chegada de 
forma a facilitar o encontro dos participantes no mesmo atelier, se possível com a 
indicação da língua do participante. 
 
 
Pistas para discussão  
 
Este tipo de questões não esgota nenhum dos pontos ou temas que serão tratados no 
3º Encontro, resultam em grande parte, de reflexões sobre os outros dois eventos 
anteriores e poderão servir de “fio condutor” para o desenrolar dos trabalhos, sem 
contudo os influenciar. 
 
- Como passar de um processo de consulta para um processo de participação? 
 
- Como implementar os processos participativos nos PNAI’s desde a sua concepção até 
à sua avaliação? 
 
- Como abrir canais de comunicação (entre associações, com os decisores políticos e 
as administrações) reais, transparentes, recíprocos e fiáveis? 
 
- A partir do memento em que o diálogo está em aberto, como estabelecer agendas 
que transmitam os imperativos de todas as partes envolvidas? 
 
- Qual os critérios de avaliação dos processos participativos a estabelecer? 
 
- Como construir programas de formação e de inserção profissional adaptáveis? Como 
fazer para os certificar? Como capitalizar os conhecimentos adquiridos pela 
experiência de vida? 
 
- Como eliminar/reduzir os impactos negativos das políticas não sociais (agrícolas, 
económicas …) ao nível europeu? Como harmonizar as politicas sociais nos países 
membros? 
 
- Como favorecer os laços entre as pessoas em situação de pobreza que estão 
territorialmente dispersas e por vezes isoladas? 
 
- Como assegurar a duração dos financiamentos às Associações de Luta Contra a 
Pobreza e a Exclusão Social? 
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