
1) Exemplos de práticas participativas em Portugal  

 

Em Portugal, apesar de se valorizar a implicação e a colaboração das pessoas socialmente 

desfavorecidas, ainda não é prática corrente o envolvimento activo e a expressão destes 

grupos. Esta situação está relacionada com o facto da democracia em Portugal ser ainda um 

processo em construção e da maior parte dos serviços (públicos ou privados) não 

constituírem mecanismos facilitadores da participação. A lógica de funcionamento das 

instituições é ela própria um impedimento à participação activa, visto que todos os recursos 

– ou pelo menos uma boa parte deles – estão montados numa lógica verticalizada, de 

serviço-utente. Por mais que estejamos conscientes que temos que actuar com e não para 

os cidadãos, ainda estamos longe de, no plano concreto, actuar desta forma. 

Tendencialmente e durante muito tempo, a lógica de auscultação passou sempre por formas 

de representação dos excluídos e que, tradicionalmente, se expressam através de 

organizações não governamentais que intervêm junto destes públicos. Com este cenário, foi 

possível recolher e sistematizar algumas práticas que promovem a participação e a 

implicação das populações excluídas. Os exemplos recolhidos em termos nacionais 

evidenciam a existência de alguma prática participativa e de colaboração dos públicos 

socialmente desfavorecidos, no entanto, é de salientar que estas práticas são pontuais, sem 

sustentabilidade e muitas vezes são desenvolvidas no âmbito de projectos, sendo por isso 

mesmo, limitados no tempo e com dificuldades de continuidade.  

 

Palmela: participação na gestão pública local  

O orçamento participativo incide numa postura aberta à participação e envolvimento de 

todos os munícipes, construindo espaços de participação em que cada um possa participar 

de acordo com as suas disponibilidades, interesses e motivações. Se por um lado, este 

mecanismo possibilita a mobilização das populações e um aprofundamento da 

democracia e da cidadania (articulação com os serviços municipais e com a comunidade 

local), por outro lado, permite uma transparência e uma proximidade da administração 

pública em relação aos cidadãos, daí a inclusão desta iniciativa neste capítulo.  

Orçamento Participado – Concelho de Palmela

É um instrumento participativo de elaboração e definição do orçamento municipal, fomentando o 
envolvimento dos cidadãos na gestão pública e contribuindo dessa forma para uma administração local 
mais eficaz e transparente. Este instrumento aposta na participação directa de todos os munícipes no 
plano de actividades e investimentos municipais através de um processo regular e sistemático de 
debates públicos abrangendo todas as localidades do concelho de Palmela.  



Âmbito da intervenção:  
Local (concelho de Palmela – 53 352 habitantes)  
Período de Realização:  
Desde Março de 2003 
Objectivos:  
- articulação dos serviços municipais envolvidos na elaboração do orçamento e divulgação de 
estratégias, implementando metodologias participativas;  
- promover um processo de informação e debate público sobre o orçamento e o plano de acção 
municipal; 
- fomentar espaços de acompanhamento de execução das acções aprovadas; 
- processo de fiscalização e de enriquecimento do processo de decisão que reforce a transparência da 
gestão pública e melhore a qualidade das decisões tomadas e do serviço público à comunidade. 
Obstáculos:  
- dificuldade em mobilizar todos os munícipes ao mesmo tempo no sentido de se ocuparem em 
pormenor de todos os assuntos da gestão pública. Daí a necessidade de eleger, de quatro em quatro 
anos, representantes da comunidade para essa função; 
- dificuldade em garantir a participação de todos os munícipes  em todos os processos de informação 
e debate público em agenda.  
Potencialidades:  
- participação dos munícipes na gestão pública; 
- fomentação da democracia e de uma cidadania mais activa; 
- promoção da consciência activa e a co-responsabilização relativamente às decisões; 
- maior transparência, maior controlo dos cidadãos e uma maior eficácia na gestão de aproximação dos 
cidadãos ao poder.  
Metodologia:  
A metodologia adoptada por esta experiência assenta numa visão mais global e integrada de 
participação das pessoas no desenvolvimento local. As estratégias utilizadas incidem na realização de 
reuniões plenárias (processo de consulta/auscultação) por local de residência, favorecendo a 
participação directa das pessoas. Desta forma a autarquia apostou na realização de reuniões públicas 
temáticas segundo agrupamentos e localidades, dada a dimensão do concelho e a dispersão da 
referida população. Estas reuniões temáticas têm como objectivo, não só apresentação do balanço da 
execução do plano de actividades do ano em curso e a apresentação de propostas para o plano de 
actividade do ano seguinte, mas também a discussão e reflexão de vários temas (desenvolvimento 
económico, desenvolvimento social, ambiente e ordenamento do território). No final, devolve-se os 
resultados da auscultação aos participantes, reflectindo e definindo o plano. Destas reuniões surge a 
carta do orçamento participativo que é um documento de informação e apoio à participação visto que 
este documento funciona como um veículo de informação, no qual os cidadãos podem ter acesso a 
todos os dados no sentido de favorecer a sua participação e o seu efectivo envolvimento.  
Resultados Obtidos: 
 - conhecimento efectivo da realidade concelhia;  
- participação dos cidadãos na definição das prioridades do plano de actividades e do orçamento 
municipal;  
- participação dos cidadãos na gestão pública municipal. 
Contactos:  
Câmara Municipal de Palmela  
Comissão Técnica de orçamento Participativo  
Cine Teatro S. João 
Tef. 21 2338530  
Fax: 21 2338529  
www.orcamentoparticipativo-palmela.org/   
 

Desta forma, pode-se considerar que esta experiência assenta num modelo de gestão 

pública participativa, promovendo a participação directa e o aprofundamento da cidadania. 



No entanto, devemos salientar que esta experiência só poderá ter sucesso e continuidade 

se se verificar que os resultados da participação estão presentes na tomada de decisão, 

isto é, se os próprios cidadãos verificarem que os seus contributos estão presentes no 

documento (decisão) final. Para tal, a referida iniciativa define um conjunto de 

instrumentos que disponibiliza toda a informação necessária para a participação consciente 

e concreta dos cidadãos. Desta forma, estamos perante um processo de participação que 

aposta no envolvimento dos cidadãos na gestão municipal através da auscultação dos 

próprios munícipes e da presença destes no processo de definição de estratégias.  

 

Projecto Fazer a Ponte: participação e co-responsabilização dos educandos  

Este projecto educativo está a ser desenvolvido na Escola Básica1 integrada de Aves/S. 

Tomé de Negrelos – Vila das Aves. Esta escola pública envolve crianças com diferentes 

origens sócio-culturais e tem como carácter inovador o facto de ser administrada pelos 

próprios pais. Nesta iniciativa, o aluno é visto como um participante de um projecto de 

preparação para a cidadania no exercício da própria cidadania. A selecção desta iniciativa 

prende-se com o facto de abordar as questões da cidadania e da responsabilização de 

todos os actores educativos, apostando na participação destes e sendo um mecanismo 

de inclusão na sociedade.  

Escola da Ponte – Concelho de Santo Tirso

Esta iniciativa compreende uma postura e um método pedagógico diferente do que se desenvolve nas 
outras escolas. A escola considera que todos os alunos são especiais e únicos e por isso com 
capacidades e necessidades diferentes para enfrentar o percurso escolar. Assim, esta iniciativa 
educativa tenta garantir que cada aluno receba da parte da escola o tipo de apoio que necessita. Os 
alunos estão organizados em grupos heterogéneos e não estão distribuídos por turmas nem por anos 
de escolaridade. Todos os alunos trabalham com todos os professores, não existindo lugares fixos ou 
salas de aula. Os professores rodam pelos diferentes espaços de modo que possam trabalhar com 
todos os alunos, garantindo a continuidade do trabalho que se está a desenvolver e o apoio que é 
considerado adequado.  
Âmbito de intervenção:  
Local – Vila das Aves – Santo Tirso (72 396 habitantes)  
Período de Realização:  
Desde 1976 
Objectivos:  
- co-responsabilização dos educandos através de uma maior autonomia  
- desenvolvimento de uma aprendizagem alicerçada em valores como a solidariedade e a co-
responsabilização dos alunos. 
Obstáculos:  
- este modelo educativo é diferente do sistema escolar vigente nas outras escolas. Por isso, a 
transição destes alunos para o sistema normal pode levar a algumas dificuldades de adaptação;  
- garantir continuidade ao projecto; 
                                                 
1 Esta escola possui apenas o 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e actualmente compreende 163 alunos.  



- muitas questões inerentes ao projecto esbarra com a gestão do sistema educativo em vigor.  
Potencialidades:  
- permite um conhecimento mais aprofundado de cada educando e favorece o relacionamento com os 
outros actores;  
- adequa o percurso escolar de cada aluno às características singulares que elas apresentam pois isso 
implica formas diversas de apreensão da realidade;  
- conhecimento de todo o funcionamento da escola e do processo educativo;  
- as decisões são tomadas em conjunto por todos os actores envolvidos neste projecto.  
Metodologia:  
Esta iniciativa constitui-se como um veículo de facilidade e fomento da participação dos alunos no 
meio escolar através da implementação de alguns instrumentos pedagógicos, como por exemplo a 
assembleia de escola. A assembleia de escola reúne semanalmente e permite a todos os alunos 
decidirem democraticamente quais os direitos e os deveres de todos os actores da escola. É através 
desta assembleia que todos os actores têm a oportunidade de exprimir e de dar os seus contributos 
para solucionar os problemas que vão surgindo, contribuindo dessa forma, para o melhor 
funcionamento da escola. A assembleia é eleita anualmente e os alunos através da apresentação de um 
cartão de eleitor escolhem através do voto uma lista. As reuniões de assembleia constituem-se como 
momento pertinente de trabalho colectivo onde apresentam uma diversidade de assuntos (temas de 
estudo, inquéritos, dificuldades, conflitos, alteração das regras instituídas, entre outros). 
É igualmente pertinente, referir o papel que os pais assumem neste projecto através da associação 
de pais. Esta associação garante o funcionamento de um conjunto de serviços disponibilizados na 
escola, designadamente: o funcionamento da cantina, a realização de actividades de férias, aquisição 
de equipamentos, entre outros. Os pais neste sentido assumem um papel pertinente de interlocução e 
parceria indispensável para o funcionamento da escola, nomeadamente no desenvolvimento de 
projectos incluídos no plano de actividade. Neste sentido, reúne-se, mensalmente no sentido de 
avaliar os projectos que estão a decorrer.  
Resultados obtidos:  
- desenvolvimento de uma nova organização de escola em que todos os actores (professores, pais, 
alunos e pessoal auxiliar) estão envolvidos e participam activamente no processo educativo e na 
tomada de decisões relativamente a todos os assuntos inerentes ao funcionamento da escola;  
- promoção de um conjunto de princípios (solidariedade activa e participação responsável) em 
contextos formativos  
Contactos:  
Escola Básica Integrada de Aves/S. Tomé de Negrelos  
Largo Dr. Braga da Cruz  
4795-015 Aves  
Tel: 252 872410 
www.eb1-ponte-n1.rcts.pt 
Este projecto educativo assenta nos princípios e nos valores da autonomia, solidariedade, 

responsabilidade e democraticidade. O aluno é visto como um indivíduo único e em 

permanente desenvolvimento, valorizando a construção da sua identidade pessoal, 

fomentando a iniciativa, a criatividade e a responsabilidade dos próprios educandos.  

 
Associação Cais: o envolvimento dos próprios excluídos  
 
A Associação Cais (associação de Solidariedade Social sem fins lucrativos) surge com o 

objectivo de apoiar a população sem-abrigo no processo de reinserção social. Para tal, esta 

associação colabora e coopera com outras Instituições de Solidariedade Social no sentido 

de minimizar as vivências de pobreza e de exclusão social que a população-alvo apresenta. A 



Revista Cais é uma das mais importantes iniciativas que esta associação desenvolve 

visto que a distribuição da revista constitui-se como um mecanismo de valorização dos 

sem-abrigo, permitindo-lhes o acesso a condições mínimas de vida. Por isso, pareceu-

nos interessante incluir esta iniciativa. 

Revista Cais – Associação Cais 

A venda da revista funciona como um elemento de integração social destas pessoas normalmente 
marginalizadas. A distribuição desta revista é realizada pelos próprios actores (sem-abrigo) e 
permite-lhes a obtenção de uma pequena remuneração, proporcionando aos “vendedores” a 
participação e o envolvimento na definição do seu projecto de vida e na sociedade envolvente.  
Âmbito:  
Nacional  
Período de Realização:  
Desde 1994 
Objectivos:  
 - criar melhores condições de vida para as pessoas através da obtenção de uma pequena remuneração 
- preparar as pessoas para uma vida activa-participada na sociedade civil.  
 - integração e inclusão destas pessoas na sociedade civil através da inserção no mundo das relações 
interpessoais e do “mercado de trabalho”.  
Obstáculos:  
- apesar de proporcionar uma pequena remuneração, esta não é suficiente para garantir uma vida 
totalmente independente dos subsídios sociais 
Potencialidades:  
 - oportunidade de se relacionarem com outras pessoas que não vivenciam as mesmas condições de 
vida;  
- um passo para uma vida independente e socialmente participada;  
- resolução da dificuldade que as instituições se confrontavam relativamente à inserção no mercado 
de trabalho, isto é, a preocupação com a ocupação profissional desta população.  
Metodologias: 
Esta distribuição é efectuada em vários pontos do país e só é possível através da constituição da 
Rede Cais2, que funciona como uma rede de Centros de Distribuição com uma atenção particular 
para as acções que estas instituições desenvolvem. O período de venda decorre entre a edição de um 
número e o próximo e no momento do levantamento dos exemplares, o vendedor pagará à 
instituição distribuidora 30%. O respectivo vendedor fica com 70% do preço de cada exemplar da 
Cais. O vendedor que não consiga vender todos os exemplares de um número Cais poderá depois 
trocá-los gratuitamente por outros novos. Esta metodologia responsabiliza os próprios indivíduos 
sobre a distribuição e envolve-o no seu processo de inclusão social.  
Resultados Obtidos: 
- capacitação e envolvimento dos actores no desenvolvimento do seu próprio projecto de vida;  
- mobilização de diferentes actores na sociedade civil;  
Contactos:  
Associação Cais  
Rua do Vale Formoso de Cima, 49 a 55 
1950-265 Lisboa  
www.cais.pt 
 

                                                 
2 Esta Rede é composta pelas seguintes entidades: - Acapo (Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal; Albergues Nocturnos do 
Porto; Associação – O Companheiro; Fundação AMI – Olaias, Almada, Porto, Chelas, Funchal; Exercito de Salvação; Centro 
Comunitário de Carcavelos; Caritas Diocesana de Setúbal e de Aveiro; Casa Abrigo Padre Américo 
 



Esta iniciativa surge como uma oportunidade destes grupos socialmente desfavorecidos 

iniciarem o seu processo de integração no mercado de trabalho, no sentido que lhes 

permite adquirir algumas competências neste âmbito e participar na sociedade civil.  

Fóruns Regionais “Activar a Participação” – REAPN  

A Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal tem como objectivo e como principio, desde a sua 

constituição, a promoção da participação das pessoas que vivem em situação de pobreza e 

de exclusão social nas decisões que lhes afectam directamente, pois defende a importância 

de dar voz aos excluídos contribuindo positivamente para a definição de políticas sociais de 

uma forma inclusiva e horizontal. Esta iniciativa constitui um primeiro passo para uma maior 

consciencialização desta prática participativa de envolver os próprios beneficiários de uma 

medida política, daí a pertinência em descrever esta experiência que procurou mobilizar todos 

os beneficiários. 

Fóruns Regionais “Activar a Participação”

Partindo dos seus núcleos distritais (Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Évora), a Reapn 
promoveu, em 2002 seis encontros de auscultação dos beneficiários e ex-beneficiários do Rendimento 
Mínimo Garantido. Estes encontros ocorreram em simultâneo nos locais seleccionados (Porto, Ovar, 
figueira da Foz, Portel, Lisboa e Amares). Para contactar os grupos participantes, a Reapn contou com 
a colaboração do Instituto para o Desenvolvimento Social, que através das Comissões Locais de 
Acompanhamento do RMG, conseguiu mobilizar grande parte dos participantes que estiveram 
presentes. 
Âmbito:  
Nacional  
Período de Realização 
2002 
Objectivos:  
- estes encontros tinham como principal objectivo auscultar os beneficiários e os ex-benficiários 
sobre o rendimento mínimo de inserção, visto que esta medida é uma das principais formas de inclusão 
daqueles que enfrentam situações de pobreza e exclusão extrema. 
Obstáculos:  
- os resultados destes encontros não tiveram repercussões ao nível da política social devido à 
mudança de governo – dificuldade de continuidade da acção.  
Potencialidades:  
- oportunidade de mobilizar os beneficiários e de auscultar as suas percepções sobre esta medida 
- envolvimento e participação dos próprios grupos-alvo e contribuição para a definição das políticas 
que lhe são dirigidas. 
Metodologias:  
Metodologia de auscultação directa - estes encontros foram dinamizados sob a forma de grupos de 
trabalho no sentido de reflectir sobre a importância e o alcance desta medida (Rendimento Social de 
Inserção) enquanto instrumento de inclusão e de inserção social das populações desfavorecidas. Os 
participantes foram divididos em três grupos, tendo em cada grupo um dinamizador e um relator. 
Cada grupo teve em discussão um tema específico: a importância do contrato de inserção, o RMG e 
o contacto com os diferentes serviços e os direitos e deveres. Assim, com este instrumento 
pretendeu-se criar um espaço de partilha de experiências, dificuldades, constrangimentos e 
apresentação de propostas e estratégias para a resolução desses mesmos constrangimentos. 
Resultados Obtidos: 
- sensibilização e consciencialização da importância de criar e fomentar espaços de reflexão e 



discussão com os próprios actores em situação de desfavorecimento social sobre as medidas que são 
direccionadas especificamente para estes actores;  
- ruptura com alguns estereótipos e preconceitos que veiculam a ideia de que a população excluída não 
consegue manifestar-se de forma estruturada e organizada.  
Contactos:  
Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal – REAPN  
Rua de Costa Cabral, 2368 
4200 Porto 
 

Estes encontros constituíram como momentos pertinentes de expressão (envolvimento de 

forma positiva e organizada) das percepções e expectativas das próprias pessoas em 

desfavorecimento social, sendo um momento importante para desencadear outras 

iniciativas de consulta alargada, de modo a garantir uma efectiva e plena inclusão destes 

grupos na sociedade.  

 

Cadernos 2000 – das palavras aos actos – “dar voz aos mais excluídos”  

O Secours Populaire Français em 1989, resolveu recriar os chamados “cadernos de 

queixas3”. Estes cadernos reuniram alguns testemunhos de pessoas que viviam em situação 

de pobreza e exclusão social, exprimindo os seus sentimentos e as suas necessidades. Oito 

anos depois, este organismo voltou a lançar estes cadernos “novos cadernos de esperanças, 

que ficaram conhecidos por “Cahier 2000- le dire pour agir”. Este modelo foi adoptado em 

Portugal como o momento de dar voz aos principais destinatários das políticas sociais, pois 

estas só podem ser eficazes se forem delineadas e definidas conjuntamente com a 

população a quem se dirige. Esta iniciativa surge, assim da necessidade de responsabilizar 

os indivíduos e de autonomizar os mais desfavorecidos. Esta iniciativa abrangeu vários 

países, designadamente a França, o Reino Unido, Portugal, Holanda, Bélgica, Finlândia, 

Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Rússia, Macedónia e a Roménia. Em Portugal, este 

projecto ficou conhecido como os Cadernos 2000 – das palavras aos actos” e era da 

responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade4. Este instrumento constituiu 

uma nova forma de auscultação da população em situação de desfavorecimento social e abrangeu 

vários grupos-alvo etários (crianças, jovens e adultos) e daí a necessidade de salientar a 

importância de motivar as pessoas para a participação..  

Cadernos 2000

O Caderno 2000 – das palavras aos actos apelou para o envolvimento de todos inclusive das entidades 

                                                 
3 Inicialmente, estes cadernos surgiram como a compilação de reclamações e pedidos recolhidos em Assembleias Locais por toda a 
França, desempenhando um papel fundamental no processo revolucionário de 1789.  
4 O projecto contou com a colaboração das seguintes entidades: Comissariados Regionais de Luta contra a Pobreza, Instituto para 
o Desenvolvimento Social, Intervenção Operacional Integrar, Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento e Direcção-
Geral da Acção Social, com o patrocínio do Montepio Geral e em colaboração com o coordenador europeu do Projecto. 



públicas e privadas da área do social e permitiu enriquecer a informação disponível sobre a 
caracterização das condições e contextos de pobreza no nosso país através da auscultação das 
pessoas que vivenciam essas mesmas situações. Esta mobilização traduziu-se num conjunto de 
iniciativas locais e no envolvimento de várias entidades no terreno.  
Âmbito:  
Nacional  
Período de Realização:  
2000 
Objectivos:  
 - a auscultação de pessoas socialmente excluídas e a divulgação dos seus testemunhos numa 
perspectiva de construção de um cenário europeu em matéria de exclusão social;  
- dar voz aos principais actores de pobreza e de exclusão social  
Obstáculos:  
- Dificuldade em mobilizar as pessoas desfavorecidas e as organizações que trabalham directamente 
com estas populações na parte inicial deste processo 
Potencialidades:  
- permite dar voz a quem vivência situações de pobreza e exclusão social  
- mobilizar e envolver todos os organismos e instituições com responsabilidades na concepção e 
implementação de medidas na área do social; 
- mobilizar as pessoas que vivenciam essas situações a participarem e a envolverem-se nesta iniciativa 
- este modelo tem sido utilizado para as actividades que as diversas entidades desenvolvem junto dos 
seus respectivos público-alvo; 
- contribuição relevante para a definição de políticas de âmbito nacional e na definição de estratégias 
à escala europeia.  
Metodologia:  
A metodologia adoptada incidia na circulação de cadernos por todas as regiões em que foi possível 
aceder a um vasto conjunto de testemunhos na primeira pessoa que compreendem as preocupações, as 
necessidades e as esperanças destes grupos socialmente desfavorecidos. Para tal, foi necessário 
apostar na flexibilidade através da constituição de redes informais de circulação de informação e 
material. Para além da visualização dos desenhos e da escrita, foram utilizados outras formas e 
instrumentos de expressão, designadamente, o recurso ao vídeo, à fotografia, à estampagem de 
t-shirts, entre outros. À semelhança dos cadernos dos restantes países, eram propostos 11 temas de 
reflexão: a minha vida é assim…, o que me faz falta…, o que me faz feliz…; fico triste se …; fico 
zangado se …; pergunto-me porquê…; espero que…, às vezes sonho …, o futuro…, tenho ideias…quero 
fazer qualquer coisa; não quero mais…Estes temas funcionaram como ponto de partida para que as 
pessoas pudessem falar da sua situação através da pintura, do desenho, de colagens e da escrita. O 
contributo das pessoas em situação de exclusão social é imprescindível para a melhoria das suas 
condições de vida. 
Resultados obtidos:  
 - contribuição relevante, tanto a nível de definição de políticas de âmbito nacional, como na definição 
de estratégias à escola europeia. 
- trabalho directo com as pessoas socialmente desfavorecidas  
Fontes Bibliográficas: 

 Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 2000 – das palavras aos actos, Erradicação da 
Pobreza 1997-2006, 2000 

Contactos:  
DEPP – Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento 
www.mts.gov.pt/caderno2000/home2000.htm 
 

Desta forma, pode-se afirmar que este projecto consistiu num mecanismo de auscultação 

de pessoas em situação de pobreza e exclusão social, permitindo a participação activa 

desses elementos. Esta apreensão, por sua vez, só é possível se os próprios excluídos forem 



chamados a participar em todo o processo de concepção e implementação das estratégias e 

medidas direccionadas para estes actores. Por isso, estamos perante um mecanismo de 

activação da participação e não perante um mero instrumento de recolha de informação. 

Este momento proporcionou um espaço de livre expressão, permitindo uma reflexão sobre 

as suas trajectórias e projectos de vida. São eles que vivem e sofrem os efeitos da 

pobreza e desta vivência adquirem conhecimentos fundamentais sobre as suas causas, a 

melhor forma de erradicar e as prioridades a ter em conta para a sua erradicação.  

 

Projecto “Escola Contra a Violência na Família”  

Este projecto promovido pela REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal em parceria 

com o Sindicato de Professores do Norte (SPN), insere-se no âmbito da Campanha Europeia 

de Sensibilização da opinião pública para a violência contra as mulheres, conduzida pela 

Comissão Europeia entre Março de 1999 e Março de 2000. Esta iniciativa é um projecto 

de prevenção e sensibilização para as questões relacionadas com a violência doméstica, 

em especial o que é exercida contra a mulher, envolvendo de forma activa as crianças 

e os jovens estudantes numa campanha de sensibilização.  

Projecto “Escola Contra a Violência na Família” 

A experiência deste projecto no terreno foi inovadora quer pelas características do próprio grupo-
alvo quer pela metodologia utilizada na abordagem da problemática. Tendo por base uma lógica 
preventiva, o projecto desenvolveu-se a partir das ideias e conceitos que as crianças tinham sobre o 
tema e que fossem eles próprios o motor desta campanha. 
Âmbito:  
Local – Porto (1 781.826 habitantes) 
Período de Realização:
Novembro 1999/Junho 2000  
Objectivos:  
- sensibilizar a comunidade educativa, nomeadamente as crianças e jovens para o problema da 
violência doméstica (particularmente o que é exercida sobre as mulheres e as crianças);  
- promover acções de informação e reflexão, contribuindo para uma melhor clarificação dos conceitos 
e das formas de combater a violência doméstica;  
- promover a intervenção e comunicação concertada entre diferentes intervenientes, designadamente 
estabelecimentos de ensino, entidades públicas e ONG’s perante o problema da violência domestica; 
- contribuir para desmontar e combater preconceitos, mitos e medos relacionados com as praticas de 
violência e denuncia da mesma;  
- contribuir para que as crianças e jovens possam gerir e resolver, no futuro, conflitos familiares sem 
o recurso à violência;  
- contribuir para quebrar o ciclo de violência em que muitas crianças e jovens se vêem envolvidos, 
prevenindo o desenvolvimento de perturbações comportamentais e emocionais mais graves no futuro; 
- fomentar o desenvolvimento e consolidação de atitudes assertivas, nomeadamente da população do 
sexo feminino, para lidar e combater situações de violência ou geradoras de violência; 
Obstáculos:  
- por vezes não houve uma boa receptividade por parte de alguns professores em participar nesta 
iniciativa. No entanto, é de salientar que a capacidade de envolvimento dos actores superou as 
expectativas da equipa técnica.  



Potencialidades:  
- debate e reflexão sobre o fenómeno da violência doméstica  
- mobilização de um conjunto de actores da comunidade educativa (alunos, professores e a 
comunidade envolvente) 
Metodologia:  
O desenvolvimento do projecto iniciou-se com a produção e distribuição de materiais de suporte à sua 
execução: cartazes, autocolantes, panfletos, brochuras e um dossier de apoio. Cada uma das escolas 
seleccionadas indicou uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas, que com o acompanhamento 
próximo da equipa de trabalho, ficou responsável pela dinamização e coordenação das acções a serem 
realizadas. Assim, todas as escolas envolvidas foram convidadas a elaborar materiais e a desenvolver 
diversas actividades de campanha. Os presidentes das Associações de Pais foram convidados a 
participar em diversas reuniões, essencialmente com dois objectivos: para tomar conhecimento das 
acções que seriam desenvolvidas na escola e comunicar essa informação a todos os pais/encarregados 
de educação e para incentivar a sua participação e colaboração na campanha. Inserido numa lógica 
preventiva, o projecto desenvolveu-se a partir das ideias e conceitos que as crianças tinham sobre o 
tema e pretendia que a comunidade educativa (principalmente os jovens), fossem eles próprios o 
motor e os principais actores da campanha de sensibilização contra a violência doméstica. Para tal, 
foram utilizadas várias técnicas: debates que contou com a presença de alguns peritos nesta área e 
com os jovens. Estes debates ocorreram nas próprias escolas; desenhos – no sentido de visualizar e 
de expressar o que as crianças e os jovens sentiam em relação à violência na família; exposição de 
fotografias; realização de pequenos textos sobre esta temática, entre outros. No final do ano, os 
alunos de uma escola envolvida, levaram a palco uma representação baseada no tema da violência 
doméstica. Uma peça de teatro adaptada a partir de um texto escrito por alunos de uma comunidade 
local próxima de Santa Maria da Feira. É ainda de referir que todas estas actividades foram 
desenvolvidas sempre pelo público-alvo. 
Resultados obtidos:  
- maior consciencialização de todos face ao problema da violência na família  
- empenhamento, criatividade e espontaneidade na produção dos mais diferentes materiais escritos 
e/ou ilustrados.  
- participação efectiva de toda a comunidade envolvente de cada escola (crianças e jovens, pais e 
professores) 
Contactos:  
Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal – REAPN  
Rua de Costa Cabral, 2368 
4200 Porto 
Tel.225420800 
Fax: 225403250  
Web Page: www.reapn.org  
 

Rede Social Local de Portalegre  

As Redes Sociais Locais surgem como um instrumento para erradicar a pobreza e a 

exclusão social, fomentando o trabalho em rede (parceria alargada) e o envolvimento de um 

conjunto de actores sociais locais, quer públicos e privados. Estas redes têm como 

principal objectivo promover o diagnóstico e o planeamento participado, no sentido de 

em conjunto definir estratégias e medidas para os problemas que o concelho 

apresenta, bem como, promover o desenvolvimento sócio-económico local. Desta forma, 

pareceu-nos pertinente apresentar uma iniciativa rural e urbana.  

Diagnóstico Social do Concelho de Portalegre 

O diagnóstico social realizado em todas as redes sociais locais apresenta-se como um instrumento de 



levantamento das potencialidades e das fragilidades locais, no sentido de proporcionar um 
conhecimento concreto da realidade concelhia. É um ponto de partida para a definição de um Plano de 
Desenvolvimento Social que vai de encontro às necessidades deste concelho, permitindo uma 
intervenção articulada e multidisciplinar. 
Âmbito:  
Local (Portalegre – 15 238 habitantes)  
Período de Realização:  
2002 
Objectivos:  
- recolha de informação sobre o concelho em questão, 
- obter um retrato fidedigno da realidade concelhia.  
Obstáculos:  
- dificuldade em articular e aproveitar os recursos que cada instituição dispõem para contrariar as 
problemáticas identificadas  
- dificuldade em estabelecer parcerias devido ao protagonismo de algumas entidades, nomeadamente 
das autarquias e também devido à delimitação do campo de intervenção de cada instituição  
Potencialidades:  
- conhecimento concreto e especifico da realidade e das actividades que cada instituição desenvolve 
(um melhor conhecimento das próprias instituições que intervêm a nível local)  
- reflexão em conjunto (com todos os actores locais) sobre os problemas existentes no concelho  
- possibilidade de criar e estabelecer parcerias (articulação entre as várias entidades no sentido de 
solucionar os problemas existentes)  
- partilha de conhecimentos e experiências   
Metodologia:  
Todo este processo assenta numa metodologia de investigação-acção, no sentido de se identificar as 
causas das problemáticas presentes e, numa fase posterior, na definição de estratégias de 
intervenção que vão ao encontro das causas referidas. Para a realização deste diagnóstico foram 
aplicadas várias técnicas. Numa primeira fase, foram constituídos grupos de trabalho temáticos, 
onde foram agrupados entidades que desenvolvem objectivos e intervenções similares 
(educação/formação e emprego; associativismo e equipamentos desportivos e recreativos; actividades 
económicas e voluntariado). Numa segunda fase, foi aplicada a entrevista semi-directiva enquanto 
meio de recolha de informação privilegiada no sentido de uma abordagem qualitativa e que se traduziu 
num workshop (Nuvem de Problemas) que contou com a presença de instituições heterogéneas e 
representativas de todas as áreas da realidade concelhia. A Nuvem de Problemas é uma metodologia 
que tem como finalidade a identificação e o levantamento de problemas sobre o assunto em questão. 
Por isso, foi pertinente a presença de entidades e personalidades locais detentoras de um 
conhecimento preciso sobre esse território. Neste workshop foram identificados problemas numa 
relação de causa-efeito, dando origem a diversas problemáticas que, posteriormente, foram 
trabalhadas. Podemos, assim, referir que esta metodologia assenta num espaço de reflexão e de 
sistematização das problemáticas no sentido de “definir caminhos” para o desenvolvimento social 
local. 
Resultados Obtidos: 
 - visão articulada e multidisciplinar da realidade concelhia;  
- linhas de orientação para a definição do plano de Desenvolvimento Social (as potencialidades e as 
debilidades)  
Contactos:  
Câmara Municipal de Portalegre  
Praça do Município, Apartado 47 
7301-954 Portalegre  
Tel: 245300120/245330245 
www.cm-portalegre.pt 
A partilha de sugestões e experiências que este momento (diagnóstico participativo) 

proporciona revela-se extremamente pertinente para todos os participantes. Se por um 



lado, permite o levantamento dos problemas existentes e a sua sensibilidade para a 

necessidade de os solucionar, por outro lado, permite o envolvimento e a participação dos 

que actores que intervêm na realidade em questão. Este envolvimento incide, 

fundamentalmente, nas acções desenvolvidas por este grupo e na definição/implementação 

de estratégias. Assim, o diagnóstico realizado no âmbito das redes sociais, assume um papel 

relevante visto que funciona como um instrumento de auscultação da realidade.  

 

Rede Social Local de Cascais  

 

Diagnóstico social de Cascais 

Optou-se por este exemplo no sentido de abranger uma rede social urbana e outra de âmbito mais 
rural. Daí a selecção pela Rede Social de Cascais. Para além, da rede social local ter desde já como 
principio subjacente a participação e a mobilização efectiva dos actores neste processo, a Câmara de 
Cascais vem desenvolvendo e apostando em laços de parceria tornando os parceiros (actores) mais 
próximos, coesos e com predisposição para a congregação de esforços.   
Âmbito:  
Local – Cascais (170.683 indivíduos)  
Período de Realização:  
Desde 2000 
Objectivos:  
- necessidade de obter um conhecimento mais objectivo e sistematizado da realidade social com o 
objectivos e delinear intervenções e estratégias mais ajustadas.  
Obstáculos:  
- dificuldades de disponibilidade por parte dos técnicos  
Potencialidades:  
- promover o desenvolvimento social local;  
- promover o trabalho em parceria e a mobilização de um conjunto de actores pertinentes para a 
identificação dos problemas e conhecimento da realidade em questão.  
Metodologia:  
Em 1996 a Câmara Municipal de Cascais estabeleceu com o Centro de Estudos do ISSScoop um 
protocolo, iniciando-se assim a realização de vários diagnósticos sociais: diagnósticos sociais de cada 
Freguesia, seguindo-se o diagnóstico social do concelho. Em Maio de 2000 foi solicitado uma 
actualização dos dados, devolvendo-os aos agentes locais em reuniões de freguesia. A integração, a 
articulação, a subsidiariedade e a inovação, são princípios que estiveram implícitos na própria 
implementação da Rede Social e que procurou apostar na proximidade com o território através da 
participação de todos os parceiros locais nas diferentes fases da construção do desenvolvimento 
social, no sentido de constituir planos multidimensionais integrados (assumidos por todos e 
mobilizadores da comunidade). Foram promovidos um conjunto de workshops nas 6 freguesias de 
acordo com uma metodologia participativa de diagnóstico e planeamento. Em todos os encontros deu-
se lugar à discussão e à visualização dos problemas. No final criaram-se grupos de trabalho 
temáticos de acordo com as problemáticas identificadas. Foi produzido um memorando por cada 
workshop de freguesia e estes foram geridos por dois facilitadores, tendo-se utilizado técnicas de 
visualização, espaços de discussão e reflexão, utilizando sempre grelhas comuns a todos os 
grupos. Para cada workshop foram convidados a participar os agentes sociais intervenientes nos 
respectivos territórios. No primeiro workshop foi realizado um levantamento de problemas. Para tal, 
recorreu-se à técnica de visualização da “Nuvem de Problemas”. Para cada grupo de problemas 
constituíram-se grupos de trabalho para a definição de objectivos e concretização das acções. 
Estamos assim, perante uma metodologia participativa estruturada em dois níveis de parceria – 



estratégico e operacional, numa lógica de desenvolvimento local assente numa perspectiva de 
“bottom-up”.  
Resultados Obtidos: 
- intervenção integrada de todas as freguesias  
- envolvimento e participação dos mais variados actores socais  
Contactos: Câmara Municipal de Cascais 
Praça 5 de Outubro  
2754-501 Cascais  
Tef: 214825000 
 

 

Iniciativa Comunitária Equal – Projecto Trampolim  

A Iniciativa Comunitária Equal compreende um conjunto de princípios nos quais todos os 

projectos devem basear a sua acção, nomeadamente a participação e o envolvimento de 

todos os parceiros, quer os actores que constituem as Parcerias de Desenvolvimento como 

os grupos-alvo. Desta forma, e num vasto conjunto de projectos Equal, seleccionamos o 

projecto Trampolim como uma experiência a referir enquanto instrumento de 

favorecimento do envolvimento e da mobilização dos próprios destinatários, visto que 

visa a construção com os próprios jovens, de itinerários individualizados de inserção 

sócio-profissional. O projecto “Trampolim” é dirigido a 150 jovens sem qualificações 

escolares ou profissionais das freguesias de Campanhã, Lordelo e Aldoar (concelho do 

Porto) e tem como objectivo o desenvolvimento de percursos integrados de inserção 

profissional. 

Projecto Trampolim  

Este projecto surge da necessidade sentida por um conjunto de entidades (Fundação para o 
Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, Associação para o Desenvolvimento Integrado de 
Lordelo do Ouro, faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Câmara 
Municipal do porto e Associação Empresarial de Portugal) de um número significativo de jovens se 
encontrarem em situação de exclusão social face à educação e consequentemente ao mercado de 
trabalho. Este projecto tem como principais objectivos a definição e a apresentação de propostas, 
reflexões e instrumentos de trabalho inovadores que possam ser úteis para a situação que estes 
jovens vivenciam.  
Âmbito:  
Local – Porto (1 781.826 habitantes) 
Período de Realização:  
2001-2006 
Objectivos:  
- criar um modelo de intervenção baseado em itinerários para a inserção profissional de jovens não 
qualificados, apostando na sua implicação na construção do seu projecto profissional e no 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais que facilitem a sua empregabilidade;  
- implementar novos métodos nas acções de inserção profissional de jovens, nomeadamente no que diz 
respeito à criação e reforço das estruturas locais de orientação e acompanhamento;  
- apoiar a concretização dos projectos individuais de inserção definidos pelos jovens, nomeadamente 
no encaminhamento para outras acções de formação mais específicas, de acordo com os objectivos 
por eles definidos ou na inserção profissional propriamente dita.   



Obstáculos:  
- hábitos de funcionamento no que diz respeito ao não envolvimento do público-alvo  
- esforço de criatividade e inovação para fomentar a participação do público-alvo 
Potencialidades:  
- o envolvimento de todos os actores (os técnicos que trabalham directamente com os jovens, os 
técnicos da parceria e os destinatários) 
- Esta iniciativa oferece aos participantes (jovens) acções de formação e oportunidades de estágio 
com duração de 4 meses.  
Metodologia:  
Uma das preocupações dos parceiros foi garantir o envolvimento e a participação activa dos 
destinatários na identificação e definição dos seus objectivos e na concepção das actividades a 
desenvolver. A par deste elemento o projecto pretende estimular a autonomia individual tendo por 
base um processo de auto-reflexão. Para tal, a equipa recorreu ao “Itinerário Individualizado de 
Inserção” (percurso e projecto futuro individual). Esta fase incide num processo de construção e de 
reflexão elaborado pelo jovem com o apoio da equipa. Assim, a participação dos destinatários permite 
promover a autonomia através da definição e estruturação dos seus percursos e adquirir mecanismos 
que lhe permitam “visualizar” o seu próprio futuro e as etapas que são necessárias para o atingir. As 
técnicas utilizadas foram:  
- entrevista estruturada – pretendeu-se com este instrumento auscultar a opinião dos jovens 
relativamente às suas aspirações, necessidades de emprego, a relação com a escola e com a família.  
- focus group – este instrumento foi aplicado de forma paralela e complementar a entrevista 
estruturada. Foram realizadas 4 sessões de discussão, semi-estruturadas (em grupo) uma em cada 
zona alvo de intervenção (Lordelo do Ouro; Aldoar, Campanhã e Zona Histórica do Porto). Estas 
sessões foram orientadas pelo mesmo técnico e acompanhado por outro técnico local. O moderador 
apenas introduz os temas e gere as intervenções, sendo possível recolher informação variada sobre as 
expectativas dos jovens em relação ao emprego, à formação e à escola. Os resultados destes 
instrumentos foram pertinentes para a concepção e execução das actividades do projecto.  
- fórum técnico – funcionou como um espaço de discussão, onde os técnicos apresentaram as 
necessidades que sentem no terreno e algumas sugestões (principais problemas sentidos no trabalho 
com os jovens; apresentação de casos de sucesso; necessidades de formação e orientação especifica 
sentidas pelos técnicos e pistas para uma intervenção futura) através do bainstorming   
Resultados Obtidos: 
- participação activa dos grupos alvo na concepção, desenvolvimento e avaliação dos projectos, como 
forma de melhor adequar as intervenções às suas necessidades e expectativas;  
- itinerário individualizado de inserção dos jovens – princípios orientadores e elementos de apoio à 
organização e promoção de actividades de inserção sócio-profissional de jovens pouco qualificados.  
Contactos:  
Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto 
Rua da Reboleira, 47 
4050-492 Porto  
Tef: 22 3392650 
Fax: 22 3392659 
www.fdzhporto.pt  
 

Este projecto envolve os membros dos grupos-alvo em todos os aspectos da concepção e 

execução do projecto. É necessário motivar as comunidades para a participação, 

valorizando os recursos de cada indivíduo e fazendo de todas as acções do projecto 

espaços de participação. Assim, podemos considerar que os destinatários desta iniciativa 

estiveram envolvidos desde a sua concepção até ao desenvolvimento das suas actividades e 

na própria definição do Logótipo do projecto. Houve sempre uma preocupação em garantir a 



mobilização destes actores e a identificação destes ao projecto. A presença dos jovens no 

diagnóstico, concepção e desenvolvimento do projecto permitiu o pleno envolvimento do 

grupo-alvo no seu próprio projecto de vida, tendo por base conceitos como: conhecimento, 

informação, responsabilidade, participação activa e capacitação através da identificação 

das suas potencialidades e capacidades.  

Iniciativa local – Associação de Moradores do Bairro das Lameiras – Vila Nova de 

Famalicão  

Este exemplo centra-se na vontade dos moradores em melhorar o seu ambiente local 

através de esforços locais, visto que as parcerias locais constituem um meio pertinente de 

formular estratégias integradas a nível local. Esta associação oferece a oportunidade de 

alargar o número de moradores que participam na acção local e melhorar a qualidade 

da acção.  

Associação de Moradores do Bairro das Lameiras  

Esta associação é uma associação de solidariedade social, que surge da necessidade dos moradores se 
organizarem no sentido de melhorar as condições habitacionais e de vida dos residentes do bairro das 
Lameiras. Contudo, ao longo do tempo esta associação passou de uma colectividade de bairro para se 
tornar numa instituição de desenvolvimento local.  
Âmbito:  
Local – Bairro das Lameiras e meio envolvente.  
Período de Realização:  
Desde 1984 
Objectivos:  
- promoção da cultura, desporto e solidariedade social  
- defesa dos interesses dos moradores do Bairro das Lameiras  
Obstáculos 
- dificuldade em envolver todos os moradores do bairro e as entidades locais.  
Potencialidades:  
 - envolvimento e mobilização dos próprios residentes (lógica de cooperação mais flexível) 
- esta associação criou 62 postos de trabalho, combatendo deste modo o desemprego e reforçando a 
economia social;  
- articulação com as entidades locais competentes para a resolução dos problemas que o bairro 
demonstra ao longo do tempo. 
Metodologia:  
Esta associação é constituída por um conselho de Moradores que engloba 24 representantes por 
patamar e que funciona junto da direcção como órgão de consulta. Este conselho reúne-se 
periodicamente com o objectivo de consultar os representantes dos moradores para as questões 
relacionadas com o próprio bairro, designadamente remodelação do bairro, reabilitação de todo o 
espaço envolvente e a definição de estratégias que respondam às carências da população local. Deste 
modo, a associação é um mecanismo organizado que tem presente as reivindicações, as expectativas e 
algumas estratégias dos próprios moradores. Deste modo, podemos considerar que esta iniciativa 
surge do próprio envolvimento e mobilização dos moradores, no sentido de melhorarem as suas 
condições de vida e de quebrar o estereótipo anteriormente existente de exclusão. Estamos, assim, 
perante, a organização dos próprios excluídos com o objectivo de melhorar a sua situação de 
desfavorecimento social. 
Resultados Obtidos: 
- envolvimento dos residentes do Bairro das Lameiras no que diz respeito a diversos assuntos 



relacionados com este bairro, designadamente, na manutenção e funcionamento (melhoramento das 
estruturas existentes e consequentemente da qualidade de vida dos moradores);  
- ao longo dos tempos esta associação para além de ser uma colectividade do bairro apostou, 
igualmente, na intervenção social e no desenvolvimento local.  
Contactos:  
Rua da Associação de Moradores das Lameiras  
4760-026 Vila Nova de Famalicão  
tef: 252501700 
www.geral@amlameiras.pt  
 

Esta iniciativa demonstra, uma vez mais, que as pessoas em situação de desfavorecimento 

social têm capacidade de organização, capacidade de reflectir sobre os seus próprios 

problemas e analisar as causas fundamentais da situação presente. Esta consciencialização 

conduz ao desenvolvimento e à definição de soluções (em conjunto) para os problemas 

identificados, tentando dar respostas a esses mesmos problemas. Contudo, é importante 

referir que esta iniciativa não só levou com que os moradores se organizassem e 

desenvolvessem serviços e instrumentos para superar algumas dificuldades, mas também 

foi pertinente para quebrar a imagem de exclusão que aquele espaço detinha. Assim, estas 

iniciativas só poderão ter o devido sucesso se tiverem presente a participação de todos os 

moradores e das respectivas organizações na identificação e análise das causas, na 

definição e no desenvolvimento das soluções e nos processos de tomada de decisões e na 

própria avaliação de todo o processo. Em síntese, considera-se que esta iniciativa constitui 

um mecanismo de mobilização e envolvimento dos indivíduos através de um estímulo local 

(colaboração dos actores locais) em solucionar as problemáticas existentes.  

  
LPDM – Liga Portuguesa dos Deficientes Motores  

Esta iniciativa surge da acção de um grupo de mães no sentido de constituir uma associação 

vocacionada para o apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência motora. Durante 4 

décadas, esta associação acompanhou as mudanças sociais e as evoluções no campo da 

reabilitação e da inserção social. Actualmente, esta associação dispõe de recursos sociais 

promovendo a inclusão social de pessoas com deficiência e das suas famílias. Do conjunto 

das empresas de inserção existentes, optamos por colocar esta instituição visto que 

esta inclui um grupo-alvo que ainda não tinha sido mencionado nos nossos exemplos.  

 

 

Empresas de Inserção 

 Actualmente, esta instituição possui três empresas de inserção, que apresentamos de seguida:  
▪ a casa da flor – esta empresa surgiu em 2000 e é um snack-bar que fornece refeições rápidas, 



confeccionadas pelo serviço de restauração e catering da própria instituição. 
▪ café concerto – surgiu em 2002 e para além de serviço de refeições, organiza espectáculos de 
musica bem como a promoção de outras formas de expressão artística. Permite, igualmente, a 
encomenda de doçaria, salgados e refeições prontas a servir ou para congelação.  
▪ graficx - a empresa de inserção desenvolve as suas actividades na área das Artes Gráficas e 
permite diversificar as respostas a populações em risco de exclusão, bem como responder às 
solicitações do mercado nesta área. 
Âmbito:  
Nacional  
Período de Realização:  
Desde 2000 
Objectivos:  
- integração social e profissional de públicos desfavorecidos, nomeadamente de pessoas com 
deficiência; através do desenvolvimento de uma actividade profissional;  
- criar postos de trabalho e promover o acesso ao mercado de trabalho.  
Obstáculos 
 -dificuldade em inserir os indivíduos no mercado de trabalho após o termino do contrato na empresa 
de inserção, visto que a empresa de inserção constitui-se como local de transição.  
Potencialidades:  
- estas empresas de inserção integram profissionais com deficiência e com formação na respectiva 
área.  
Metodologia:  
- Nestas empresas cada indivíduo possui um plano individual, no qual estão implícitos os aspectos mais 
relevantes e necessários para a sua inserção sócio-profissional. Este processo pode englobar a 
necessidade de formação profissional (de 6 meses) e de profissionalização. Esta última fase consiste 
no desenvolvimento de uma actividade profissional na empresa de inserção, regulada por um contrato 
de trabalho a termo certo (não inferior a 6 nem superior a 24 meses). É ainda de referir que na fase 
da formação, os actores dispõem de uma bolsa de formadores e de seguro de acidentes pessoais, 
enquanto que na fase da profissionalização os actores possuem uma remuneração mínima mensal e a 
inscrição na segurança social. Assim, este processo permite ao indivíduo o envolvimento na definição 
da sua inserção sócio-profissional e o desenvolvimento da cidadania e da inclusão na sociedade. 
Paralelamente, desenvolve-se os contactos necessários com as estruturas locais para que o processo 
de inserção tenha continuidade, tendo presente as especificidades de cada indivíduo.  
Resultados Obtidos: 
- a reinserção sócio-profissional de pessoas com deficiência que se encontram em situação de 
desfavorecimento face ao mercado de trabalho; 
- aquisição e desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais relativamente ao 
exercício da actividade em questão;  
- participação social, económica e responsabilização dos actores  
Contactos:  
LPDM – Liga Portuguesa dos Deficientes Motores  
Rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda  
1349-011 Lisboa 
 

As iniciativas desenvolvidas por esta instituição (quer as empresas de inserção, quer as 

outras actividades), promove a participação activa dos grupos-alvo (as pessoas com 

deficiência) no processo de tomada de decisões. No entanto, estes actores isoladamente 

não conseguem resolver os seus problemas, mas são os principais actores que estão 

inseridos neste processo e estão nas melhores condições para identificar os problemas e 

para definir em conjunto com as entidades competentes as estratégias a serem 



implementadas nesse âmbito. Neste sentido, a criação destas empresas de inserção 

assumem uma grande pertinência, visto que permitem o acesso ao mercado de trabalho de 

pessoas que tem dificuldades acrescidas de integração e constituem-se como meio de 

inclusão, de cidadania e de coesão social. 

 

Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bem Vinda à Liberdade – CRL  

Esta instituição enquadra-se no grupo das cooperativas criadas no Pós-25 de Abril de 1974, 

inseridas em comunidades de baixos rendimentos e assumindo uma perspectiva de 

desenvolvimento comunitário. É uma cooperativa de habitação e estrutura-se em torno 

de um modo colectivo de auto-construção de habitação, envolvendo e mobilizando os 

próprios actores.  

Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bem Vinda à Liberdade – CRL  

Esta experiência surgiu da iniciativa da Comissão de Moradores do Faralhão do levantamento das 
carências e procura de soluções numa comunidade fortemente industrializada em 1995. Para além da 
construção de habitações, esta cooperativa desenvolve, igualmente, outras iniciativas no domínio 
social, cultural, recreativo, material e de qualidade vida. Possui um protocolo com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional de Setúbal e do Seixal através do qual ministra formação 
profissional nas oficinas e participa em programas de apoio a trabalhadores desempregados de longa 
duração e jovens à procura do primeiro emprego. Os seus principais recursos incidem nas despesas e 
nas receitas centradas na actividade de construção de habitação. 
Âmbito:  
Local  
Período de Realização:  
Desde 1975 
Objectivos:  
- combater as carências identificadas no referido local  
- possibilitar a construção de habitações para famílias mais carenciadas e desfavorecidas  
Obstáculos:  
- a primeira iniciativa de construção de 150 habitações não teve os melhores resultados dada a má 
experiência com a empresa subcontratada;  
- em 1984 surgem alguns problemas devido à situação de desemprego de alguns cooperantes. Para 
colmatar esta situação, a cooperativa ministrou formação de construção civil para os sócios que se 
encontravam nesta situação. Esta formação foi uma das formas encontradas pela própria cooperativa 
para combater este problema, visto que estes indivíduos foram integrados nos trabalhos 
desenvolvidos (trabalhos de construção civil – construção de habitações) pela instituição.  
Potencialidades:  
- permite a realização de uma actividade remunerada combatendo, dessa forma, o fenómeno de 
desemprego presente em alguns sócios desta cooperativa;  
Metodologia:  
A cooperativa constrói habitações com administração directa recorrendo à mão-de-obra dos sócios 
desempregados, para os quais foi feita formação em construção civil. A cooperativa tem 75% da 
construção da localidade. A concepção e a edificação das casas é feita pela cooperativa, com excepção 
do projecto de arquitectura que é contratado a uma cooperativa de arquitectos. Emprega mais ou 
menos 60 pessoas, 42 das quais são trabalhadores permanentes, estando a maioria na construção e 
oficinas. Para tal, formou os cooperadores nas áreas de construção civil, adquiriu tecnologia e criou 
oficinas especializadas em serralharia, carpintaria, marcenaria, acabamentos de móveis, canalizações, 
entre outros. Para alem da construção, a cooperativa também responsabilidades ao nível da 



manutenção e reparação das habitações já construídas. Os cooperantes não só contribuem 
monetariamente mas também com o seu trabalho - “conta-trabalho” - através da qual creditam a sua 
conta prestando trabalho na cooperativa aos fins-de-semana, feriados ou férias.  
Resultados Obtidos: 
- melhoria das condições de habitalidade dos sócios e das pessoas que recorrem a esta cooperativa  
- mobilização dos próprios actores na resolução dos seus problemas (ausência de habitação ou más 
condições de habitabilidade)  
Contactos:  
Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bem-Vinda a Liberdade, CRL  
Faralhão  
2910 Setúbal  
Tel. 265 783874 
 

 

Projecto “Participar” – Conselho Consultivo  
 
A ideia de criação de um conselho consultivo surgiu no âmbito de um projecto que o Centro 

Social e Paroquial Nossa Senhora da Vitória está a desenvolver que é o “Participar”.  

Um dos grandes motivos que levou à criação do conselho consultivo foi o facto de existir 

um Deficit de participação dos beneficiários dos serviços na vida da instituição e também o 

fraco nível de resposta das empresas locais às necessidades de emprego. Para além destes 

factores, a criação de um conselho consultivo, envolvendo activamente os residentes da 

freguesia na definição (e concretização) das respostas às suas necessidades contribuirá em 

muito para o reforço da auto-estima desta população e para a (des)construção de uma 

imagem que existe da população residente no Centro Histórico do Porto, a maior parte das 

vezes negativa e estigmatizante. Assim, optamos pela selecção desta iniciativa porque 

pareceu-nos uma experiência inovadora que aposta na participação (“dar voz”) à população 

e as entidades locais, no sentido de averiguar as necessidades de intervenção e 

implementar estratégias e medidas que se adequam a essas mesmas necessidades. 

 

Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é um fórum de participação que visa promover o funcionamento de uma rede 
que facilite a partilha e desenvolva a qualidade em actividades institucionais ou interinstitucionais.  
Âmbito:  
Local – Porto (1 781.826 habitantes) 
Período de Realização:  
Desde de 2005  
Objectivos:  
- potenciar o envolvimento e a participação de todas as pessoas e entidades locais mais 
representativas e com interesses directos na instituição;  
- estruturar e reforçar os espaços de rede na articulação interinstitucional, promovendo uma cultura 
de partilha em actividades e objectivos comuns;  
- dar parecer e contributos no processo de planeamento, no âmbito da definição de objectivos e 
actividades do conselho consultivo;  



- apreciar o relatório anual de actividades do conselho consultivo. 
Obstáculos:  
- disponibilidade dos pais, visto que é complicado definir uma hora que seja compatível com a vida 
profissional e com os horários dos serviços em que as crianças estão;  
- disponibilidade por parte dos empresários. 
Potencialidades:  
- possibilidade de envolver os diferentes actores locais e institucionais (residentes, empresas locais, 
técnicos responsáveis pelas unidades/valências que o centro dispõe, os pais das crianças (creche, 
jardim de infância e ATL)entre outros). 
- definir em conjunto as estratégias e as medidas no sentido de colmatar necessidades identificadas 
Metodologia:  
A primeira sessão plenária teve como objectivo apresentação geral do projecto e das expectativas em 
relação ao Conselho, adoptando um mecanismo que favorecesse a participação efectiva e o mais 
alargada possível de todos os intervenientes. O conselho consultivo está organizado em subgrupos, 
tendo presente áreas específicas de actividades, designadamente o apoio familiar e comunitário, apoio 
à formação profissional, emprego, sensibilização e animação comunitária. Este mecanismo contempla 
três tipos e níveis de reuniões, designadamente:  
- reuniões gerais em cada trimestre: Setembro, Dezembro, Março e Junho 
- reuniões de sub-grupos de acordo com as necessidades específicas de programação das actividades; 
- reuniões mensais da comissão executiva. 
As decisões são tomadas por maioria simples, mantendo o carácter consultivo em relação à direcção 
do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Vitória.  
Resultados Obtidos  
- identificação das necessidades locais  
- criação de 4 grupos com diferentes temáticas no sentido de reflectir e de apresentar estratégias 
de intervenção;  
Contactos:  
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Vitória  
Rua de S. Bento da Vitória, 2, 
4050-542 Porto   
 
 
Projecto SIFAT – Sistemas de Informação, Formação e Apoio Técnico – REAPN  
 
Este projecto foi desenvolvido pela Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, no âmbito da 

Iniciativa Comunitária Emprego – Eixo Integra, com o objectivo de promover o trabalho em 

rede na luta contra a pobreza e a exclusão social. A selecção deste projecto como um 

exemplo a integrar este capítulo está relacionado com o facto de pretender dinamizar 

redes ao nível local e nacional, apostando desta forma numa cultura de rede entre as 

organizações não governamentais que trabalham na luta contra a pobreza.  

Projecto SIFAT 

Esta iniciativa teve presente os diferentes contornos organizacionais e as especificidades de cada 
localidade envolvida no sentido de dar uma resposta local às necessidades das organizações aos 
diferentes níveis (informação, formação, investigação, e apoio técnico). 
Âmbito:  
Nacional e distribui-se pelos seguintes distritos: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Évora e Aveiro.  
Período de Realização:
1995-2000 
Objectivos:  
- organizar de forma integrada a constituição de núcleos regionais com uma metodologia própria 



organizada através da dinamização e implementação de Redes Locais de Desenvolvimento e 
Solidariedade Social de Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social.  
Obstáculos:  
- dificuldade de mobilização dos dirigentes associativos para a vertente formativa do projecto; 
- necessidade de adaptar os conteúdos programáticos e as estratégias de acção aos diferentes 
contextos regionais e especificidades sócio-institucionais; 
- dicotomia permanente entre a vontade colectiva e os interesses sócio-institucionais   
Potencialidades: 
- promoção de uma cultura de trabalho em rede e de habitus de intervenção que favorecem a 
cooperação inter-institucional. 
- possibilidade de promover o envolvimento dos dirigentes locais;  
- conhecimento interinstitucional e da realidade local ao nível do combate à pobreza e à exclusão 
social;  
- implementação e fomento do trabalho em rede e em parceria (mobilizar todos os esforços para a 
dinamização de parcerias locais);  
Metodologia:  
A metodologia adoptada incidiu na realização de acções de informação/sensibilização – estes 
encontros eram dirigidos aos associados da REAPN e a dirigentes locais de outras instituições, 
privadas e públicas com o objectivo de sensibilizar estes agentes para a importância do trabalho em 
rede e do partenariado institucional e na realização de acções de formação – estas acções eram 
dirigidas aos técnicos de intervenção social que trabalham nas instituições que aderiram ao projecto e 
a técnicos desempregados, no sentido de obter um conjunto de conhecimentos teóricos (conhecer o 
meio e os seus problemas; conhecimentos interinstitucional e cooperação entre as instituições; o 
trabalho em rede e as suas potencialidades; instrumentos e métodos de intervenção; concepção e 
organização de planos, acções e projectos) pertinentes para a concretização do projecto. Esta acção 
formativa compreendia um estágio com as instituições que estavam a participar na dinamização da 
rede local, pois a finalidade do estágio era a implementação de um centro de recursos para o 
respectivo núcleo previamente constituído, ou seja, os actores envolvidos deveriam de implementar 
um projecto de criação da rede local desenvolvido no período de formação teórica em conjunto com as 
instituições locais. Que estavam a participar na dinamização da rede local, pois a finalidade do estágio 
era a implementação de um centro de recursos para o respectivo núcleo previamente constituído  
Resultados Obtidos  
- Constituição de seis núcleos distritais da Rede Europeia Anti-Pobreza  
-  
Contactos:  
Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal – REAPN  
Rua de Costa Cabral, 2368 
4200 Porto 
Tel.225420800 
Fax: 225403250  
Web Page: www.reapn.org 
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Background 
 
The Lisbon European Council (2000) agreed to put in place an EU strategy aimed at making 
a decisive impact on the eradication of poverty in the European Union countries by the year 
2010. The Nice European Council (December 2000) agreed common objectives for this 
strategy. One of the agreed objectives was to mobilize all actors - including people who 
experience poverty - to engage with the elements of the strategy.  
 
In response to this the Belgian Presidency (2001) took an important initiative by organising a 
European meeting of people who live facing poverty and exclusion. Subsequently the Greek 
Presidency (2003), the Irish Presidency (2004) and the Luxembourg Presidency (2005) 
organised similar meetings. These meetings confirmed the importance of the participation of 
people experiencing poverty in the policy process and demonstrated that such participation 
improves the standards of the decision making and implementation processes.  
 
The revised common objectives for social protection and social inclusion which were 
endorsed by the Council on 10 March 2006 confirm the importance of the involvement of all 
relevant actors, including people experiencing poverty. 
 

Outcomes of previous Meetings 
 
The discussions at the previous meetings have produced important outcomes with regard to 
the conditions needed for the effective participation of people experiencing poverty and 
social exclusion. The reports from these meetings outline the requirements to initiate and 
sustain participation as well as the benefits obtained from successful participation processes. 
These reports which are available on the EAPN website (www.eapn.org) contribute to a 
sound theoretical framework for building the participation of people experiencing poverty and 
exclusion.  
 

Aims and Objectives for the 5th Meeting 
 
Context: 
The context for these meetings is the European Union Inclusion Strategy, based on the Open 
Method of Coordination with the future national strategies for social protection and social 
inclusion as a central component.  
 
Aim of the 5th Meeting:  
In order to reach grounded comparisons and to enhance the possible transferability of good 
practices across Europe, it is now necessary to improve the (mutual) knowledge about the 
daily lived realities of people experiencing poverty and social exclusion in the different 
Member States of the EU. In addition we need to know the impact of (and difficulties in the 
Member States resulting from) policies pursued at the different levels (local, regional, 
national, European) on these lived realities.  
 
Objectives of the 5th Meeting: 

• To develop a creative learning and reflection space where the participants can share 
their experiences of participating and engaging in society. 

• To enhance the participants’ capacity to contribute to the work of NGOs combating 
poverty and social exclusion and to engage with representatives of public authorities 
and other actors. 

• To promote the involvement of people experiencing poverty and exclusion, through 
the organisations in which they participate, in the development, implementation and 
evaluation, of the future national strategies for social protection and social inclusion. 

http://www.eapn.org/


• To enhance the commitment of the EU institutions to the engagement of people 
experiencing poverty and exclusion through the organisations in which they 
participate, in policy making and policy implementation, at all levels. 

• To make a step forward in the dialogue between people experiencing poverty and 
social exclusion and representatives of European institutions, policy makers, and 
other relevant actors, in the fight against poverty and social exclusion. 

 
The European meeting of people experiencing poverty and exclusion is not a substitute for 
the work of the many organisations and networks that exist to defend the interests of people 
experiencing poverty and exclusion. It is rather recognition at the European level of the 
importance of the ‘voice’ of people experiencing poverty and exclusion and an illustration of 
the importance of their engagement with structured networks that facilitate their involvement 
in the decision making processes that shape society. 
 

Organisation of the 5th Meeting 
 
To organise the 5th Meeting, the Austrian Presidency has brought together an organising 
committee with representatives from the Federal Ministry for Social Security, Generations 
and Consumer Protection (Austria), the European Commission, the German Federal Ministry 
of Labour and Social Affairs, the Belgian Ministry for Social Integration, EAPN, ATD 4th 
World, FEANTSA, the European Economic and Social Committee (EESC) and the 
Committee of the Regions (CoR). Coordinators have been appointed in each country in order 
to assist with the planning of the meeting and to ensure a good preparation with the 
delegates attending the meeting. It is hoped to establish organising committees in each 
Member State to assist with this preparation. EAPN have been appointed to assist the 
organising committee with the development of the content, methodologies and practical 
arrangements for the 5th Meeting.  
 

Practical Information 
 
Venue: 

• The Conference Venue is Rue Bélliard 99, 1040 Brussels  
Meeting Rooms at the European Economic and Social Committee & Committee of the 
Regions 
 

Participants: 
• The majority of the participants at the conference are people who face the reality of 

poverty and exclusion and who have begun to work with others in an attempt to 
improve their situation and that of their families and communities. 

• Representatives of Ministries of Social Affairs.  
• Representatives of anti poverty NGOs and front line social workers. 
• Representatives of EU Institutions and committees. 
• Representatives of other actors involved in the fight against poverty and exclusion. 

 
Interpretation: 
Interpretation will be provided in the following 19 languages: German, French, English, 
Italian, Spanish, Polish, Dutch, Greek, Portuguese, Czech, Hungarian, Swedish, Bulgarian, 
Danish, Finish, Maltese, Norwegian, Estonian and Latvian. 
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Draft Programme 
 

Thursday May 11th  Arrival of Delegates  
     

Reception at Brussels National Airport and bus service to the 
hotels located outside of Brussels. 

 
17.30-19.30   Registrations at the Hotel 
 
19.30 – 20.30   Buffet 
 
Friday May 12th  Conference Chair: Ms. Karin HEITZMANN 
 
8.45    Last registrations 
 
9.00 – 10.00   Welcome 

• Ms. Ursula HAUBNER, Federal Minister for Social Security, 
Generations and Consumer Protection, Austria 

• Mr. Vladimir ŠPIDLA, EU Commission, DG Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities (tbc) 

• Mr.  Luca JAHIER, European Economic and Social 
Committee 

• Mr. Harry DIJKSMA, Committee of the Regions 
• N.N. Participant to the 4th Meeting  

 
10.00 – 11.00   Presentation of the posters (one half) in plenary;  

Family photographs 
 
11.00 – 11.30   Tea/Coffee; 

Participants’ photographs 
 
11.30 – 13.30   Workshops session 1: Basic needs and “good life” 

8 workshops  
 
13.30 – 14.30   Lunch 
 
14.30 – 16.00   Workshops session 2: Good policies and good practices 
 
16.00 – 16.30   Tea/Coffee 
 
16.30 – 17.30   Workshops session 3: Preparation of the reports 
 
20.30 – 24.00   Conference Dinner 

Animation: music by “Samson Musette” 
 



Saturday May 13th  Conference Chair: Ms. Karin HEITZMANN 
 
9.15 – 10.00   Preparation in workshops of Feedback to Plenary (end) 
 
10.00 – 10.30   Merging the reports of the 8 workshops; 

Plenary room: Presentation of the posters (end)1

 
10.30 – 11.00   Tea/Coffee; 

Participants’ photographs 
 
11.00 – 13.00   Plenary: 

• Reports and questions from Workshops 
• Dialogue with Panel 
• Open Discussion 

 
Panel: 
• Mr. Jerôme VIGNON, European Commission, DG    
 Employment, Social Affairs and  Equal Opportunities 
• Representative of the Social Protection Committee 
• Member of the European Parliament 
• NGO 

 
13.00 – 13.30   Closing Plenary 

• Ms. Ursula HAUBNER, Federal Minister for Social Security, 
Generations and Consumer Protection, Austria 

• Mr. Franz THÖNNES, Parliamentary State Secretary, 
Federal Ministry of Labour and Social Affairs and Member of 
the Bundestag, Germany 

• Ms. Maria MARINAKOU, EAPN President 
 
13.30    Lunch 

                                                 
1 While facilitators and  some delegates will prepare the common report, posters prepared by participants will be 
presented in the main room. 



WORKSHOPS 
With the support of facilitator teams, 8 workshops will work on the same scheme: 
 
Session 1: Basic needs and good life 
Presentation of the delegations: each delegation will present in one workshop 
results of the preparation work 

• What method has been used for the preparation? 
• What are the main results of the exchanges and discussions about the areas 

identified and the reflection on the complete grids? 
• Reflections/suggestions about the title of the European meetings 

 
Session 2: Good policies and good practices 
Discussion on examples of good policies and good practices in different areas. 
Proposals to the future national strategies for social protection and social inclusion. 
 
Session 3: Preparation of the reports 

• Selection of key messages under each area 
• Methods used for the preparation 
• Good policies and practices 
• Proposals to the future national strategies for social protection and social inclusion 
• Comments & suggestions about the title of the meetings 
• Questions to the panel 



LA PARTICIPATION EST UN PROCESSUS 
 
France 

A. Une rencontre de 150 personnes en région Champagne Ardennes. 
B. Une rencontre à Bordeaux sur l’insertion par l’emploi centrée sur les 

travailleurs pauvres et précaires. 
C. L’URIOPS a créé un groupe de travail pour la participation (en matière de 

santé) 
D. La FNARS a lancé un groupe concernant la participation des usagers. 

 
Danemark 

A. Les Conseils des personnes sans abri ont participé au débat des PAN. 
B. Un événement culturel important (appelé le Bazar) a été mis sur pied par des 

usagers. 
 

Malte 
Des personnes en situation de pauvreté sont impliquées dans la préparation des Pan 
2008. 
 

Pays-bas 
Pas de vrai suivi spécifique, ce travail est inclus dans le travail du réseau en général. 
 

Autriche 
A. La 6me Conférence sur la pauvreté a été organisée en 2005 avec la 

participation de quelques personnes en situation de pauvreté.   
B. Un projet a été accepté et sera finance par le Ministère es Affaires sociales 

Durant la Présidence autrichienne de l’UE ainsi que certains séminaire pour et 
avec des personnes en situation de pauvreté.  L’objectif principal est de 
rassembler des représentants de différents groupes de populations en situation 
de pauvreté  (mères isolées, migrants, sans emploi, handicaps mentaux, sans 
abri) et de les amener à échanger à propos de leurs expériences, ouvrant des 
possibilités d’apprentissage mutuel et de développement de stratégies pour 
renforcer la participation et l’auto organisation.  Le but général est également 
d’accroître la visibilité globale de personnes en situation de pauvreté.   

 
Lettonie (réseau national en construction) 

A. Une réunion nationale s’est tenue en octobre 2005. 
B. Plus de 30 ONG ont délégué des membres au Groupe de Travail sur les PAN 

mis en place par le Ministère des Affaires sociales. 
C. 5 séminaires d’ONG sont prévus dans les différentes régions de Lettonie en 

2006 de façon à accroître l’implication dans le réseau.   
 
 

Estonie (réseau en construction) 
A. Un observateur était présent à la 4ème Rencontre. 
B. Des négociations sont en cours avec le Ministère des Affaires sociales. 
 

Bulgarie 
Les avancées sont surtout marquées dans le secteur des soins de santé où un nombre 
croissant d’ONG se sont organisées en sous réseaux pour générer une amélioration. 



 
République tchèque 

A. une première rencontre s’est déroulée à Brno. 
B. En 2006, la délégation tchèque comptera des membres de 4 ONG de Roms. 

 
Pologne 

Les Rencontres influencent les coopératives sociales de sans emploi. 
 

Norvège 
Le travail mené aboutit à une plus grande prise de conscience des difficultés sociales 
dans l’opinion publique. 
 

Suède 
A. L’évaluation des retombées a engendré  une restructuration du travail préparatoire 

et de suivi. 
B. La délégation de 2006 sera plus hétérogène. 
C. Une réflexion est entamée quant à la terminologie (le mot ‘pauvres’) qui n’est pas 

appréciée par le Ministère. 
 
Royaume Uni 

A. Une vaste campagne sur le thème « Etre écoutés » a été menée.  Dans ce cadre, 
250 ateliers se sont déroulés pour visibiliser la situation des personnes exclues. 

B. De bons partenariats (national et local) sont à l’œuvre. 
 
Belgique 

A. Un groupe composé de tous les participants à toutes les Rencontres européennes se 
réunit régulièrement.  Ce groupe est étoffé d’autres intervenants et de membres de 
l’administration. 

B. Ce groupe travaille sur toutes les questions posées lors des Rencontres, analysent 
les réponses données et reste vigilant en cas de réponses insatisfaisantes ou 
partielles. 

C. Lors  de la 3ième rencontre,  la délégation belge avait abordé le problème posé par 
la libéralisation du marché de l'électricité. Cette préoccupation s’est concrétisée 
dans un partenariat européen développé par un projet piloté par EAPN Irlande sur 
les normes minimales en matière de services de base.   

 
 
Portugal 

A.  Implémentation du travail développé par le projet “Activar a participação” 
(Promouvoir la participation) mené dans 4 régions.    

 
B. Dans le cadre de ce projet, un séminaire est programme en Avril : un débat 

consacré à la 5ème Rencontre y est inscrit.   
 

C. Choix de la délégation portugaise dans le cadre du projet “Activar a 
participação”.  

 
Italie 

A. Un effort soutenu est accompli pour faire connaître les Rencontres 
européennes.  CILAP EAPN Italie a tenu neuf séminaires dans neuf régions sur 



les PAN’Inclusion.  Les Rencontres européennes des personnes en situation de 
pauvreté ont été largement diffusées durant ces séminaires.   

B. 2 rencontres spécifiques: 
La première, en décembre 2005 avec les délégations, des représentants d’ONG 
intéressées, les coordinateur et animateur.   
Une deuxième, à l’échelon national, sera organise le 24 février à Naples.  Les 
participants seront des personnes en situation de pauvreté et leurs 
organisations.  Les points majeurs de l’ordre du jour seront : le respect des 
droits sociaux, économiques et civils à la lumière de la constitution italienne.   

 
Irlande 

A. Une réunion de suivi s’est tenue après la Rencontre de 2005. 
B. La préparation de la 5ème Rencontre rassemblera les délégués 2005 et les futurs 

délégués 2006. 
  

Hongrie 
A. Une réunion s’est tenue au Parlement, rassemblant 150 personnes en situation de 

pauvreté ;  le Gouvernement y a participé et la Ministre des Affaires sociales y a 
présenté le Pan qui a fait l’objet de discussion. 

B. Le Réseau veille à maintenir le contact avec les participants aux Rencontres. 
C. Recherche de moyens financiers pour augmenter la communication entre les 

personnes en situation de pauvreté. 
D. Un festival s’est déroulé avec la participation de plus de 100 ONG.  EAPN 

Slovaquie y était présent. 
E. Un des participants à la Rencontre 2005 a été engagé par le Ministère des Affaire 

sociales comme ‘expert pratique’. 
 

Espagne 
Une rencontre rassemblant des personnes en situation de pauvreté, des travailleurs 
sociaux, des étudiants en sciences sociales et des responsables politiques régionaux  
s’est tenue en octobre dans la région Castilla La Mancha. 
 

Finlande 
 

Grèce 
 

Luxembourg 
Organisation en mars 2006 de la première « Rencontre participative pour l’inclusion 
sociale » avec présence de Mme Marie-José Jacobs, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration lors de la séance d'ouverture. 
 

Chypre 
A. Décembre 2005 : réunion des délégués à la 47me Rencontre et de travailleurs 

sociaux.   
B. Avril 2006 : réunion nationale sur la pauvreté. 
C. 2 réunions avec des personnes en situation de pauvreté (janvier, février) pour 

préparer la 5ème Rencontre.   
D. Une table ronde –après la 5ème Rencontre- impliquant les autorités nationales 

et locales et des personnes en situation de pauvreté sur le futur de la lutte contre 
la pauvreté. 



E. Une association (PCCPWC) membre du réseau est impliquée dans le processus 
des Pan’s.  EAPN Chypre tente d’être reconnu en tant que partenaire pour les 
PAN’s, sans résultat à ce jour.   

 
 

 
 



Preparação para os workshops do 5º Encontro Europeu das 
Pessoas em Situação de Pobreza 
 
 
Esquema dos workshops 
 
 
1ª Sessão (6ª feira, dia 12, das 11.00 h – 13.30 h) 
 
 
Temas a desenvolver: 
 
1 - Qual o método de preparação usado a nível nacional? 
 
2 - Quais os principais resultados por cada uma das áreas identificadas? 
 
3 - Reflexões/sugestões sobre o titulo dos Encontros Europeus?  
 
 
1 – Método de preparação a nível nacional.  
 
 
 
(a ler por um dos membros da delegação) 
 
 A EAPN Portugal está a desenvolver o projecto Activar a Participação, que se 
inscreve no Objectivo IV do Plano Nacional de Acção para a Inclusão – Mobilização de 
todos os Intervenientes, e visa promover a participação das pessoas vítimas de 
exclusão e que se encontram a beneficiar de diferentes medidas de política social.  
Com este projecto a Reapn conseguiu criar quatro observatórios locais, em Braga, 
Porto, Coimbra e Évora, constituídos por instituições sociais que dedicam a sua 
actividade a públicos alvo bastante diversificados. 
 
Uma vez que os parceiros envolvidos no projecto “Activar a Participação” trabalham 
directamente com pessoas que vivem em situação de desfavorecimento social 
pareceu-nos adequado envolvê-los na aplicação dos inquéritos referentes ao quinto 
encontro europeu de pessoas em situação de pobreza.  
Assim a metodologia passou principalmente pela recolha de testemunhos de pessoas 
desses quatro locais do país, tendo-se obtido um total de 19 inquéritos.  
A partir dos inquéritos realizados conseguimos seleccionar quatro delegados, um de 
cada um desses locais, que estão aqui presentes para participar neste Encontro 
Europeu. 
A selecção dos delegados partiu de critérios mínimos definidos em função, 
fundamentalmente, da disponibilidade total para ir a Bruxelas, da região de origem, 
idade e género.  
Apesar do nosso empenho para conseguir uma certa representatividade dessas 
variáveis, não conseguimos diversidade de género, estando o género feminino 
sobrerepresentado. 
 
A análise dos dados obtidos deu origem a conjunto de conclusões que apresentamos 
a seguir e que dizem respeito exclusivamente ao respectivos testemunhos não 
podendo ser considerados como representativos da maioria das pessoas que vivem 
em situação de pobreza no nosso país. 
 



2 – Principais resultados por cada uma das áreas identificadas 
 
Resultados dos inquéritos (tópicos) 
 
 

CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA 
Recursos financeiros e apropriação do tempo 

 
 
 

As maiores fatias dos orçamentos das pessoas são para pagamento de despesas 
inerentes a alimentação, saúde, alojamento, transportes e ensino (nos casos em que 
existem filhos em idade escolar).  
 
Relativamente ao tempo a maioria das pessoas dedica grande parte dele à família e 
ao trabalho remunerado e/ou não remunerado. 
 
A família, os amigos e as actividades de lazer surgem como as áreas da vida 
relativamente às quais os inquiridos gostariam, na sua maioria, de poder dedicar mais 
tempo. 
 
 
 

NECESSIDADES BÁSICAS 
Condições de vida 

 
 
. HABITAÇÃO 
 
 No que diz respeito à existência de apoios / subsídios à habitação concluímos 

que a maior parte das pessoas que necessitam de apoio não o possuem. 
 

 O pagamento de água, gás e electricidade é assumido pelos próprios, não 
havendo qualquer apoio para o pagamento destes serviços.  

 
 Existem alguns serviços de apoio que ajudam as pessoas em situações de 

dívidas acumuladas, mas são pouco conhecidos e divulgados a maior parte 
destes serviços age apenas pontualmente não resolvendo situações de fundo.  

 
 
 . COMPRAS E MEIOS DE PAGAMENTO 

 
 A maioria dos inquiridos faz as suas compras nos supermercados. As compras 

são feitas maioritariamente com uma periodicidade semanal. 
 

 Quando surge a necessidade de comprar alguma coisa mais dispendiosa os 
nossos inquiridos não recorrem, maioritariamente, ao crédito. 

 
 A maior parte dos inquiridos encontram outras formas de superar essas 

necessidades, tais como: 
- Esperam pelo subsídio de natal 
- Aguardam pela época de saldos, compram mais barato 
- Trabalham mais horas / trabalho extra para conseguirem o dinheiro 
- Vão juntando aos pouquinhos até obter a quantia que necessitam 



- Compram em segunda mão ou com defeitos 
- Pagam as prestações aos poucos, mas sem recorrer a crédito bancário 
- Pedem ajuda aos pais ou familiares 
- Privam-se de algo essencial 
- Ou … não compram! 

  
 

. SAÚDE 
 

 Muitas pessoas vêem as suas despesas com a saúde alterarem-se nos últimos 
anos, para pior, ou seja, aumentaram as suas despesas a esse nível.  

 
 A maior parte dos inquiridos referem que esperam, em média, entre 3 semanas 

a 3 meses para ter acesso a consulta médica e a exames sendo que para 
intervenção hospitalar chegam a esperar anos. 

 
 Para a maior parte dos inquiridos os serviços de saúde não são gratuitos.  

 
 A maioria das pessoas referem não existir centros de saúde alternativos no 

local onde habitam. 
 
 
. ESCOLA E FORMAÇÃO 
  

 
 A impossibilidade de escolher a escola dos filhos, sendo que, a opinião sobre 

as refeições das escolas não é muito positiva.  
 

 Os horários da escola não são compatíveis com os horários de trabalho e que 
a escola não possui os serviços de ATL gratuitos. 

 
 As pessoas que têm filhos em idade escolar referem que geralmente ajudam 

os filhos nos seus trabalhos escolares e consideram importante a formação ao 
longo da vida.  

 
 
. TRANSPORTES E MOBILIDADE 
 

 A mobilidade na área de residência surge como algo fácil para a maioria das 
pessoas inquiridas., apenas cinco pessoas referem que a mobilidade não é 
fácil. 

 
 Preços muito elevados, muito trânsito, horários dos transportes pouco flexíveis, 

poucos autocarros, transporte disponível em zonas rurais só durante o ano 
lectivo (época escolar). 

 
 
. LAZER 
 

 A maior parte considera que o tempo que dedica ao lazer é o que corresponde 
aos fins-de-semana e só muito raramente é que as pessoas participam em 
festas. 

 



 A maioria das pessoas, quase nunca, almoça ou janta, a prática de uma 
actividade desportiva ou as idas ao cinema ou ao teatro são muito raras.  

 
 Apenas uma pequena percentagem vai de férias todos os anos, a maioria 

nunca vai de férias. 
 

 
. SERVIÇOS PÚBLICOS (de todo o tipo) 
 

 Existe um conhecimento relativamente razoável dos serviços públicos, sendo 
que em algumas regiões mais rurais são de mais difícil acesso. 

 
 A opinião geral sobre os profissionais de acção social é, na grande maioria, 

positiva, sendo a maioria destes profissionais, considerados capazes e 
inspirando confiança. Existe uma opinião generalizada de que os serviços e 
informações prestadas são claros e úteis. 

 
 Aproximadamente cinquenta por centos dos inquiridos têm acesso a serviços 

de mediação jurídica gratuitos e consideram esses serviços acessíveis e 
eficazes.  

 
  
 
. MEIO ENVOLVENTE E CIDADANIA 
 

 O conhecimento relativamente a associações e ao seu trabalho, a forma como 
são geridas, os seus meios financeiros e os seus principais objectivos é 
relativamente reduzido, sendo que as informações acerca do trabalho 
desenvolvido foram adquiridas através da autarquia local. 

 
 O tipo de relações que estabelecem com essas associações não é de grande 

proximidade, pontuais, em alguns casos relação inerentes ao papel de utente.  
 

 A maior parte das pessoas inquiridas não tem voz activa nessas associações. 
 

 Apesar da maioria das pessoas inquiridas não serem membros das 
associações existentes nas suas áreas de residência mais de cinquenta por 
centos dessas pessoas consideram que essa função representa um grande 
compromisso. 
 

 Quando questionadas sobre a opinião geral que existe nos locais onde vivem 
sobre droga, alcoolismo e delinquência, muitas pessoas consideram que vive 
em zonas problemáticas, referindo-se em alguns casos a existência de medo 
devido ao perigo que consideram estar sujeitas. 

 
 Apesar das áreas de residência destas pessoas serem consideradas, por elas, 

problemáticas, aproximadamente cinquenta por cento dos inquiridos referem 
que a polícia circula frequentemente na sua área de residência, sobretudo de 
carro. As relações com os polícias não são de grande proximidade, surgindo 
até alguns casos em que falam que a presença dos polícias provoca algum 
intimismo, respeito e, embora menos referido, má relação, ou relação 
meramente profissional. 

 
 



. MEIOS DE INFORMAÇÃO 
 

 Os meios de informação mais utilizados são a televisão, os jornais e revistas e 
a rádio, por ordem decrescente de percentagem de utilização. A percentagem 
de utilização da Internet é muito baixa.  

 
. TECNOLOGIAS 
 

 A grande maioria dos nossos entrevistados possuem telemóvel, apenas seis 
pessoas têm telefone em casa, 3 têm computador e 2 acesso à Internet. O 
acesso à Internet é feito em equipamentos sociais locais, tais como bibliotecas 
municipais, associações, juntas de freguesia, etc. 

 
. DIVERSOS 
 

 Quando questionados sobre a existência de outros aspectos das suas vidas 
que não foram abordados no inquérito apenas duas pessoas referiam o “(des) 
emprego” e o “racismo” de que se dizem vitimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 – Reflexões/sugestões sobre os títulos dos Encontros Europeus 
 
 

- “Força europeia para a qualidade de vida” 
 
- “Encontros e (des) encontros” 
 
- “Acreditar no amanhã” 
 
- “Revitalizar a Pobreza - mental e material” 
 
- “A pobreza existe ou não? Que medidas tomar?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ª Sessão – 6ª feira (dia 12) 14.30 h às 16.00 h 
 
 
1 - Boas práticas nos diferentes aspectos da vida quotidiana 
 
2 – Contributos para os futuros PLANOS NACIONAIS DE ACÇÃO PARA A 
INCLUSÃO.  
 
 
1 - Boas Práticas 
 
. HABITAÇÃO 
 

 O acesso à Habitação social. 
 
 . COMPRAS E MEIOS DE PAGAMENTO 
 

 
 Existência de meios que desincentivem o consumismo e outras formas de 

pagamento que não levassem ao consumo excessivo nem ao endividamento. 
 
 

. SAÚDE 
 
 

 Isenção de taxas moderadoras para algumas pessoas mais necessitadas, 
assim como apoio pontual ao nível do pagamento de medicamentos. 

 
 Acesso a consultas de planeamento familiar gratuitamente. 

 
 Em casos urgentes e pontuais, em que a lista de espera para operações é 

muito grande, o estado financia para que a intervenção seja feita no privado.  
 

 
. ESCOLA E FORMAÇÃO 
  

  
 A existência de cursos profissionais em horário pós-laboral 
 A existência de cursos de desenvolvimento pessoal e social 
 Programa de apoio a alunos desfavorecidos (SASE) 
 Cursos subsidiados para pessoas desfavorecidas 
 Cursos que dão equivalência escolar 

 
  
. TRANSPORTES E MOBILIDADE 
 

 Existência de passes para pessoas idosas mais baratos 
 

 Existência de passes para estudantes carenciados, mais baratos ou 
gratuitos. 

 
 Passe social 

 
 Comboios e outros transportes renovados. 



. LAZER 
 

 Bibliotecas municipais. 
 

 Grupos de teatro amador 
 

 Espaços verdes nas grandes cidades  
 
 

 
. SERVIÇOS PÚBLICOS (de todo o tipo) 
 

 A descentralização de algum poder relacionado com serviços sociais (juntas de 
freguesia), o que proporciona maior proximidade aos problemas e respostas 
mais rápidas. 

 
 Existência de boletins informativos de fácil acesso nas juntas de freguesia. 

 
 
. MEIO ENVOLVENTE E CIDADANIA 
 
  

 Existência de associações desportivas e recreativas de carácter gratuito 
 

 Transportes escolares subsidiados 
 

 Associações locais em geral 
 

 
. MEIOS DE INFORMAÇÃO 
 

 
 A distribuição gratuita de jornais diários 

 
 Acesso gratuito à Internet em alguns equipamentos sociais locais. 

 
 Meios de comunicação bastantes desenvolvidos, em geral. 

 
 Divulgação nos mass-media de campanhas de ajuda a pessoas carenciadas, 
 

 
 
. TECNOLOGIAS 
 
  

 Existência de acesso gratuito a computadores e à Internet nesses 
equipamentos sociais. 

 
 
 
 
 
 

 



2 -Contributos (Revindicações) para os PNAI’s  
 
. HABITAÇÃO 
 

 Mais apoio aos jovens que pretendem adquirir ou arrendar casa; 
 

 Habitações com melhores condições – quartos de banho completos, 
aquecimento, etc. 

 
 Dar oportunidade às pessoas mais necessitadas de se manterem a residir no 

meio que escolheram ou de que são naturais (não desenraizar as pessoas do 
seu meio através da habitação social) 

 
 Mais isenção na atribuição das casas sociais 

 
 Mais obras de recuperação / conservação nos bairros sociais 

 
 Preços mais baixos (compra ou arrendamento). 

 
 Mais apoio ao pagamento das rendas de casa. 

 
 Serviços básicos mais baratos: água, electricidade e gás. 

 
 . COMPRAS E MEIOS DE PAGAMENTO 

 
 Existência de um cartão recarregável pela segurança social para compra de 

bens de primeira necessidade, com valor adequado às reais necessidades dos 
beneficiários de forma a serem eles a escolherem o que pretendem comprar 
em função das suas necessidades. 

 
 Diminuição dos preços dos bens de primeira necessidade 

 
 Mais apoios, em geral, para pessoas mais necessitadas. 

 
 

. SAÚDE 
 

 Necessidade de maior rapidez nas respostas (para consultas, exames, 
intervenções cirúrgicas), diminuição das listas de espera. (esta foi a 
reivindicação mais vezes apontada pelos inquiridos). 

 
 Melhorar acessos físicos (pensar nos deficientes), mobilidade dentro das 

instituições de saúde e não só. 
 

 Saúde gratuita para todos. 
 

 Terminarem com as taxas de estacionamento automóvel dentro do recinto dos 
hospitais, para as pessoas mais carenciadas ou que recorrem com mais 
frequência a esses serviços. 

 
 Não retirarem a isenção de taxas moderadoras a pessoas que já as possuem. 

 
 Melhorar a qualidade no atendimento nos serviços de saúde 

 



 Mais apoio na compra de medicamentos. 
              

. ESCOLA E FORMAÇÃO 
  

 
 Necessidade de mais segurança nas escolas 
 Haver mais cursos a darem equivalência a habilitações escolares 
 Acesso a cursos profissionais próximos da área de residência 
 Cursos profissionais mais intensivos. 
 Mais oferta de formação (mais opções, cursos mais diversificados) 
 Poder de optar pela escola que quer que os filhos frequentem 
 Promover a motivação dos professores 
 Incluir novas técnicas e métodos de abordagem dos conteúdos 

pedagógicos. 
 Actualização da formação ao longo da vida. 
 Livros gratuitos para alunos do ensino obrigatório. 
 Propinas no ensino superior mais baixas. 

  
 . TRANSPORTES E MOBILIDADE 
 

 Preços mais baixos para os reformados mais necessitados. 
 
 Maior flexibilidade nos horários dos transportes 
 
 Mais autocarros 
 
 Gratuitidade para desempregados e desfavorecidos economicamente 

 
 Adaptação dos transportes aos deficientes 
 
 Passe social para pessoas com comprovada dificuldades económicas 
 
 Preços mais baixos, em geral. 

 
. LAZER 
 

 Acesso mais facilitado, com bilhetes mais baratos, a eventos culturais. 
 

 Mais acções de sensibilização para a mobilização das pessoas para a cultura 
 

 Mais espaços públicos de lazer no local onde reside 
 

 Mais parques / espaços verdes 
 

 Preços dos livros mais acessíveis 
 

 Descentralização dos eventos culturais 
 

 Maior rentabilização de alguns recursos/equipamentos de lazer existentes 
 

 Criação de mais grupos de teatro 
 
 



 . SERVIÇOS PÚBLICOS (de todo o tipo) 
 
 

 A descentralização de algum poder relacionado com serviços sociais (juntas de 
freguesia), o que proporciona maior proximidade aos problemas e respostas 
mais rápidas. 

 
 Existência de boletins informativos de fácil acesso nas juntas de freguesia. 

 
. MEIO ENVOLVENTE E CIDADANIA 

 
 Necessidade de sensibilizar mais as pessoas para o respeito pelos espaços 

comuns (mais limpeza, menos barulho, etc) 
 
 Mais apoio às associações locais, mais valorização do seu trabalho. 
 
 Mais apoio/ empenho / preocupação do estado relativamente a estas questões. 

 
 
. MEIOS DE INFORMAÇÃO 
 

 
 Necessidade de a comunicação social ouvir todas as partes envolvidas nos 

assuntos que divulgam, de forma a não criar falsas imagens das situações. 
 

 A comunicação social deveria dar mais voz a toda a gente, não ser tão 
selectiva. 

 
 Maior selecção/cuidado, por parte dos meios de comunicação social, ao 

nível do que devem ou não divulgar. 
 
 
. TECNOLOGIAS 
 
 

 Necessidade de existirem subsídios para carenciados de forma a terem acesso 
à Internet em casa, sobretudo para quem tem filhos em idade escolar. 

 
 Preços de Internet mais baratos. 

 
 Maior preocupação ao nível do acesso dos jovens e crianças a certos sites – 

sugestão: códigos de acesso a alguns sites. 
 

 Deveriam haver ajudas para as pessoas carenciadas terem telefone em casa, 
por considerarem um bem essencial num caso de urgência, diminuindo assim o 
isolamento e o afastamento em que vivem certas pessoas. 

 
 Mais cursos de formação ao nível da informática para idosos. 
 

 
 
 
 
 



Sessão 3 – 6ª feira, dia 12, das 16,30 às 17,30 
 
 
 
Preparação dos relatórios dos workshops 
 
Escolha de mensagens (palavras) – chave para cada aspecto do quotidiano 
 
Metodologia de preparação 
 
Boas políticas e boas práticas  
 
Propostas para os próximos PNAI’s 
 
Comentários e sugestões para os próximos encontros  
 
Questões ao painel 
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