
Plano de preparação em Portugal do 4º Encontro das Pessoas em 
Situação de Pobreza 

Bruxelas, 10-11 Junho de 2005 
   

Situação e principais dificuldades: 
 
- O conjunto das acções desenvolvidas, pela REAPN, para a mobilização das 
Pessoas em Situação de Pobreza, centrou-se na sua estratégia de 
territorialização da sua estrutura, através da constituição de redes 
regionais que integram a rede nacional, entendendo essas estruturas como a 
melhor forma de combater ao nível local as diferentes fenómenos de 
pobreza e exclusão social, mobilizando as ONG’s locais. 
 
- Cada Núcleo designou uma pessoa, que considerou o seu “porta-voz”, como 
tendo o perfil indicado para a transmissão desta experiência, ter 
capacidade para comunicar e estabelecer intercâmbios com outras 
delegações, com a assembleia deste Encontro e com os representantes 
oficiais.  
  
 - Pretende-se dar continuidade a este trabalho, através dos testemunhos e 
das experiências pessoal, de cada um dos membros da delegação, ao nível 
das estruturas regionais, dando início a um processo de descentralização da 
informação e da reflexão dos resultados do Encontro. 
  
- Uma aposta, tanto quanto possível, ao nível nacional, local e regional – e 
aproveitando a estrutura descrita no ponto nº1 – na comunicação social, de 
forma a “dar voz” aos participantes neste Encontro e no pressuposto que 
eles serão representantes de públicos mais alargados. A EAPN – Portugal 
desenvolverá todos os esforços e toda a sua capacidade de influenciar os 
média, no sentido de dar visibilidade a este evento, quer na fase de 
preparação quer na sua fase posterior (resultados, conclusões e follow-up).  
 
Boas Práticas  
 
 - A REAPN, terá igualmente a preocupação de enquadrar esta actividade 
específica nos seus projecto em curso quer ao nível local quer ao nível 
nacional e europeu, nomeadamente, conforme foi citado no Relatório do 3º 
Encontro Europeu, realizado em Bruxelas em 28 e 29 Maio de 2004, na 
Página 40, através do seu Projecto: “ Activar a Participação” a decorrer 
desde 2002. 



Todos os Núcleos desenvolverão igualmente uma metodologia de abordagem 
e recolha de informação ao nível dos públicos e no incentivo da participação 
das pessoas em situação de pobreza, em todas as suas actividades e 
projectos.   
 
 
Projectos e Prespectivas: 
 
Dar visibilidade nos media nacionais à realização deste Encontro, igualmente 
desenvolver estratégias de divulgação local e regionais. 
 
Seria interessante dar visibilidade a estudos, sondagens, investigações 
sobre este tema da percepção da pobreza e dos pobres pela opinião pública 
(exemplo de Portugal); 
 
A presença tanto quanto possível em todos estes eventos, responsáveis 
doutras árias (Justiça, Emprego, Saúde, Educação, Imigração, Cooperação 
para o Desenvolvimento…)  
 
Convidar sempre que possível, representantes nacionais e / ou regionais ao 
nível dos Planos Nacionais de Acção para a Inclusão, por forma a assegurar 
a continuidade desta estratégia em termos nacionais. 
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4º ENCONTRO EUROPEU DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA 
Bruxelas 10 e 1 de Junho 2005 

 
 
 
Nota de preparação A/C dos coordenadores nacionais    
    
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Para o prosseguimento dos objectivos da participação, os Encontros Europeus das 
Pessoas em situação de Pobreza serão realizados anualmente. A Presidência 
Europeia do Luxemburgo no 1º Semestre de 2005 fará a ligação do 3º para o 4º 
Encontro de forma a assegurar uma continuidade e um aprofundamento dos temas 
abordados. A Presidência do Luxemburgo privilegiou o tema da imagem, sempre 
presente em todas as discussões dos encontros anteriores sobre diferentes aspectos:  
 

 A Imagem que as pessoas em situação de pobreza dão ou querem dar delas 
próprias. 

 A Imagem geral que a sociedade – e certos grupos específicos – atribuem às 
pessoas em situação de pobreza.  

 E a fusão destes dois olhares, as suas interacções e as consequências nos 
processos de participação 

 
 

 
Como é que as pessoas em situação de pobreza são retratadas e como é 

que a pobreza é vista pela sociedade? 
 

 
Para além do tema da imagem, é igualmente importante dar continuidade às 
reflexões e trocas de experiências sobre os aspectos que emergiram como 
prioritários durante os três encontros precedentes: 
 

 O acesso ao mercado de trabalho e ao emprego para as pessoas 
desempregadas de longa duração. 

 O impacto do racismo e da discriminação sobre as pessoas em situação de 
pobreza e de exclusão social. 

 A liberalização dos serviços tais como o fornecimento de água, electricidade … 
e os seus efeitos sobre as pessoas em situação de pobreza e exclusão social. 

 A necessidade de construir e reforçar mecanismos e estruturas nacionais que 
facilitem a participação das pessoas em situação de pobreza no debate político 
e nas decisões que afectam a sua vida 
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Ao trabalhar estas temáticas, estamos conscientes que o contexto dos Encontros 
Europeus das pessoas em situação de Pobreza e de exclusão social, conjuntamente 
com a Estratégia Europeia de Inclusão e dos PNAI’s formam uma “espinha dorsal” 
desta estratégia. Desenvolvendo métodos de trabalho para o Encontro e para a sua 
preparação, devemos assegurar a ligação entre os temas e a implementação da 
Estratégia Europeia de Inclusão. 
 
 
PREPARAÇÃO NACIONAL 
 
Os Coordenadores Nacionais serão designados pelas Redes Nacionais da 
EAPN. Estes Coordenadores Nacionais trabalharão com o seu representante 
no Comité Executivo da EAPN e o delegado ao Grupo de Trabalho sobre a 
Inclusão Social e com todas as pessoas interessadas de forma a garantir 
resultados pertinentes no 4º Encontro. No mínimo, serão programadas 3 
reuniões preparatórias donde se esperam os seguintes resultados: 
 
 

1. 1º Encontro Nacional (Janeiro ou Fevereiro) 
 
 

Com um grupo pequeno : 
  Coordenador nacional,Membro do Comité 

Executivo e Membro do Grupo de Trabalho 
para a Inclusão Social, participantes nos 
encontros precedentes. 

Objectivos :  Explorar ideias, metodos de trabalho, 
procurar métodos e ideias criativas teatro, 
video, pinturas… sem perder de vista os 
temas ligados à interpretação. 

Resultados :  Ideias e Sugestões para o 4º Encontro 
enviados por mail para Miicheline GERONDAL 
(micheline.gerondal@skynet.be) 

 Antes de 25 de Fevereiro de 2005. 
 
2. Reunião europeia de planeamento – 19 de Março em Bruxelas 

Esta reunião juntará os Coordenadores Nacionais e as equipas de 
animação do 4º Encontro. 
 
Objectivos:  Verificar que as pessoas chave possuem uma 

compreensão clara do programa e dods 
métodos de trabalho do 4º Encontro. 

Resultados :  Os Coordenadores Nacionais serão bem 
informados do processo de preparação ao 4º 
Encontro e os membros das equipas serão 
informados dos papeis a desempenhar no 4º 
Encontro.  
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2. 2ª Reunião Nacional (fim de Março ou princípio de Abril) 
 

Objectivos:  Explorar temas e preparar os delegados ao 4º 
Encontro.   

Resultados:  Disponibilizar os nomes dos delegados ao 4º 
Encontro e realizar a sua preparação à sua 
participação. 

 Os Nomes serão enviados à Micheline 
GERONDAL (micheline.gerondal@skynet.be) 
Antes do fim de Abril. Depois dessa data 
não se poderá assegurar a participação dos 
delegados.   

  
Produção Este ano tentaremos obter a colaboração dum 

centro artístico de forma a obter um 
instrumento visual para apresentar as 
mensagens que surgirão do 4º Encontro, para 
isso serão estabelecidos contactos adequados.  

 
Orçamento para as reuniões nacionais 
 
O Orçamento divide-se em dois tipos de custos : 
1. Viagens 
2. Ajudas de Custo que incluem refeições, alojamento e aluguer de 

salas, se necessário. 
 
Em todo o caso o orçamento total de preparação das reuniões nacionais 
não poderá exceder  
80 euros/p/ pessoa para viagens 
130 euros/p/ dia para ajudas de custo 

 
Todo o montante acima não será reembolsado. 
 
O reembolso das despesas far-se-á nas condições gerais da EAPN. Os 
formulários e as justificações originais deverão ser enviados pelo correio 
registado para a EAPN. 
 

 Para as reuniões em Janeiro antes de 28 de Fevereiro 
 Para as outras reuniões antes de 31 de Maio 
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Montantes (Viagens e Ajudas de Custo) para o conjunto do 
processo de preparação nacionais 

 
2000 euros 
 

1100 euros 
 

500 euros 
 

Allemagne 
Espagne 
Italie 
Pologne 
Royaume Uni 

Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
République chèque 
Slovaquie 

Chypre 
Lettonie 
Luxembourg 
Malte 

 
 
 
Ideias sobre o tema da Imagem 
 
 Conteúdos 
 

Para preparar os participantes sobre o tema da imagem, propomos o 
seguinte : 

 
 Como somos percebidos e porque tipo de grupos e de 

interlocutores ? 
 Como nos entendem os trabalhadores sociais, medias… 
 Como queremos ser percebidos?   
 Como queremos comunicar a nossa realidade ? a que grupos 

prioritários. 
 O que é uma boa comunicação ? 
 Quais são os critérios? 
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Uma Iniciativa da Presidência Luxemburguesa 
 

 
 

4º Encontro Europeu das Pessoas em Situação de 
Pobreza 

 
Bruxelles, 10 & 11 Junho 2005 

 
 
 
 
 
 
 
Apoio  
Comissão Europeia                        Organização 
Governo Belga                       EAPN 
Governo Austriaco                   European Anti Poverty Network 
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4ª Encontro Europeu das Pessoas em situação de Pobreza 

 
Programa Provisório 
 
Este documento constitui um Programa Provisório para o 4ª Encontro das Pessoas em Situação de 
Pobreza. A Versão definitiva do Programa será elaborada a partir dos resultados das reuniões 
Nacionais de preparação do Encontro e deverá ser aceite pelo Comité Organizador na reunião de 
Março de 2005. 
O tema genérico deste 4º Encontro será o da percepção das pessoas em situação de pobreza e de 
exclusão social, do impacto sobre as suas experiências e das oportunidades que lhes são 
oferecidas. O contexto destes Encontros europeus é o da Estratégia europeia de Inclusão Social 
e dos Planos Nacionais de Acção para a Inclusão que constituem o cerne desta estratégia. Por 
este motivo, a dimensão terá como objectivo central o impacto das “percepções” sobre a 
aplicação destes Planos e o desenvolvimento desta Estratégia. 
 
 
 
 
 
 
Quinta-Feira,9 Junho Chegada dos Participantes - Inscrições 

 
19.00 Jantar buffet no Hotel Dorint 

 
Sexta-Feira, 
10 Junho 

Palácio d’Egmont 
Presidência do 4º Encontro:  
  

9.00 - 9.45 Recepção: 
 Vidéo: Mensagem do 3º Encontro europeu das Pessoas em 

situação de Pobreza. Intervenção do Bruno Gonçalves. 
 Madame  Marie-José Jacobs, Ministra da Família, da 

Solidariedade Social e da Juventude do Luxemburgo. 
 Monsieur Herbert HAUPT,  Bundesminister für soziale 

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz)   
 Testemunho de um participante no 3º Encontro das Pessoas 

em Situação de Pobreza e Exclusão Social. 
 

9.45 – 10.15 Pausa para Café 
 

10.15 – 11.45 Sessão plenária – Resumo dos Encontros precedentes 
 
Será convidado um painel para uma breve apresentação dos pontos 
importantes dos encontros precedentes. Seguidamente haverá a 
possibilidade de uma troca de impressões com os participantes no 4º 
Encontro. Os Sectores identificados para esta troca de impressões 
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serão : 
 O Acesso ao Emprego e à formação para as pessoas excluidas 

do Mercado de Trabalho. 
 O Impacto do Racismo e da discriminação sobre as pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social. 
 A liberalização do mercado de serviços (agúa, 

electricidade,etc…) e os seus efeitos sobre as pessoas em 
situação de pobreza e exclusão social.  

 A necessidade de aumentar ou de construir estruturas e 
mecanismos ao nível nacional para facilitar a participação das 
pessoas em situação de pobreza e exclusão social nos debates 
e decisões políticas que afectam as suas vidas.   

 
11.45 – 13.00 Ateliers – 1

 
Apresentação e partilha de experiências. 
 

13.00 – 14.30 Almoço 
 

14.30 – 16.00 Ateliers 2 : As percepções 
 
Os Ateliers tentaram criar um diálogo entre participantes e outros 
actores presentes sobre o tema da percepção e sobre a forma como 
essas percepções influenciam a Estratégia Europeia para a Inclusão.   
 

16.00 – 16.30 Pausa para Café 
 

16.30 – 17.30 Ateliers 2 : Continuação 
 

Soirée Jantar 
 

Sábado, 11  Junho Palácio d’Egmont 
Président :  
  

9.15 – 10.30 Ateliers 3 : Preparação dos Relatórios 
 
Conclusão das discussões do Ateliers 2. Os delegados e todos os 
actores participantes nos Ateliers serão convidados a preparar 
relatórios separados.  
 

10.30 – 11.00 Pausa para Café 
11.00 -13.00 Sessão Plenária 

 Relatórios e questões dos ateliers  
 Respostas do Painel 
 Discussão aberta 
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Painel 
 Representante do Ministério Luxemburguês 
 Representante do Ministério Belga 
 Representante da Comissão Europeia 
 Representante do Comité de Protecção Social 
 Representante da EAPN 

 
13.00 – 13.30 Sessão de Encerramento 

 Madame  Marie-José Jacobs, Ministra da Família, 
Solidariedade Social e da Juventude do Luxemburgo  

 Madame Maria MARINAKOU, Presidente da EAPN 
 Conclusões do Presidente do 4º Encontro 
 

13.30 – 15.00  Foto de Família 
 Almoço 
 

15.00 – 17.00  Avaliação do Encontro pelos participantes e contactos 
informais.  

19.30 Jantar Informal 
 

Domingo 12 Junho Partida dos participantes (Alguns dos quais partirão no Sábado pela 
tarde)  
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