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DOCUMENTO DE CONCLUSÕES 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pela, pela sua origem 

ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar”  

Nelson Mandela 

Desde 2012 que o Núcleo Regional do Centro desenvolve encontros que promovem o intercâmbio, a 

partilha de conhecimento e experiências em diversas temáticas sociais com a participação e o 

envolvimento dos membros dos conselhos locais desta região. No âmbito dos anteriores Encontros foram 

sendo recolhidos alguns contributos de sugestões de atividades/ações/iniciativas a serem desenvolvidas 

em conjunto em prol do combate à pobreza e exclusão social. Uma das iniciativas sugeridas pelos 

cidadãos foi a realização de uma Campanha de sensibilização e informação no âmbito da luta contra a 

pobreza e exclusão social. Após algum debate no contexto das reuniões de Núcleo Regional do Centro, 

foi unânime a ideia de realizar uma Campanha na qual as próprias pessoas que experienciaram 

situações de pobreza e exclusão social pudessem estar na sua elaboração desde o início.  

Assim, decidiu-se que 2015 seria o ano de arranque do desenvolvimento de uma Campanha em 

conjunto, no âmbito dos Conselhos Locais de Cidadãos ao nível regional, e assim surgiu a realização 

deste Encontro Regional que possibilitasse o trabalho em equipa para a planificação da mesma. A 

temática desta Campanha surgiu com base nos resultados do Projeto Bem-Me-Quer onde se concluiu 

que os técnicos de intervenção social ainda têm algumas representações negativas acerca dos grupos 

mais vulneráveis, pelo que esta deveria incidir sobre as representações que existem na sociedade face às 

pessoas em situação de pobreza e de exclusão social. 

Neste sentido, é intenção desta Campanha apostar em ações de informação/sensibilização 

direcionadas para todos os atores no sentido de promover o desenvolvimento de uma cultura de 

participação e de solidariedade de forma a reconhecer e a compreender estes cidadãos, assim como 

as suas necessidades e temáticas associadas. Este trabalho de sensibilização e de informação é 

fundamental para a coesão social e para a promoção da dignidade humana, ultrapassando o 

sentimento de desconfiança e de receio por parte dos vários cidadãos e contribuindo assim para a 
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inclusão social das pessoas em situação de pobreza e exclusão social, através da desconstrução de 

preconceitos e estereótipos. 

 

“As nossas representações sociais e preconceitos” – Principais conclusões dos grupos de trabalho 

 

Através da organização de grupos de trabalho, procurou-se perceber a perspetiva dos diferentes 

participantes sobre os preconceitos e estereótipos associados aos grupos mais vulneráveis às questões 

da pobreza e exclusão social. Assim, organizou-se, por um lado, um grupo composto pelos membros dos 

Conselhos Locais de Cidadãos dos Distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e 

Viseu, que já experienciaram situações de pobreza e/ou exclusão social e, por outro lado, um grupo 

composto pelos técnicos dos Núcleos Distritais da Região Centro da EAPN Portugal e de algumas 

instituições Associadas do concelho da Guarda.  

Esta divisão fundamentou-se, essencialmente, na abordagem à temática em questão e na facilitação da 

participação de todos os presentes, sem constrangimentos e impedimentos, num contexto de 

proximidade e de confiança.  

 

Grupo A – Pessoas dos Grupos mais vulneráveis 

Ao longo do grupo de trabalho foi promovida a 

discussão e a reflexão desta temática, 

identificando as principais representações e 

perceções que a sociedade em geral (mais 

concretamente os técnicos da área social) tem 

sobre as pessoas em situação de pobreza e de 

exclusão social. Estamos conscientes que as 

atitudes, os comportamentos e, inclusivamente, 

as próprias representações resultam de um 

conjunto de mensagens e informações que 

geralmente não são baseados em factos reais, incidindo sim em representações de alguns cidadãos 

que experienciaram situações negativas e que, por conseguinte, se tornaram em generalizações. Por 

tudo isto, sabemos que prevalecem na sociedade portuguesa discursos que legitimam o 

desenvolvimento de atitudes de desigualdade, quiçá o maior entrave à sua inclusão. Esta reflexão foi 

realizada tendo por base a constituição de “mesas temáticas” com as seguintes temáticas e 

conclusões:  
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1 - Quais são as principais representações que a sociedade em geral possui sobre as pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social?  

 Não querem saber das pessoas. 

 Preferem receber os subsídios sociais do que ir trabalhar. 

 Alguns que disseram mal do Rendimento Social de Inserção já se encontram na mesma situação;  

 Criticam quem fuma e quem vai ao café.  

 As pessoas dizem que pagam os subsídios com os impostos deles. 

 Todos criticam as pessoas que recebem o RSI, mas não falam dos políticos que roubam milhões.  

 Discriminação por serem toxicodependentes ou pessoas de outras culturas diferentes.  

 As pessoas por andarem bem vestidas já não precisam de apoios sociais.  

 O que as pessoas querem é emprego e não trabalho.  

 O que as pessoas pensam é que as pessoas 

para receberem subsídios têm de ser 

“sujos” e “porcos”. 

 Quantos mais pobres são mais filhos têm 

para receber mais e não querem 

trabalhar.  

 Ajudar estas pessoas é ajudar pançudos. 

 Criticam os refugiados.  

 As pessoas com doenças mentais são vistas 

como coitadinhas e não são “ajudadas”.  

 

2 - Quem são as pessoas/grupos mais afectados por essas representações/ideias?  

 Desempregados.  

 Ex-reclusos.  

 Beneficiários do RSI  

 Prostituição  

 Outras etnias.  

 Toxicodependentes.  

 Refugiados.  

 Emigrantes.  

 Sem-abrigo. 

 Pessoas com outras orientações sexuais (por exemplo: homossexuais)  

 

3 - O que podemos fazer para desmistificar essas representações/ideias? 

 Incluir as pessoas com mais dificuldades de inclusão, como por exemplo, pessoas de etnia 

cigana, pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, entre outros.  
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 As empresas deviam integrar mais pessoas mesmo que não possuem muitas habilitações e 

independente da idade, pois a idade é um obstáculo muito grande na inclusão do mercado de 

trabalho.  

 Promoção de encontros de várias culturas e saberes de forma a obter um maior conhecimento 

sobre as mesmas e o intercâmbio.  

 Apostar em sessão de informação e de formação sobre a pobreza e a exclusão social.  

 Apostar nos apoios sociais a famílias que apresentam mais carência e vulnerabilidade social.  

 Colaboração das autarquias para que possam apoiar o trabalho das organizações nesta área. 

 Apostar em ações que permitam mudar mentalidade através de um maior conhecimento 

sobre as situações de pobreza e de exclusão social.  

 

Foi possível verificar que a maior parte dos 

participantes vivenciam diariamente estas 

representações negativas, constituindo grandes 

barreiras à sua inclusão na sociedade. Por isso, é 

pertinente dar continuidade a este trabalho até 

porque a desmistificação de representações e 

estereótipos exige uma mudança de mentalidades 

e o esforço de todos os cidadãos! 

 

 

 

Grupo B – Técnicos de Intervenção Social 

 

1. Como vimos a pobreza como técnicos que trabalhamos na área? 

- Pobreza associada à miséria, sobretudo económica; 

- Os pobres são pessoas com baixa escolaridade, comportamentos desviantes, grande número de filhos, 

desempregados, preguiçosos, não gostam de trabalhar; 

- A tendência é pôr tudo no mesmo saco, generalizar e não analisar os casos individualmente; 

- Incapacidade de sair da situação; 

- Culpabilização das pessoas pela sua situação; 

- Avaliação pela aparência ou à luz dos nossos valores (“eu é que sei o que é melhor para esta pessoa”)- 

ex: preconceito por ver um pobre a tomar um café num bar; 

- Comparação entre a velha pobreza, associada ao que foi descrito acima e a nova pobreza, das classes 

médias que deixaram de o ser.  

 

2. Cultura organizacional: como contribui para as representações sociais da pobreza? 

- Excesso de trabalho e de burocracia- enfoque nos resultados numéricos, onde se tende a generalizar; 

- Tendência assistencialista; 

- Falta de trabalho em rede; 
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- Desmotivação de muitos técnicos por estarem em estágios ou empregos precários, muitas vezes com 

remunerações não muito distantes das pessoas que assistem; 

- Afastamento de alguns dirigentes 

 

3. Comunicação social: qual o seu papel nas 

representações sociais? 

- Tendência para a exploração de alguns casos de 

pobreza “para o lado que mais convém”, dependendo 

das situações; 

- Sensacionalismo; 

- Demasiada enfatização dos direitos e não dos deveres 

 

4. Medidas: como influenciam ou são influenciadas pelas representações sociais da pobreza? 

As representações tendem a ser mais influenciadas pelas medidas do que o contrário. 

 

5. Como é feita a discussão das representações sociais sobre a pobreza nas organizações? 

- Geralmente não existe essa discussão. 

 

6. Sugestões/ estratégias para reduzir a tendência natural para a estereotipação? 

- Trabalhar em rede de forma mais eficaz; 

- Reafirmar a motivação pelas causas e não pela compensação; 

- Simplificação de procedimentos/ desburocratização; 

- Preocupação com a linguagem de modo a criar empatia; 

- Aumento das competências relacionais; 

- Comunidades de prática para promover a reflexão; 

- Promover a inclusão por via dos direitos e obrigações; 

- Promover a divulgação de casos que fogem aos estereótipos; 

- Rodar os técnicos por diferentes funções de modo a contrariar o “burnout” e ganhar alguma 

motivação. 

 

As conclusões dos grupos de trabalho foram 

apresentadas em plenário permitindo o 

conhecimento das diferentes perspectivas, assim 

como o debate em conjunto.  
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Campanha de Luta Contra a Discriminação “Despir os Preconceitos e Vestir a Inclusão” 

 

Com o objetivo de desenvolver uma campanha de sensibilização contra a discriminação de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social dirigida à sociedade civil, pretendeu-se neste Encontro: envolver os 

membros dos Conselhos Locais de Cidadãos da região centro na elaboração da Campanha, definir um 

cronograma das tarefas a realizar para o desenvolvimento da Campanha e desenvolver, de forma 

colaborativa, alguns materiais de divulgação para incluir na Campanha. È importante ainda referir que 

este momento contou igualmente com a participação de alguns associados da EAPN Portugal.  

Por forma a realizar estes objetivos decidiu-se organizar pequenas mesas temáticas cujas questões 

permitiram planificar a referida Campanha – Para quê? Como? Para/Com quem? Quando e Onde?. 

 

 PARA QUÊ? 

Para:  

 Chegar a quem toma as decisões (instâncias de 

poder local, regional, nacional), e aos meios de 

comunicação social; 

 Trabalhar a questão da discriminação, entendida 

como algo que continua a existir relativamente a 

muitas problemáticas e situações de vida; 

 Reduzir os estereótipos, quer da sociedade em 

termos gerais, dos técnicos que trabalham 

directamente com as pessoas e das próprias pessoas 

que muitas vezes são discriminadas mas também discriminam! Tudo isto dificulta o trabalho a 

desenvolver e com vista à integração/inclusão; 

 Fazer circular informação sobre comportamentos a adotar no âmbito da promoção da desconstrução 

dos esterótipos e a evitar no que respeita à discriminação, promovendo assim a integração/inclusão de 

todos; 

 Evitar o racismo e as atitudes xenófobas em áreas como a saúde, habitação, escolaridade e emprego 

(em geral no acesso aos serviços); 
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 Chegar às camadas mais jovens, trabalhando desde cedo estas questões e as mentalidades com vista 

à alteração de comportamentos; Este trabalho deve ser desenvolvido nas escolas e com as famílias; 

 Sensibilizar e mostrar o que é a pobreza e a exclusão social à sociedade em geral, alertando para a 

realidade e chegando assim ao maior número de pessoas possível; 

 Diminuir uma das consequências associada à pobreza – os rótulos. 

 

COMO? 

- Através da comunicação social, que poderia promover olhares sobre as famílias, sendo estas 

multiproblemáticas estaríamos também a tocar em vários aspetos da pobreza e exclusão social; 

- Envolvendo as autarquias e Juntas de Freguesia (pela maior proximidade aos cidadãos); 

- Produzindo materiais- flyers e página na internet, além da utilização das redes sociais; 

- Pensando em algo inovador, com impacto visual (ex: imagem de um sem abrigo num café com a frase 

“pelo menos aqui está quentinho”); 

- Focando-nos na informação quantitativa (ex: 

valores do RSI, como se vive com 270€, no caso 

de uma família?);  

- Realizando exposições itinerantes (bibliotecas, 

centros de saúde, escolas, grandes superfícies, 

hotéis, restaurantes) com testemunhos reais; 

- Adequando as frases ao contexto (ex: colocar 

imagens relativas à saúde nos hospitais); 

- Envolvendo estudantes de multimédia/design/ 

outros profissionais voluntários na conceção 

gráfica. 

 

 

PARA / COM QUEM? 

Com / Tipo de parceiros  O que pretendemos ? 

Concelhos Locais de Cidadãos da EAPN  Participação de  todos os elementos em contributos na 

construção da Campanha e na própria divulgação 

IPSS Financiamento, envolvimento na divulgação  

Misericórdias  Financiamento, envolvimento na divulgação 

Paróquias  Divulgação nas Igrejas e nos Centros Paroquianos 

Agrupamentos de Escolas  Sensibilizar, informar e envolver 

Universidades Formação envolver docentes e alunos nos cursos 

relacionados com desenho e Marketing /publicidade na 

preparação da campanha. Divulgação  

Autarquias  Financiamento, divulgação nos Muppies de cada 

concelho/distrito; envolvimento voluntário dos recursos 
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humanos dos gabinetes de Marketting/Publicidade 

Assembleia da Republica  Sensibilizar os partidos políticos, para o apoio à 

campanha  

ARS – agrupamentos Regionais de Saúde  Envolver todos os profissionais que trabalham nos 

Hospitais, Centros de Saúde e respetivas extensões de 

Saúde (aldeias e Vilas) para a divulgação da Campanha. 

Empresas Financiamento e divulgação  

Sindicatos  Promotores de divulgação a todos os sindicalistas e 

Partidos políticos  

Estabelecimentos Prisionais  Envolver os profissionais e os próprios reclusos na 

participação (desenho, frases) para a campanha  

Comunicação Social  Envolver jornais regionais e nacionais, RTP, SIC, TIV e 

rádios regionais e nacionais na divulgação e informação 

da campanha 

Figuras Públicas  Serem alguns voluntários como embaixadores da 

Campanha  

 

Para quem? (a quem é dirigida a Campanha) 

- A toda a população em geral/todos os cidadãos 

- Classe rica 

- A todos os dirigentes de organizações sem fins lucrativos 

- A todos os políticos (classe política), quer regional quer nacional 

- A crianças e jovens e seus encarregados de educação 

- A todas as pessoas institucionalizadas 

 

QUANDO? e ONDE?  

 Ao longo do ano, várias iniciativas, com enfoque nas Escolas 

 Na semana de 17/10 (Dis Internacional para a Erradicação da Pobreza) intensificar a divulgação  

 Campanha itinerante nos dias de mercado das vilas 

 Durante o verão, nas praias e festivais 

 No centro das cidades de todos os distritos 

 Mercados/shoppings /praias/festivais 

 Nas instituições sociais, dirigida aos técnicos e 

dirigentes 

 Nas coletividades e associações culturais, no 

decorrer de espetáculos 

 Nas Câmaras, nas Juntas de Freguesia 

 Em locais/ bairros estereotipados (associados a 

ideias negativas) 
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 Nos locais de cultos, igrejas e locais com muita procura pública (ex.: Centros de saúde) 

 

Após as conclusões dos grupos de trabalho e da apresentação das conclusões, procurou-se ir um pouco 

mais longe e já pensar, sempre em conjunto e de forma colaborativa, em algumas áreas de trabalho da 

campanha com ideias de imagens e slogans inspiradoras para a Campanha. Em seguida apresentam-se 

algumas propostas que surgiram de pequenos grupos de trabalho, onde através do brainstorming se 

conseguiu delinear temas, imagens e mensagens a desenvolver posteriormente na Campanha. 

 

PROPOSTAS PARA A CAMPANHA 

 

Proposta de Campanha 1 

 

Tema: Discriminação de grupos  

 

Imagem de pessoas à espera com a senha do centro de 

Emprego e serem à partida excluídas por causa da cor; idade; 

estatura física; sexo, entre outras.  

Colocar fotos de pessoas com senha na mão e uma porta 

fechada (que não se vai abrir)  

Slogan: “Será que tens a “senha” certa para que a porta se 

abra?!” 

Senhas excluídas: ciganas, pretos, velhos, drogados, ex-

reclusos, gordos, feios… 

 

Proposta de Campanha 2 

 

Tema: alcoolismo  

 

O Álcool leva à solidão, 

E à morte, 

Se não der a mão. 

 

 

 

Proposta de Campanha 3 

 

Tema: Sem-abrigo  

 

“Vamos tirar os sem abrigo da rua” 
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Com uma habitação, com emprego 

(imagem de uma casa com árvores à porta) 

 

 

Proposta de Campanha 4 

 

Tema: Discriminação dos toxicodependentes  

 

Imagem de um bairro com toxicodependentes a consumirem e 

com ex-toxicodependentes 

Slogan: “Por detrás da aparência está um ser humano” 

 

 

 

Proposta de Campanha 5 

 

Tema: Sem-abrigo  

 

Slogan: “Um minuto da sua atenção pode ter muito valor / pode mudar 

uma vida” 

Fotografia de um sem-abrigo – Frase: “Conheça a sua história” 

 

 

 

 

 

Proposta de Campanha 6 

 

Tema: Indiferença perante a pobreza, miséria  

 

“Pare, Escute e Olhe!” + imagem forte …”Veja com o coração” 

“Hoje sou eu…amanhã poderás ser tu” 

“Já olhaste para quem está ao teu lado? 

“Será que tudo o que tens te faz falta? 

Reparte/Comunica/Ama/Acolhe e Partilha” 

Nas Campanhas nas escolas/crianças acrescentar perguntas: 

“O que vês?”; “O que sentes?”, “Podes fazer alguma coisa?” 
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Conclusões Finais 

 

Para a EAPN Portugal, o combate à discriminação passa necessariamente por uma intervenção que 

promova a informação e o conhecimento dos cidadãos sobre estas comunidades, pois a sua ausência 

contribui, consequentemente, para o desenvolvimento e o agravamento de estereótipos e preconceitos. 

Neste sentido, o nosso objetivo é continuar a apostar em ações de sensibilização direcionadas para a 

sociedade em geral no sentido de promover o desenvolvimento de uma cultura de participação e de 

solidariedade de forma a reconhecer e a compreender estes cidadãos, assim como as suas necessidades 

e especificidades culturais. Este trabalho de sensibilização e de informação é fundamental para a coesão 

social e a promoção da dignidade de todos os seres humanos, ultrapassando também o sentimento de 

desconfiança e de receio que existe por parte dos vários cidadãos.  

Foi tendo por base estes princípios de atuação que consideramos que o nosso contributo poderia ser útil 

para influenciar positivamente a imagem social que por vezes as pessoas em situação de pobreza 

possuem na sociedade envolvente, contribuindo para um melhor conhecimento sobre as mesmas e para 

a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sabemos que este é também o interesse e a 

vontade dos próprios cidadãos, pois são elas as principais vítimas destas situações de desigualdade e de 

discriminação.  

Este combate é urgente no território nacional no sentido de alterar a forma de “pensar” e de “olhar” 

estas comunidades, um olhar que exige uma mudança urgente ao nível das mentalidades e das 

representações que cada um de nós possui sobre estas comunidades. A presente iniciativa pretende ser 

apenas “um pequeno passo” no longo caminho que todos nós enquanto cidadãos temos de percorrer 

para conseguirmos combater as situações de discriminação de que estas pessoas são alvo.  

Temos igualmente consciência que a desconstrução de estereótipos e de representações negativas 

exigem tempo por assentarem numa fundamental mudança de mentalidades. E todos nós sabemos que 

a mudança de mentalidades não se produz de “um dia para o outro”, mas temos de ter a esperança que 

a mudança é necessária e possível!  

 

 


