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1. ENQUADRAMENTO 

 

Para a EAPN Portugal, a participação das pessoas em situação de pobreza e exclusão social 

encontra-se na raíz do pensamento e da filosofia de atuação da organização - “Dar voz às 

pessoas que normalmente não a têm, em quase nenhuma circunstância”. Neste sentido, tem 

vindo a promover a cidadania e a participação destes cidadãos através de movimentos de 

cidadania, quer a nível distrital – Conselhos Locais – quer a nível nacional - Conselho Nacional 

- e ainda a nível europeu, com a participação no Encontro Europeu de Pessoas em Situação de 

Pobreza e de Exclusão Social que decorre desde 2001. O Conselho Nacional, assim como os 

respetivos Conselhos Locais, são resultado de um trabalho que a EAPN Portugal tem 

desenvolvido desde 2002, altura em que auscultou pela primeira vez, de forma participada, 

cidadãos que beneficiavam do Rendimento Mínimo Garantido. Desde 2009 este trabalho foi 

assumido como uma prioridade da Organização no cumprimento da sua missão. É tendo por 

base este trabalho que consideramos importante incluir no plano de ação do Conselho 

Nacional de Cidadãos um encontro em parceria com a EAPN Espanha no sentido de conhecer 

e de partilhar estratégias de promoção de participação destas pessoas. Os cidadãos que 

vivenciam estas situações constituem assim um grupo fundamental na abordagem das políticas 

de intervenção social, pois são peritos das suas próprias vivências.   

 

 

2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivos 

Pretendeu-se com a realização deste evento: 

 Promover o intercâmbio entre pessoas que vivenciam ou já vivenciaram situações de 

pobreza e de exclusão social e que trabalham (direta ou indiretamente) com a EAPN 

Espanha ou com a EAPN Portugal  

 - Conhecer os processos de participação promovidos pelas duas redes nacionais 

(Espanha e Portugal)  

 - Identificar dificuldades e estratégias de enfrentamento dos problemas que são 

acionadas por estes cidadãos, assim como a definição de áreas prioritárias de atuação 

em conjunto.  

 - Reflexão por parte das pessoas que experienciam uma situação de vulnerabilidade 

social tendo como base a construção de uma sociedade que respeita e tem presentes 

os direitos humanos.  

 

2.2. Metodologia 

No sentido de reforçar e consolidar o trabalho desenvolvido pela EAPN Portugal no âmbito da 

participação das pessoas em situação de vulnerabilidade social, optamos pela realização das 
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Jornadas Ibéricas sobre Participação, contemplando os representantes dos conselhos locais de 

cidadãos no Conselho Nacional e os cidadãos que colaboram com a EAPN Espanha.  

A estrutura do programa de trabalho contemplou essencialmente 2 momentos específicos:  

a) apresentação do trabalho desenvolvido pela EAPN Espanha e a EAPN Portugal neste 

âmbito  

b) discussão e reflexão sobre participação e processos de participação (metodologias, atores a 

envolver, entre outros).  

O 2º dia de trabalho foi dedicado à visita institucional da APPACDM da Guarda, onde foi 

possível conhecer de forma aprofundada as respostas sociais que esta instituição oferece aos 

seus clientes, designadamente, a pessoas portadoras de deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESTINATÁRIOS 

Cidadãos que vivenciam ou já vivenciaram situações de vulnerabilidade social (pobreza e 

exclusão social) e que colaboram com a EAPN Espanha e com a EAPN Portugal  
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4. PROGRAMA 
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5. Sessão de abertura _ Mensagem da EAPN Portugal – Pe. Jardim Moreira  

O encontro que hoje se promove pretende cumprir um dos objetivos que para nós é 

fundamental no sentido do fortalecimento da nossa organização: o envolvimento e a 

participação dos cidadãos na luta contra a pobreza e a exclusão social, favorecendo a sua 

participação na definição de políticas e de medidas eficazes de combate à pobreza e exclusão 

social.  

Os números da pobreza em Portugal e em Espanha são alarmantes e os últimos anos têm sido 

penosos para grande parte dos cidadãos. Consideramos assim importante que num contexto 

de plena austeridade e perda de direitos sociais, se acentue o papel relevante que os cidadãos 

assumem na defesa dos direitos humanos, sobretudo das pessoas que se encontram em 

situação de maior fragilidade.  

Foi neste pressuposto que lançámos o desafio à EAPN Espanha para nos juntarmos e 

promovermos em conjunto umas jornadas ibéricas sobre participação. Conhecer os processos 

de participação promovidos pela EAPN em Portugal e em Espanha constitui uma mais-valia 

inquestionável ao nível da aprendizagem mútua e da partilha de conhecimentos pelos 

caminhos da participação e da cidadania ativa. Conhecer as estratégias de mobilização 

utilizadas, as estruturas de participação existentes, as ações realizadas é fundamental para 

refletirmos e aprendermos, reconhecermos dificuldades e apontarmos novas direções, 

fortalecendo assim a nossa atuação.  

Neste sentido, este evento constitui para nós um importante e verdadeiro espaço de 

participação e de cidadania, que pretende promover a reflexão crítica por parte dos cidadãos 

mais vulneráveis sobre os 

direitos fundamentais e a 

construção de uma 

sociedade que respeita e tem 

presente esses mesmos 

direitos. Entre todos os 

direitos e deveres dos 

cidadãos, o exercício da 

cidadania plena deveria 

contemplar uma prioridade 

fundamental: a luta contra um 

dos principais atentados ao 

cumprimento dos direitos 

humanos universais, a pobreza e a exclusão social.  

É nossa convicção de que apenas desenvolvendo uma abordagem integrada, estratégica e 

assente nos pressupostos participativos, se pode acionar um verdadeiro combate à pobreza e 

à exclusão social.  
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E porque a cidadania e a participação das pessoas que vivem ou viveram em situação de 

pobreza e/ou exclusão social, se encontra enraizada no pensamento e na filosofia de atuação 

da EAPN Portugal temos promovido, desde 2009, o desenvolvimento de movimentos de 

cidadania, quer a nível local – através de grupos locais de cidadãos em situação de pobreza – 

quer a nível nacional, com a constituição do Conselho Nacional, e ainda a nível europeu, com a 

participação no Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza e de Exclusão Social.  

De entre as várias formas de participação aquela que é, porventura, mais importante e, 

simultaneamente, a que se tem revelado mais difícil de implementar, é o fomento da 

participação dos cidadãos em situação de pobreza e de exclusão social. Acreditamos que ela é 

importante, porque:  

 A participação dos cidadãos excluídos na definição das medidas e ações que visam 

combater a sua situação social e económica e, posteriormente, na sua concretização, 

corresponde a um direito que lhes assiste e dá garantias de que a sua voz é ouvida e de 

que os seus reais interesses são salvaguardados. 

  E porque esta participação garante a mobilização dos que estão mais interessados em que 

as medidas e ações sejam bem-sucedidas e porque corresponde ao exercício de uma 

cidadania ativa e traduz uma afirmação da vontade de mudar a sua situação.  

Fazer da participação um veículo que conduza os cidadãos para os processos de inclusão 

social implica, desde logo, que em todas as dimensões existam condições favoráveis para que 

a atitude de valorização de uma cidadania ativa nasça, se desenvolva e se traduza em práticas 

participativas e inclusivas. Devemos assim criar oportunidades e condições para que esses 

cidadãos se façam ouvir e colaborem mais ativamente nos seus próprios processos de inclusão 

e na sociedade da qual fazem parte.  

A participação enquanto estratégia de luta contra a pobreza não pode ser entendida como 

ações ou práticas pontuais que se vão desenvolvendo com os cidadãos em situação de 

desfavorecimento social. Neste sentido, consideramos que todas as entidades (públicas e 

privadas) devem colocar em prática uma metodologia que favoreça e ative a participação 

destes cidadãos. As medidas e as políticas de combate à pobreza devem implicar uma partilha 

de “poder” com os cidadãos de forma a capacitá-los para uma autonomia na resolução das 

suas necessidades, na capacidade de fazer escolhas informadas e participar na tomada de 

decisões. A sua presença nos espaços de participação, alem de enriquecer os demais com a 

sua colaboração pessoal e coletiva, é um testemunho de mudança ao nível da igualdade e da 

justiça social.  

A inclusão deve incidir assim numa interlocução próxima com aqueles que vivenciam essas 

realidades. De outra forma, estaremos sempre a falar do que não sabemos, do que não 

sentimos e do que não partilhamos.  

É neste sentido que consideramos que se deve caminhar de forma a promover a inclusão das 

pessoas em situação de pobreza e exclusão social, bem como os valores de igualdade, 

dignidade humana e de cidadania.  
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A participação é um desafio permanente pois sabemos que a participação não se adquire, nem 

se mede por um único momento, mas constrói-se e fortalece-se com o tempo.  

A participação constitui um valor em si mesmo, pois estamos perante a coresponsabilização, a 

partilha e a tomada de decisões em conjunto. É a base da cultura democrática. É uma 

responsabilidade e um compromisso de todos os cidadãos.  

Assim, a participação assume-se como um instrumento pertinente no qual se podem formar 

cidadãos consistentes dos seus direitos e deveres, cidadãos capazes de se assumirem como 

agentes transformadores de uma sociedade mais justa e igualitária. 

A melhor forma de aprender a participar é participando! 
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6. Participação das pessoas em situação de vulnerabilidade social na luta contra a 

pobreza e/ou exclusão social: apresentação de experiências  

 

6.1 – Conselhos de Cidadãos – Portugal  

Os representantes dos conselhos de cidadãos (particularmente de Viseu e Évora) iniciaram a 

sua comunicação com a apresentação dos principais objetivos do Conselho Nacional de 

Cidadãos. O Conselho Nacional de Cidadãos – constituído pelos 18 representantes dos 

Conselhos Locais de Cidadãos foi fundado pela EAPN Portugal- Rede Europeia Anti- Pobreza 

em 2009.  

Os Conselhos Locais de Cidadãos são constituídos por pessoas que vivenciam ou já 

vivenciaram situações de desfavorecimento / exclusão e que pretendem lutar ativamente pela 

erradicação da pobreza e pela promoção da inclusão social. 

Objetivo geral:  

Dar oportunidade às pessoas 

que vivem em situação de 

pobreza e exclusão social, de 

participar ativamente com a 

EAPN Portugal e com a 

sociedade civil, na luta contra 

a pobreza e exclusão, através 

de meios fundamentais como 

a informação, investigação, 

planeamento, monitorização e 

avaliação no contexto distrital, 

nacional e europeu. 

 

Objetivos específicos:  

Dar oportunidade a um grupo de cidadãos que vivenciam ou já vivenciaram situações de 

pobreza e/ou exclusão social para: 

- Se pronunciarem sobre as suas realidades, necessidades e prioridades, a sua 

qualidade de vida e sobre as políticas sociais; 

- Identificar dificuldades e estratégias de enfrentamento dos problemas que são 

acionadas por estes cidadãos, assim como a definição de áreas prioritárias de atuação; 

- Terem uma voz ativa para o diálogo e participarem na vida política, falando sobre 

medidas que interferem nas suas vidas; 
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- Participarem ativamente com a EAPN Portugal na luta contra a pobreza e exclusão 

social através da identificação de novas estratégias e novos instrumentos de avaliação 

das medidas sociais e de exercício de lobby junto dos órgãos de poder; 

- Atuarem com a EAPN Portugal ao nível da monitorização e avaliação, direta ou 

indiretamente, do que se vai fazendo a nível nacional nesta área, através da 

informação, formação e investigação e planeamento participado de ações que 

concorrem para o combate da pobreza e exclusão social.  

 

A quem nos dirigimos  

 

A todos os cidadãos, não 

importando a sua 

proveniência nem percurso 

de vida em termos de 

política, sexo, religião, 

atividades sociais e outras, 

dispostos a colaborar, dando-

lhe voz ativa dentro do grupo 

e a oportunidade de fazê-la 

chegar à sociedade civil, 

defendendo acima de tudo a 

dignidade e os direitos 

humanos.  

 

 

6.1.1– Conselho Local de Cidadãos de Évora  

Projetos/iniciativas desenvolvidas:  

 Projeto “Ser Cidadão”; 

 Projeto “Família e Cidadania”,  

 Atividades realizadas: Sessões de Sensibilização sobre diversas temáticas 

relacionadas com a Cidadania e a Família;  

 Visita Guiada e assistência ao Debate do Estado da Nação” (na Assembleia da 

República – Viver a Cidadania) 

 Projeto ATIVAR A ENERGIA!  

 Faixas Humanas (Lobby)  

 

Parcerias:  

 Na concretização destas ações são integradas entidades que desenvolvem trabalho 

nestas áreas bem com o Centro Distrital de Segurança Social a Universidade de Évora, 

e outros organismos.  
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6.1.2– Conselho Local de Cidadãos de Viseu (Voz Ativa) 

 Conjunto heterogéneo de 6 pessoas residentes no distrito de Viseu 

 Pequena família fora da família real 

 Não é um grupo de auto- ajuda nem tem objetivos diretos de ajuda a encontrar 

emprego, por exemplo 

 

O que fizemos:  

 Preparação de um filme no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão 

Social 2010 

 Atividades na área da escrita criativa  

 Participação em encontros regionais e nacionais, nomeadamente no dia 17 de outubro 

de cada ano (Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza) 

 Atividades com escolas 

 Workshops em várias áreas de especialidade dos membros do grupo (culinária, 

pintura, carpintaria, gestão familiar) dirigidos a técnicos de instituições 

 Sessões em conjunto com o Centro de Emprego na área do coaching  

 

O que estamos a fazer  

 Apresentações públicas em várias entidades (instituições, hospitais, prisões, 

escolas…) 

 Apresentação da publicação “Visões de pobreza e exclusão social no concelho de 

Viseu” 

 Participação no Encontro Regional de Associados no Hotel Grão Vasco 

 Participação no Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza (outubro) 

 Organização de workshops abertos à comunidade (17 de outubro) 

 

Resultados:  

 União, conhecimento, partilha 

 Dar voz às pessoas, que são a maior mais-valia da sociedade 

 Atividades que demonstrem que todos temos valores 

 Maior conhecimento sobre o grupo ao nível do distrito 

 Ter um grupo heterogéneo com situações diferenciadas no âmbito da pobreza e 

exclusão social 

 Fazer chegar aos responsáveis propostas de medidas contra a pobreza e exclusão 

social 

 Chamar a atenção ao público sobre a pobreza e exclusão social através de atividades, 

principalmente as realizadas na rua 

 Convencer as pessoas de que o voluntariado é a base do trabalho e dos nossos 

valores de solidariedade, não havendo dinheiro envolvido 

 Ouvir a opinião de todos, podendo não concordar com elas mas respeitando 
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******* 

 

6.2 – Grupos Ativos de Participação – Espanha  

A EAPN Espanha:  

 Nasceu em 1991 

 Foi reformulada em 2004 

 Integrada por 19 redes territoriais e 16 entidades estatais.  

 

Em termos de funcionamento:  

 Grupos de trabalho permanentes:  

 Inclusão social: habitação, saúde, emprego e educação.  

 Fundos Estruturais 

 Participação 

 Comunicação 

 Igualdade de tratamento e 

não discriminação.  

 

Eapn Espanha forma parte de:  

 Plataforma Terceiro Sector 

 Conselho estatal de ONG 

 Rede de Inclusão   

 Aliança contra la pobreza 

 

Objetivos  

- Ser eficiente na luta contra a pobreza e a exclusão social em Espanha. 

- Colaborar com as políticas para lutar contra a pobreza.  

- Denunciar, reivindicar situações de pobreza e exclusão.  

- Coordenar o papel que as organizações enfrentam relativamente aos fenómenos da 

pobreza.   

- Ser aberta à participação e capaz de uma mobilização social.  

- Desenvolvimento do empoderamento das pessoas.   

- Facilitar a PARTICIPAÇÂO  

 

O que é a participação? 

• Intervenção ativa 

• Refletir sobre a exclusão social e a injustiça.   

• Trabalho de grupo.  

• Debater, expressar e intercâmbio de experiências pessoais.  

• Promover a mudança da realidade.  

• Serem protagonistas 
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• Sentido de tomar parte e de transformar. É uma saída às nossas inquietudes.  

 

Participamos para:   

 Conhecer os direitos e deveres dos cidadãos.  

 Tomar decisões e procurar oportunidades de crescimento.  

 Assumir a responsabilidade de tomar o controlo da situação.  

 Estabelecer metas e alcançar essas mesmas metas.  

 Conseguir um bem social comum.  

 Inclusão Social das pessoas.  

 

A EAPN Espanha promove a participação das pessoas em risco de pobreza e de exclusão 

social através de duas vias fundamentais:  

1- Grupos de participação: 

cada rede territorial da 

EAPN Espanha conta com 

o seu próprio grupo de 

participação que integra 

pessoas em situação de 

pobreza e de exclusão 

social, fomentando a 

interação entre as pessoas 

no dia-a-dia da EAPN 

através das suas 

respectivas organizações. 

No entanto, existe um 

grupo de participação a nível estatal que é constituído por pessoas em situação de 

vulnerabilidade, parte fundamental dos encontros de participação da EAPN Espanha.  

2- Encontros de participação  

 Encontros de participação estatal: a EAPN Espanha desenvolve em cada ano um 

encontro de participação estatal no qual a interação das pessoas em situação de 

pobreza e exclusão social é fundamental para melhorar as suas condições e qualidade 

de vida. O encontro estatal de participação realizou-se em 2014 em Múrcia e este ano 

será desenvolvido em Barcelona.   

 Encontros de participação territorial: cada rede territorial da EAPN Espanha organiza o 

seu próprio encontro de participação territorial no qual as pessoas em situação de 

pobreza e exclusão são protagonistas.  

 Encontros de participação europeus: a EAPN Espanha faz parte da EAPN Europa, e 

por isso, participa cada ano nos Encontros Europeus, nos quais integram delegações 
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de todos os países membros da União Europeia, constituídas fundamentalmente por 

pessoas em situação de pobreza e exclusão social.  

 

Metas:  

No Plano Estratégico 2014-16 da EAPN Espanha está definido como um dos seus 4 eixos 

estratégicos da participação das pessoas em situação da pobreza e exclusão social, 

reforçando o seu papel das organizações das quais fazem parte, assim como a sua inclusão 

nos seus órgãos de decisão, quer das organizações, como da própria EAPN.  

 

Objetivos a definir:  

• 1 - Participação de pessoas em situação de pobreza e em risco de exclusão social pelo 

menos em 3 grupos de trabalho.  

• 2 – Pelo menos um curso anual para todo o pessoal técnico e voluntário nos aspetos 

relacionados com a participação das pessoas em situação de pobreza e exclusão 

social.  

• 3 – Criação de um sistema de participação nos órgãos diretivos das pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social.  
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7. WORKSHOPS DE TRABALHO  

No sentido de promover o intercâmbio de experiências de participação entre os cidadãos em 

situação de pobreza e de exclusão social, optou-se por desenvolver dois grupos de trabalho. 

Com o objetivo de recolher as perceções e os contributos dos participantes nestes domínios de 

análise, foi elaborado um guião de questões para facilitar o debate e a discussão: 

1 - Ser cidadão ativo depende não só de vontade ou predisposição para a participação mas 

também de todo um conjunto de circunstâncias sociais, culturais, económicas e políticas que 

condicionam as atitudes. Fazer da participação um veículo que conduza os cidadãos para os 

processos de inclusão social implica, desde logo, que em todas as dimensões existam 

condições favoráveis para que a atitude de valorização de uma cidadania ativa nasça, se 

desenvolva e se traduza em práticas participativas e integradoras. Devemos assim criar 

oportunidades e condições para que essas pessoas se façam ouvir e colaborem mais 

ativamente nos seus próprios processos de inclusão e na sociedade da qual fazem parte. A 

participação enquanto estratégia de luta contra a pobreza não pode ser entendida como um 

conjunto de ações ou práticas pontuais que se vão desenvolvendo com as pessoas em 

situação de desfavorecimento social. Neste sentido, consideramos que todas as organizações 

devem colocar em prática uma metodologia que favoreça e ative a participação destes 

cidadãos.   

a) Neste sentido, como se pode colocar em prática estes processos de participação na 

luta contra a pobreza e a exclusão social?  

 

b) Quais são os atores que devem estar presentes nestes processos e que papéis devem 

assumir? 

 

c) Que metodologias/estratégias podemos utilizar para que estes processos sejam 

incorporados na pratica?  

 

2 - O envolvimento pessoal é condição de base para iniciar qualquer processo de participação 

social, mas envolver-se implica também uma tomada de consciência de cada pessoa e 

sobretudo, da pessoa como parte de um grupo sobre a realidade e a necessidade do bem-

comum. Assim,  

a) Considera que é uma pessoa que participa? Se sim, em quê e como? 

 

b) b) O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer 

participar? 

 

c) c) Pode dar exemplos de situações em que a sua participação tenha tido impacto numa 

decisão/resultado? 
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7.1. – Workshop de Trabalho I. Processos de Participação  

Como se pode colocar em prática processos de participação na luta contra a pobreza? 

A participação e a cidadania não são processos fáceis na nossa sociedade. A maior parte dos 

serviços (públicos ou privados) não são mecanismos facilitadores da participação. A 

participação das pessoas em situação de pobreza exige que se criem condições para que 

estas pessoas se façam ouvir e colaborem mais ativamente na sociedade da qual fazem parte. 

Foram apresentados alguns exemplos, designadamente, os grupos de participação da EAPN 

Espanha, espaços abertos que agrupam técnicos e pessoas em situação de pobreza em torno 

da reflexão sobre temas do quotidiano, assim como a realização de Encontros Regionais e 

Nacional de debate e reflexão.  

O trabalho dos Conselhos Locais de Cidadãos promovido pela EAPN Portugal que trabalha ao 

nível da emancipação das pessoas que vivem ou já viveram situações de pobreza e de 

exclusão social fazendo com que essas pessoas se libertem da sua situação, seja porque vão 

tomando consciência dela, seja 

porque se agregam e vão 

encontrando caminhos que lhes 

trazem maior confiança, autonomia 

pessoal e coletiva.  

Foi igualmente realçado pela 

maioria dos participantes o 

importante impacto que estes 

processos participativos têm na 

restituição da dignidade das 

pessoas.  

A dimensão pedagógica e formativa foi também destacada como um aspeto fundamental na 

promoção da participação.  

Quais são os atores que devem estar presentes e que papeis devem assumir? 

A necessidade de incentivar a participação exige uma maior aproximação entre o governo, as 

empresas e as organizações. Foi também referido que é essencial inserir a voz dos pobres na 

definição de políticas de combate à pobreza.  

Metodologias/estratégias podemos utilizar para que estes processos sejam incorporados na 

prática? 
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É importante desenvolver mecanismos 

de informação consulta e participação 

que congreguem os setores públicos e 

privados na busca de consensos em 

torno das agendas públicas. A 

participação dos pobres nos processos 

políticos e nas decisões que requerem 

organização e um processo de tomada 

de consciência. A participação pode ser 

incentivada aproximando as instituições, 

as comunidades e as populações 

pobres. É fundamental o debate sobre as questões estruturais que estão na origem dos 

fenómenos de pobreza. Neste sentido, as pessoas em situação de pobreza devem organizar-

se a nível local mas também desenvolver ações para exercerem a sua influência a nível 

estatal/nacional (ex.: debates com pessoas em situação de pobreza e de exclusão social no 

parlamento nacional).  

As pessoas em situação de pobreza são os principais agentes da luta contra a pobreza 

devendo ocupar um lugar central na elaboração, implementação e monitorização das 

estratégias de redução da mesma.  

 

7.2 – Workshop de Trabalho II. Experiências de Participação  

Você é uma pessoa que participa?  

Todos os participantes referiram que participam de forma ativa no combate à pobreza e 

exclusão social, sendo importante destacar alguns testemunhos do que significa participar:  

- Participar é ajudar os outros promovendo a partilha e ouvindo os outros. Escutar é tão 

importante como falar.  

- Participar é ter força e não desgastar-se 

com a inatividade. Participo dando o 

exemplo, falando da minha própria 

experiência de vida.  

- Participo quando voto, quando colaboro 

com a EAPN Portugal.  

Neste sentido, os participantes acreditam na 

sua participação e nos seus contributos. 

“Participo com a EAPN na expetativa que 

alguma coisa mude.” 

O que é que o motiva a participar e que dificuldades encontra quando quer participar? 

A maior parte dos participantes referiu que participam pois consideram que é importante que 

todos os cidadãos estejam envolvidos nesta causa e que tenham um papel ativo na sociedade. 

“Participar é reconhecer-me como pessoa e nunca discriminar os outros”.  
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Foram também referidos exemplos de que forma os cidadãos presentes participam nesta luta 

para além de integrar os grupos de participação (EAPN Espanha) e os conselhos locais de 

cidadãos (EAPN Portugal): acompanhamento de grupos de pais e jovens; escolas através da 

sua participação na associação de pais; petições; colaboração com outras instituições que 

intervêm na área social, designadamente Cruz Vermelha; Cáritas, entre outras.  

Desta forma, o grupo concluiu que “a vontade de mudar e ajudar a obter a mudança nos 

noutros é a que pode vir a voar nos céus do futuro da nossa sociedade”. A diferença podemos 

fazer todos os dias! 
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8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS – Dra. Anabela Dinis (Coordenadora 

do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal) 

Antes de apresentarmos as conclusões destas jornadas, gostaríamos de iniciar o documento 

com uma questão de partida, que foi abordada por vários participantes no primeiro dia: o que 

significa PARTICIPAR? 

Todos os testemunhos e reflexões que foram feitas neste encontro procuram dar resposta a 

esta questão. Tudo o que possamos dizer pouco ou nada acrescenta ao que foi dito, mas que 

tentamos sistematizar:  

PARTICIPAR significa FAZER PARTE. Fazer parte de um todo.  

E aqui podemos distinguir duas dimensões nestas jornadas que estiveram presentes: um todo 

que é a EAPN, mas também um todo que é a sociedade onde existimos. Este encontro 

permitiu-nos reforçar o sentimento de que a rede somos nós. Os que nela trabalham e nela 

participam. Reforçar a identidade deste coletivo. Mas este encontro permitiu-nos também 

refletir sobre o facto de que nós somos parte de uma sociedade na qual temos uma 

responsabilidade. A responsabilidade de a tornar melhor.  

PARTICIPAR implica, pois, ter a 

consciência de fazer parte, mas também 

fazer parte com consciência. E esta ideia 

de “fazer parte com consciência” remete-

nos para a ideia de “pensamento critico”, 

de que nos falava Cidália Barriga na sua 

apresentação. Um pensamento informado, 

construtivo mas também ativo. No sentido 

de procurar soluções e implementar ações 

que levam à concretização dessas 

soluções. E é nesse sentido que temos 

que nos tornar protagonistas como diziam Imen e Javier também no primeiro dia.  

Por isso, Participação é também ação.  

Às vezes este trabalho não é fácil, e é feito de avanços e retrocessos, com muitas pedras pelo 

caminho. E a este propósito não resistimos a lembrar um poema do Augusto Cury _ Pedras no 

Caminho.  

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 

Mas não esqueço de que minha vida 

É a maior empresa do mundo… 

E que posso evitar que ela vá à falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 
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Se tornar um autor da própria história… 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

Um oásis no recôndito da sua alma… 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 

É ter segurança para receber uma crítica, 

Mesmo que injusta… 

  

Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um castelo… 

 

Eu diria pois que, este Castelo, que é este anseio – se assim lhe quiserem chamar – de uma 

sociedade mais justa. Não é utopia no sentido de uma impossibilidade. É algo que se constrói, 

pouco a pouco, pedra a pedra, com esforço e suor e por vezes com desalento. Um desalento, 

uma desilusão, que desmotiva e por vezes nos afasta do caminho da participação (esse foi 

também o testemunho e a experiência que nos foi relatada aqui ao longo das jornadas). 

Mas as pequenas vitórias que por vezes conseguimos dizem-nos que os nossos esforços têm 

resultados concretos, grande ou pequenos, e por isso devem ser celebradas e divulgadas.  

Penso que este primeiro encontro é já uma dessas pequenas vitórias. Neste sentido, penso 

que o futuro destes encontros e uma parte do futuro da EAPN deverá ser aprofundar a 

participação.  

E aprofundar a participação significa aprofundar os caminhos e os meios de envolvimento das 

partes interessadas que passa por:  

 Maior envolvimento dos associados nas atividades e no desenvolvimento da rede;  

 Maior envolvimento das instituições e dos seus técnicos, no desenho e implementação 

de soluções no domínio da luta contra a pobreza e exclusão social.  

 Maior envolvimento das pessoas no exercício dos seus direitos e deveres de cidadãos, 

na procura de uma sociedade mais justa e equitativa.  

Este primeiro encontro ibérico é, com certeza, o primeiro de muitos que lhe sucederão. Em 

próximos, que poderão alternar entre Espanha e Portugal, poderemos conhecer ainda mais em 

concreto e em profundidade, experiências e vivências de ambos os países, boas praticas que 

poderemos replicar, adaptar e melhorar se for caso disso, e, pouco a pouco, em conjunto, 

caminharmos no sentido de uma maior participação de todos e de cada um de nós na 

construção de um mundo melhor.  

MUITO OBRIGADA PELA VOSSA PARTICIPAÇÃO! 

MUCHAS GRACIAS POR SUA PARTICIPACIÓN!   
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9. AVALIAÇÃO DO ENCONTRO 

Estiveram presentes 34 participantes e responderam ao questionário de avaliação 18 pessoas.  

 

Relativamente ao programa, a avaliação dos participantes foi muito boa (10 participantes), 

tendo-se verificado que alguns participantes referiram apenas a categoria de satisfeito (7 

participantes).  

 

Gráfico nº. 1 – Programa do evento 

 

 

 

Os itens que foram mais referenciados como tendo funcionado bem ao longo do programa 

incidem nas metodologias utilizadas (realização de workshops de trabalho e visita 

institucional);no intercâmbio das realidades dos 2 países promovido ao longo dos dois dias; o 

acolhimento e a existência de um bom ambiente de trabalho.  

No entanto, alguns participantes referiram alguns itens que funcionaram menos bem 

destacando-se pouco tempo para o debate e a reflexão (particularmente nos workshops de 

trabalho), o cumprimento dos horários e o tempo despendido para as viagens. É ainda de 

destacar que alguns participantes, designadamente os participantes espanhóis, referiram a 

falta de tradução simultânea, o que dificultou a sua participação. “Com el programa totalmente 

satisfecho, mi problema há sido el idioma para poder participar más”. 

Relativamente aos workshops de trabalho, a maior parte dos participantes consideram que 

foram muito positivos visto que promoveram o diálogo e a cooperação entre os participantes; a 

atenção e o respeito de todos para todos permitindo a participação de todos e o intercâmbio de 

experiências. No entanto, destaca-se como aspetos menos positivos o pouco tempo 

disponibilizado para abordar todas as questões definidas (“falta de tempo para conseguirmos 

mais resultados”) e a dificuldade com o idioma.  

Em relação à visita institucional, os participantes avaliaram como muito bom visto que permitiu 

conhecer o trabalho da APPACDM da Guarda. “Tivemos conhecimento da realidade 

institucional na luta pela dignidade humana dos cidadãos”.  

10 

7 

1 

Muito Satisfeito  

Satisfeito  

De alguma forma 
Satisfeito  
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Em termos futuros, os participantes referiram que é pertinente a realização destes encontros 

ibéricos de forma a obter estratégias e metodologias eficazes de combate à pobreza e 

exclusão social. Foi ainda referido a necessidade de ter mais participantes e apostar em 

metodologias dinâmicas como por exemplo, vídeos.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“Participação é também ação”! 

Nos últimos anos a organização tem apostado na promoção da participação e no envolvimento 

efetivo das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social no combate da pobreza e da 

exclusão social. Este ano no sentido de garantir uma maior participação dos nossos 

associados, foram desenvolvidos três encontros regionais promovendo um maior conhecimento 

entre as instituições e o envolvimento efetivo dos nossos parceiros.  

Para os participantes, estes encontros assumiram uma importância significativa pelo seu 

sentido de oportunidade, clareza das comunicações e sobretudo pela abordagem sobre a 

importância da participação e como dinamizar processos de participação envolvendo todos os 

atores no combate à pobreza e exclusão social. 

 Importa ainda referir que, as Jornadas Ibéricas contaram com a participação dos 

representantes dos Conselhos Locais de Cidadãos que colaboram com a EAPN Portugal e 

com os grupos de participação dinamizados pela EAPN Espanha, demostrando mais uma vez 

que a participação das pessoas mais vulneráveis é possível e imprescindível, tendo contributos 

válidos para a luta contra a pobreza e a exclusão social.  

Podemos concluir que a estratégia de desenvolver um encontro ibérico foi positivo. Neste 

sentido, considera-se pertinente a continuidade destas iniciativas como espaço da afirmação 

da própria identidade da organização e de promoção intercâmbio/partilha de experiências entre 

os dois países, particularmente entre as duas redes nacionais.  

Para a EAPN Portugal, foi mais “um passo em frente” ao nível da participação, envolvimento e 

emancipação das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Estas jornadas constituíram 

uma mais-valia no fortalecimento do trabalho desenvolvido neste âmbito, como também um 

maior sentimento de pertença por parte de quem colabora a acompanha o trabalho 

desenvolvido pela organização, constituindo-se verdadeiros membros desta luta. Uma luta que 

é de todos! Uma luta que exige o esforço de todos os cidadãos e não apenas das instituições. 

Uma luta em que os próprios cidadãos em situação de vulnerabilidade devem ter um papel 

fundamental e um contributo para a construção de uma sociedade mais justa e coesa!  

Concluímos com dois testemunhos que refletem os resultados e o significado das Jornadas 

Ibéricas: “My agradecida del trato recibido por todos. Es una iniciativa my positiva para 

fomentar la participacion de las personas”. “Esperamos assim que a união ibérica da EAPN 

seja um novo olhar para que outras pessoas e instituições possam seguir”.   

“Mesmo bom, é de louvar. Parabéns à EAPN Portugal pelo evento”.  
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