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Mensagem do Presidente

Erradicar a pobreza é, à primeira vista, um objetivo utópico, mas constitui sobretudo um princípio ético que 
encontra a sua razão de ser no entendimento de que a pobreza é um atentado contra a dignidade humana e 
contra os direitos humanos fundamentais e que num sistema político que se diz democrático e respeitador dos 
direitos que plasmou na sua carta fundamental, a Constituição da Repúplica, deve garantir a tradução efetiva 
desses princípios nas suas políticas e no modelo de sociedade que preconiza. 

A luta pelos direitos sociais fundamentais é na realidade a matriz fundacional da EAPN e a “busca” que a 
tem movido ao longo dos seus 27 anos de existência. Na verdade, apesar de continuados e efetivos esforços, 
estamos longe de ganhar a “guerra”, mas alguns “combates“ já foram vencidos, o que certamente é um alento 
para se continuar. 

Refiro-me, por exemplo, ao compromisso dos Grupos Parlamentares e em particular ao Projeto de Lei Nº 
apresentado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, para avaliação ex-ante das políticas sobre 
o seu impacto na pobreza. Mas, também, à criação do Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza, uma 
iniciativa a quem o Presidente da República atribuiu o seu Alto Patrocinio e, que ao produzir conhecimento 
nacional sobre o fenómeno, poderá ser um instrumento valioso e de enorme alcance.

Destaco também, o assinalável trabalho desenvolvido pelas estruturais distritais, como pólos de dinâmicas locais, 
responsáveis pela organização de ações de formação para a capacitação institucional e para o desenvolvimento 
de competências profissionais dos agentes locais como um fator de reconhecimento nacional da Rede e sua 
credibilização a nível nacional e, determinante para o conhecimento das realidades territoriais.

No que se refere aos cidadãos em geral, muito há a fazer e a EAPN tem à sua frente o desafio que aliás tem assumido 
para a área política, que é sensibilizar, informar, formar a opinião pública sobre a indignidade que constitui existirem 
concidadãos a viverem condições sub-humanas, e que os Direitos são um direito de todos os cidadãos.

Presidente da Direção
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PRINCIPAIS INDICADORES DE RESULTADO 
DA ATIVIDADE DA EAPN EM 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Melhorar o modelo de 
governação interno da EAPN 
Portugal garantindo o seu 
bom funcionamento e a 
sua representação ao nível 
nacional, local e também 
europeia

Reforçar o envolvimento dos 
associados na EAPN Portugal 
na estrutura da organização

Influenciar os processos de 
decisão política para que a 
pobreza e exclusão social sejam 
tidas em conta no desenho, 
implementação e avaliação 
das políticas públicas, numa 
perspetiva de intervenção 
integrada

INDICADORES DE RESULTADO

•2 Assembleias Gerais
•Reuniões de Direção
•4 Reuniões com a equipa nacional 
•3 reuniões regionais com a equipa técnica dos Núcleos 
Distritais de reflexão sobre a execução do PE 2016-2018
•3 workshops temáticos com a equipa técnica nacional 
para a recolha de contributos para o novo PE 2019-2021
•1 Reunião com os Presidentes de Mesa dos Conselhos 
Gerais Distritais
•2 reuniões internas do grupo europeu (janeiro e maio)
•Divulgação da Agenda Europeia Nº13
•12 visitas de acompanhamento aos ND
•Balanço da Formação de 2017
•Plano de Formação 2018

•40 Reuniões de associados a nível distrital
•13 Visitas Institucionais
•1 Encontro Distrital de Associados (Beja)
•Nº novos associados coletivos: 13
•Nº de novos associados individuais: 11
•Realização de 1 workshop sobre a RSE e cidadania em-
presarial (Leiria)

•Fórum com a participação dos Partidos Políticos, Parcei-
ros Sociais e com o Presidente da República (21 março)
•Reunião com o Vice-presidente da Assembleia da Repú-
blica, Deputado Jorge Lacão (12 junho)
•Reuniões com as Áreas Metropolitanas e as CIM do 
Algarve, Médio Tejo, Cávado, Coimbra
•Resposta à consulta pública dos EEA Grants_consulta 
pública à sociedade civil: janeiro
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Influenciar a opinião pública 
e promover a desconstrução 
de estereótipos

•Resposta à consulta pública Possible EU Action 
addressing the challenges of access to social protection 
for people in all forms of employment in the Framework 
of the European Pillar of Social Rights (adaptação da 
resposta da EAPN Europa): janeiro
•Resposta à consulta pública da Estratégia Nacional para 
a Igualdade e Combate à Discriminação (Portugal + 
Igual): fevereiro
•Envio de contributos para o Plano Nacional da Juventude 
(colaboração com o Núcleo de Lisboa e Observatório de 
Lisboa): abril.
•Envio de Parecer à proposta Community Regulation 
on the European Social Fund Plus – ESF + support for 
addressing material deprivation (colaboração com o 
Núcleo de Setúbal): junho.
Participação ativa enquanto parceiro estratégico na 
elaboração da Estratégia Nacional para a Integração das 
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.
•Reunião com o Presidente da Agência Nacional para 
o Desenvolvimento e Coesão (4 de junho) e elaboração 
de um documento contendo um ponto de situação da 
implementação do atual quadro comunitário e propostas 
para o novo ciclo de programação.
•Estratégia Local Integrada de combate à pobreza na 
cidade de Lisboa – Encontros Imediatos de muitos Degraus

•Disseminação do Projeto “O singular do Plural” e 
apresentação da exposição fotográfica em 3 cidades: 
Fundão, Aveiro e Guarda
•Projeto EMIN: Guia sobre Mitos e Factos sobre o RSI e 
Jogo sobre Mitos e Factos sobre o RSI
•Organização e dinamização de 4 workshops – Esquemas 
de rendimento mínimo: Mitos e Factos. À conversa 
com… - dirigidos a técnicos da área social e beneficiários 
do RSI (2 no Porto, 7 de maio; e 2 em Lisboa, 9 de maio)
•Seminário Nacional “Rendimento Mínimo Adequado: 
o investimento numa sociedade mais inclusiva”.
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•Divulgação da Petição: Esquemas Adequados de 
Rendimento Mínimo;
•Realização da II edição do evento “O Futuro começa 
Agora” com a participação de 150 jovens provenientes 
de 7 distritos do país;
•Dinamização de 11 ações de sensibilização para 
profissionais sobre a intervenção com as comunidades 
ciganas em 7 Distritos (Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, 
Leiria, Viseu e Vila Real;
•Organização da Semana da Interculturalidade em 11 
distritos e um total de 68 atividades
 
•Gestão do Site institucional www.eapn.pt
•Nº novas visitas: 23 869; Nº de visualizações 91 824
 Blog Pobreza na Imprensa: 575 noticias inseridas, Nº 
visitas: 3800
•Clipping notícias sobre a EAPN: 55
•Edição impressa da Revista Focussocial Nº13
•Gestão da Plataforma online da Revista Focussocial: 
inserção de 59 noticias e 35 eventos
•Blog Flash Rede: 283 inserções; Nº de visualizações 510,223
•Gestão do Facebook e Twitter institucional: 10,899 
seguidores e 160 respetivamente
•Envio de 5 Press Release à comunicação social

•Nº de participantes nos CLC: 110
•Nº de reuniões de CLC realizadas: 80
•Nº de reuniões do CNC: 2
•Nº de     Encontros Regionais dos CNC: 2 (Setubal e Valença)
•Preparação do Fórum Nacional a realizar a 17 de outubro
•Participação na reunião preparatória do 17º Encontro Europeu

•Realização de 77 ações de formação no território 
nacional, 953 horas de formação, 1359 formandos
•Linhas Editoriais em desenvolvimento: CADERNOS 
EAPN, Revista Rediteia
•Dinamização dos ONLC e OLCPL

Desenvolver uma estratégia 
de comunicação externa 
e interna que responda às 
necessidades e objetivos 
estratégicos da organização

Consolidar o trabalho da 
EAPN Portugal de incentivo 
à participação das pessoas 
em situação de pobreza e/ou 
exclusão social

Aumentar o conhecimento 
nas áreas da pobreza e da 
exclusão social e dos públicos 
que nela estão envolvidos
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•Dinamização de projetos nacionais e europeus: Projeto 
CLIck, Projeto EMIn, Projet PACT, Projeto ReInvest, 
Projeto STAI-BIN, Projeto Bairro ACT (MAI), Projeto 
Roma Civil Monitor, Projeto PRESS

•Protocolo com o Governo Regional da Madeira para 
funcionamento de um Núcleo da EAPN na Madeira
•Protocolo com a Câmara Municipal do Funchal 
(Núcleo Funchal)
•Celebração de vários protocolos de colaboração com 
entidades privadas no âmbito do ONLCP: Misericórdia 
de Santo Tirso, Misericórdia de Vila do Conde, Fundação 
Vasco Vieira de Almeida, Fármácia Barreiros
•Celebração de protocolos com autarquias de Mira, Sintra, 
Amadora, Matosinhos e Nazaré e com a APPACDM de 
Sabrosa para a realização de ações de formação;

Diversificar as fontes 
de financiamento
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Sumário Executivo

O presente Relatório de Atividades (RA) visa dar conta do grau de execução das atividades planeadas e referir 
outras desenvolvidas e não previstas inicialmente, mas que se revelaram fundamentais para o desenvolvimento 
dos objetivos e da missão da EAPN Portugal.
O relatório procede a uma análise dos vários objetivos propostos por cada área de intervenção, em sede do 
Plano de Atividades 2017, tendo como base os oito objetivos estratégicos do Plano Estratégico 2016-2018.

Sendo de destacar, pelo seu impacto na consecução dos Objetivos deste Plano, as seguintes iniciativas: 

- O Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza 
(ONLCP) que teve o seu arranque no ano de 2018. 
Sendo o primeiro ano de constituição desta estrutura, 
2018 foi marcado pela necessidade de construção dos 
seus alicerces, nomeadamente através do ajustamento 
do modelo de funcionamento e financiamento, da 
definição de um plano estratégico, da construção da 
imagem corporativa e dos canais de comunicação e da 
elaboração dos seus primeiros produtos. Procurou-se 
ao longo do ano o estabelecimento de parcerias de 
referência, onde se enquadra o Alto Patrocínio da 
Sua Excelência o Presidente da República. Foram 
feitas diligências junto de diferentes organizações 
da sociedade civil, organizações empresariais, 
autarquias e comunidades intermunicipais no sentido 
de estabelecer parcerias que permitissem reforçar 
o funcionamento e a sustentabilidade do ONLCP. 
No dia 9 de outubro realizou-se a assinatura de 
protocolos de cooperação com quatro entidades: 
Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde, Câmara Municipal 
de Faro, Fundação Vieira de Almeida. Após essa data 
foi ainda assinado o protocolo com a Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo, e continuam a ser 
negociados o estabelecimento de protocolos com 
outras autarquias e comunidades intermunicipais. 

- O reforço do diálogo com os representantes dos 
partidos políticos com assento na Assembleia da 
República e a sua participação em dois eventos ao 
longo do ano, nomeadamente, o Fórum“Estratégia de 
Combate à Pobreza e Exclusão Social – Importância 

de uma responsabilidade colectiva, realizado no dia 
21 de Março, na Fundação Calouste Gulbenkian e que 
contou com a presença na Sessão de Encerramento 
do Senhor Preidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa e um conjunto de atores relevantes, desde 
representantes dos partidos políticos, autoridades 
públicas nacionais, representantes dos parceiros 
sociais, entidades da economia social, universidades 
e pessoas em situação de pobreza e exclusão social. 
Este evento constitui um marco importante no 
processo de consulta sobre o futuro investimento 
do país nas pessoas e em particular nas pessoas que 
se encontram em situação de pobreza e exclusão 
social e uma oportunidade única para reflectir sobre 
o desenvolvimento de uma Estratégia Nacional de 
Combate à Pobreza, no espírito da proclamação de 
Gotemburgo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

- Igualmente, a Conferência intitulada “Pensar a Luta 
Contra a Pobreza. Criar Compromissos, realizada 
na Sala do Senado da Assembleia da República, no 
dia 9 de outubro e que contou com a participação de 
entidades responsáveis por estas áreas e dos partidos 
políticos com assento na AR e que pretendeu definir 
um processo de concertação e responsabilização 
partilhada de aprovação, implementação e avaliação 
da referida Estratégia Nacional, bem como a 
constituição de um grupo ad hoc na Assembleia da 
República que acompanhe e avalie todas as políticas e 
legislação ex-ante quanto ao seu impacto (positivo e/
ou negativo) sobre a pobreza. 
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- O Seminário Europeu intitulado“Como construir 
uma Europa dos Cidadãos”, realizado no Auditório 
do Museu Nacional de Arqueologia no Mosteiro 
dos Jerónimos, no dia 9 de Maio, com o objetivo de 
assinalar o Dia da Europa, foi também um momento 
importante para reflectir sobre o futuro da Europa, 
a importância do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
e o próximo Quadro de Financiamento Europeu 
e a atenção à luta contra a Pobreza. Evento que 
contou com a presença da Eurodeputada Maria Joao 
Rodrigues e representantes das diferentes famílias 
políticas representadas no Parlamento Europeu. 

O impacto político e social é uma das nossas principais 
tarefas como rede, e ao longo de 2018, procuramos 
de diversas maneiras influenciar as políticas públicas, 
quer pela via da produção de pareceres e respostas 
a consultas públicas, quer pela via da realização 
de estudos e participação em diferentes grupos de 
trabalhos a nível nacional e distrital.

Assinalamos também a parceria desenvolvida com 
o Escritório da OIT para Portugal e a organização 
conjunta de uma Conferência sobre o“Trabalho 
Digno e a Agenda do Desenvolvimento Sustentável 
(Agenda 2030)”, realizada no dia 20 de novembro, 
no Porto. O evento, cuja organização ficou a cargo 
da Rede Europeia Anti-Pobreza juntou várias visões 
que ajudaram a caracterizar o panorama nacional e 
internacional. A Conferência, que teve a diretora da 
ACTRAV/OIT, Helena André, como uma das principais 
oradoras,juntou parceiros sociais, académicos e 
representantes de organismos nacionais públicos e 
privados. Estiveram em discussão os desafios que os 
Objetivosde Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos 
colocam e os contributos que cada pessoa pode dar 
para que“ninguém fique para trás”.

- Na área dos projetos salientamos a participação 
no Projeto EMIN II “com o objetivo de promover a 
sensibilização e a compreensão da importância dos 
Esquemas de Rendimento Mínimo europeus, do qual 
destacamos a Jornada do Autocarro “Everyone on 
the Bus: Nobody deserves less, everybody benefits“, 
que esteve no Porto entre os dias 5 e 7 de Maio e 
em Lisboa entre 8 e 10, bem como um conjunto de 
ações com o propósito de mobilizar a sociedade 
civil e entidades públicas para a reflexão e debate 

sobre a importância de se garantirem esquemas de 
rendimento mínimo adequados. Entre as quais, as 
visitas livres ao autocarro, um seminário de reflexão 
e debate sobre esquemas de rendimento mínimo 
e quatro workshops, junto de beneficiários de RSI 
e outros dois com técnicos de acompanhamento 
da medida. O seminário “Rendimento Mínimo 
Adequado: O investimento numa sociedade mais 
inclusiva” teve como objetivo alargar e aprofundar o 
debate em torno da necessidade de se promoverem 
esquemas de rendimento que sejam adequados à 
vida das pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis 
e procurou envolver diferentes atores chave, não só 
entidades públicas, mas também municípios, parceiros 
sociais, sociedade civil, beneficiários diretos das 
prestações e peritos destas áreas. O seminário contou 
com a intervenção de elementos da EAPN Portugal, 
representantes do Governo na pessoa do Ministro 
do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social; 
um representante do Centro Distrital de Segurança 
Social do Porto, um especialista sobre o esquema 
de rendimento mínimo português, o coordenador 
do projeto EMIN e membros do conselho local de 
cidadãos com historial de recebimento do RSI. 

- O desenvolvimento do Projeto Bairro ACT no 
âmbito do protocolo de cooperação celebrado com 
o Ministério da Administração Interna (MAI) para 
intervenção nos Contratos Locais de Segurança 
da Urbanização de Vila DÉste (Vila Nova de Gaia), 
Bairros do Cerco do Porto, Pinheiro Torres e Pasteleira 
(Porto) e Bairro do Sobreiro (Maia).

- Na área do desenvolvimento e formação, salientamos 
a importante oferta formativa desenvolvida em 2018 
especificamente direcionada às necessidades dos ativos 
qualificados, nomeadamente, quadros técnicos, dirigentes 
e voluntários de organizações não-governamentais 
de solidariedade social, totalizando 102 ações de 
formação em todo o território nacional e um total de 
1777 formandos.
 
- E, finalmente, mas não menos importante, o 
alargamento da intervenção da EAPN Portugal à 
Região Autonoma da Madeira (RAM) e a criação de 
um Núcleo nesta região, aao abrigo de dois Protocolos 
entre a EAPN Portugal e o Governo Regional da 
Madeira e da Câmara Municipal do Funchal. A 
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Madeira apresenta o segundo valor mais elevado 
de risco de pobreza do país, situando-se nos 27,4%, 
segundo apurou o inquérito às condições de vida e 
rendimento do INE. A par deste indicador a taxa de 
desemprego na região (no terceiro trimestre de 2018) 
era de 8,9%, valor superior ao nacional e ao europeu. 
O estudo do Instituto Nacional de Estatística, que 
pela primeira vez contém estimativas regionais, vem 
assim, lançar luz sobre uma realidade que ainda 
carece de muita reflexão e investigação nesta região 
ultraperiférica da Europa. Este núcleo compromete-
se a desempenhar um trabalho atento à realidade 
regional, que possa contribuir para o desenvolvimento 
de novas formas de intervenção e de salvaguarda dos 
direitos das pessoas e melhoria da qualidade de vida. 
Compromete-se, também, a fomentar a cooperação e 
o trabalho em rede e a promoção de respostas sociais 
mais adequadas para o combate deste flagelo, que é 
uma responsabilidade de todos. 



18



19

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 
DA EAPN PORTUGAL

A EAPN Portugal é reconhecida como uma Instituição Particular de Solidariedade Social, Associação de Utilidade 
Pública e Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, de âmbito nacional e sem fins lucrativos, 
especializada na área da luta contra a pobreza e a exclusão social.

A operar em Portugal desde 1991, é um dos atores mais reconhecidos e com uma presença indiscutível na luta 
contra a pobreza em Portugal, integrando atualmente mais de 1500 membros, entre organizações e membros 
individuais em todo o território nacional. Tem uma implantação territorial em todos os distritos do continente, e 
desde Dezembro de 2018, também na Região Autónoma da Madeira.

 A sua legitimidade – advém da sua especificidade – a cultura de trabalho em rede, mas também da sua 
representatividade e da sua capacidade de coordenação, de experimentação e de inovação. Nos últimos anos, 
a sua voz tem sido mais presente no seio da sociedade civil portuguesa, não só porque foi reforçando a sua 
capacidade interna de análise reflexão e a sua capacidade de diálogo e influência em múltiplas plataformas, mas 
também porque a sua ação, tal como de outras ONGs nacionais e europeias envolvidas no mesmo combate, se 
tornou mais necessária e premente tanto na denúncia do modelo de desenvolvimento económico gerador de 
maiores desigualdades e do aumento do número de pobres e excluídos, como na elaboração de propostas visando 
a erradicação da pobreza e exclusão social.

Das 31 redes nacionais que constituem a EAPN Europa a rede portuguesa é uma das mais ativas e mais capazes 
de influenciar o trabalho de outras redes, tendo assumindo desde 2012 e até Setembro de 2018 a presidência da 
EAPN Europa.

Intervindo em estreita cooperação com o sector Público e Privado, a EAPN Portugal tem vindo a investir na melhoria 
contínua da sua estrutura e serviços disponibilizados, facto que mereceu, em em 2010, o reconhecimento da 
Assembleia da República com a atribuição, por unanimidade o Prémio dos Direitos Humanos, E, mais recentemente, 
em 2018, a atribuição do Alto Patrocinio do Presidente da República ao Observatório Nacional de Luta Contra a 
Pobreza. É também, desde 1997, Entidade Formadora Certificada pela DGERT (MTSS). 

No que respeita à evolução dos principais indicadores de pobreza e exclusão social a nível nacional, e de acordo com os 
resultados provisórios do ICOR 2018 disponibilizados em Novembro de 2018, verifica-se uma melhoria significativa 
dos indicadores referentes aos rendimentos e às condições de vida em 2017/2018 face aos anos anteriores.

1
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OS PRINCIPAIS INDICADORES DE POBREZA OU EXCLUSÃO SOCIAL

• A diminuição da taxa de risco de pobreza (monetária) 
em 1 ponto percentual foi acompanhada por um 
aumento do limiar de pobreza em 167€ anuais (cerca 
de 14€ mensais), indicando que adiminuição do 
risco de pobreza monetária traduz efetivamente uma 
melhoria dos rendimentosde parte da população que se 
encontrava em situação de pobreza monetária no ano 
anterior. Sublinhe-se ainda que o atual limiar de pobreza 
(5610€/ano ou 468€/mês) é o mais elevadodesde 1994, 
altura em que se iniciou a recolha de dados referentes 
a este indicador. O limiar depobreza tem vindo a 
aumentar progressivamente desde 2012.

• Em 2017, Portugal teve a menor proporção de pessoas 
em risco de pobreza desde 1994. Todavia,temos de 
recuar a 2004 para identificar uma variação homóloga 
idêntica (menos 1 pp) e a 1995para termos uma 
variação homóloga superior (menos 2 pp).

• A intensidade da pobreza em Portugal foi de 24.5% 
em 2017. A intensidade da pobreza também registou 
uma diminuição face ao período homólogo, no entanto, 
neste caso mantêm-se níveis deintensidade da pobreza 
superiores ao registado antes (e no início) do período 
de crise económica,ou seja, entre 2005 e 2011. A 
intensidade da pobreza mede a diferença entre o limiar 
de pobrezae o rendimento mediano da população em 
situação de pobreza e apresenta os dados empercentagem 
do limiar. Assim, em 2017, o rendimento mediano por 
adulto equivalente dapopulação em situação de pobreza 
era aproximadamente de 353€ mensais. Em 2017, os 
gruposcom maiores níveis de intensidade da pobreza 
foram os homens (25.2%) e a população adultaem 
idade ativa (26.4%). Apesar da população com mais 
de 64 anos ter menor nível de intensidadeda pobreza 
(16.5%), foi apenas junto deste grupo que se registou 
um aumento face ao períodohomólogo (mais 1.1 pp).

• A privação material severa atingiu, em 2018, 6% da 
população em Portugal. A taxa de privação material 
severa tem vindo a diminuir de forma contínua desde 
2013 e os dados de 2018 revelam a menor proporção 
desde que se iniciou o registo desde indicador (2004). 
Sublinhe-se que a diminuição da privação material 
severa foi acompanhada pela diminuição da intensidade 
da privação material (3.5, menos 0.1 face ao período 
homólogo) e pela redução da taxa de privação material 
(16.6%, menos 1.4 pp). Em ambos os casos estamos 
perante os valores mais baixos desde 2004, o que indica 
uma evolução muito positiva neste campo.

• Como consequência da diminuição dos valores 
apresentados pelos indicadores anteriores Portugal 
apresenta um 2018 uma taxa de pobreza ou exclusão 
social de 21.6%, o valor mais baixo desde 2004.
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MACRO ESTRUTURA 
E ORGANIZAÇÃO INTERNA

2.1.  MISSÃO E ESTRATÉGIA

A EAPN tem por missão contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam 
co-responsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos Humanos 
e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva. 
Ao longo do triénio 2016-2018 a EAPN Portugal procurou concretizar a estratégia constante do seu Plano Estratégico 
aprovado superiormente. Esta estratégia traduziu-se na formulação de 8 objetivos estratégicos, alinhados com os 
objetivos e resultados inscritos nos Programas de Trabalho anuais. 

O ano 2018 foi o último ano de vigência do Plano Estratégico que prosseguiu os seguintes objetivos estratégicos: 

2

Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo 
o seu bom funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local e 
também europeia

Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura 
da Organização

Influenciar as decisões políticas e a opinião pública para a consecução da 
missão da EAPN Portugal

Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de estereótipos

Desenvolver uma estratégia de comunicação externa e interna que 
responda às necessidades e objetivos estratégicos da Organização

Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação das 
pessoas em situação de pobreza e de exclusão social

Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social e dos 
públicos que nela estão envolvidos

Diversificar as fontes de financiamento

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8
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A prossecução destes objetivos foi, ao longo dos três anos de vigência do PE, suportada por uma estratégia com 
soluções que permitisse não só melhorar o que já é feito, ajustando e redefinindo sempre que necessário, as atividades 
previstas nos Programas de Trabalho anuais, como também desenvolvendo novas iniciativas consideradas oportunas 
para a obtenção dos resultados pretendidos, focando e sintonizando a ação concertada de todos os intervenientes.

Ao longo de 2018 iniciamos um processo avaliativo interno que centrou muito do seu processo na recolha de 
informação numa lógica qualitativa e de confronto e combinação de percepções sobre o PE e a sua implementação.

Neste processo privilegiamos o recurso a técnicas de reflexão participativa para avaliar o grau de concretização dos 
objetivos estratégicos definidas para o triénio anterior, bem como aferir o valor alcançado para os nossos membros 
associados, que foram envolvidos através dos Núcleos Distritais, com o objetivo de promover um espaço de análise 
partilhada das diferentes perspetivas e expetativas das organizações que fazem parte da Rede, quanto aos objetivos 
estratégicos a prosseguir e respetivas iniciativas a implementar, no sentido de potenciar sinergias, partilhar as lições 
aprendidas e otimizar as capacidades de resposta da organização.

O processo de monitorização e formulação do novo Plano Estratégico (2019-2021) estruturou-se em três fases: (i) 
Diagnóstico, (ii) Formulação da Estratégia e (iii) Elaboração de Documentos (Plano Estratégico 2019-2021, e Plano 
de Atividades 2020). 

Na primeira fase de Diagnóstico, pretendemos compreender a situação atual e, simultaneamente identificar 
oportunidades de desenvolvimento de ações para responder melhor aos desafios do contexto em que a EAPN 
Portugal se insere. 

a) Análise de documentos relativos à monitorização das atividades da 
EAPN Portugal através dos instrumentos de gestão do período (Planos 
de Atividades e Relatórios de Atividade).
b) Realização de 3 reuniões regionais de reflexão com os núcleos 
distritais com os seguintes objetivos:
- O ponto da situação das metas do atual Plano;
- Identificação dos fatores condicionantes da execução das metas;
- Apresentação de propostas para o novo plano.
c) Apresentação dos resultados das reuniões regionais com os núcleos 
(na reunião nacional de junho) e reflexão em torno das áreas críticas de 
atuação da EAPN Portugal através de 3 grupos de reflexão (na reunião 
nacional de junho).
d) Apresentação dos resultados da reflexão com a equipa interna à 
Direção Nacional (agosto)
e) Elaboração de um Questionário Diagnóstico aplicado pelos 
técnicos dos Núcleos Distritais aos membros associados nas reuniões 
de Núcleo. (outubro)
f) Elaboração de uma reunião de trabalho envolvendo a Direção nacional, 
a Direção Executiva e os Presidentes das Mesas dos Conselhos Gerais 
dos Núcleos Distritais para avaliação do grau de realização das iniciativas 
estratégicas e identificação da criação de valor para os stakeholders, bem 
como de desafios para o próximo triénio (dezembro).
g) Elaboração de um Relatório Diagnóstico (janeiro de 2019).

Nesta fase desenvolveram-se 
as seguintes ações: 
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O trabalho de campo decorreu de forma positiva e após a recolha e a compilação de todas as fontes de informação 
foi possível retirar um conjunto de conclusões importantes para o ciclo de planeamento estratégico futuro e que, de 
forma sintética,resumimos:

O Objetivo estratégico 1  
“Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom 
funcionamento e a sua representação ao nível nacional, local e também europeia” foi 
significativamente alcançado, salientando-se:

• A área da participação das Pessoas em situação de pobreza (Pep’s) foi reforçada 
com o reconhecimento dos mesmos enquanto associados por inerência e também 
pela sua inclusão nas Mesas do Conselho Geral. 

• Ao nível do voluntariado foram referidas experiências positivas de voluntariado 
nos núcleos distritais. No entanto, é unanime a opinião de que é difícil atrair 
voluntários pelo tipo de trabalho (trata-se de um trabalho de gabinete, muito 
especifico e que exige competências próprias muitas vezes na área da investigação).

• Não execução da ação 7 – “Política e estratégia de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres”. Foi consensual que existe esta preocupação em todas 
as atividades realizadas pela EAPN Portugal, muito embora não exista uma 
política expressa neste domínio.

O Objetivo estratégico 2  
“Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN Portugal na estrutura da 
Organização” foi medianamente alcançado /executado; salientando-se como positivo 
a cultura de pertença visível nos membros da mesa do Conselho Geral; e em alguns 
associados da organização. No entanto, conclui-se que a forma como a EAPN Portugal 
entende a luta contra a pobreza ainda não está presente na maior parte dos nossos 
associados. Isto é, há uma dificuldade de fazer passar a mensagem e de chegar às 
instituições associadas de forma a produzir mudança organizacional.

Neste objetivo verifica-se a não execução da Ação 10 –“ avaliar e unificar o impacto 
do trabalho da EAPN Portugal”. Neste ponto foram unanimes as opiniões de que 
importa no próximo PE escolher uma ou duas áreas dentro da organização (formação, 
participação), pois são necessários recursos humanos específicos para este trabalho 
com formação específica. 

É importante fazer avaliação de impacto, no entanto neste momento a EAPN 
Portugal não tem os recursos necessários para fazer este trabalho e se o quiser iniciar 
no próximo PE terá que contemplar uma verba específica para contratualizar este 
trabalho externamente.
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O Objetivo estratégico 3 
“Influenciar as decisões políticas e a opinião pública para a consecução da missão 
da EAPN Portugal” foi executado satisfatoriamente, constatando-se que o trabalho 
de opinion maker da EAPN Portugal ao nível nacional e local tem vindo a consolidar-
se. A participação da organização em diferentes plataformas ao nível local é cada vez 
mais relevante e reconhecida, sendo de destacar o trabalho nas CIM´s, nas Plataformas 
Supraconcelhias, com as Universidades e com Institutos Politécnicos e com as Autarquias 
Locais. O reforço de alianças e a construção de novas tem sido uma aposta da organização, 
quer a nível local, quer a nível nacional.

Foram dados passos importantes no período de vigência do atual PE, nomeadamente 
com o trabalho realizado no âmbito do Grupo de trabalho da Estratégia Nacional para 
a Erradicação d  a Pobreza, e também ao nível dos Protocolos assinados com a Direção 
Geral de Educação e com a Direção Geral da Política da Justiça, bem como com algumas 
autarquias e com o Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal. No 
entanto e relativamente ao nosso objetivo de fazer aprovar na Assembleia da República 
uma Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza verificamos que não tem sido 
fácil atingir este consenso entre os partidos políticos e assumir este desígnio nacional.

O Objetivo estratégico 4 
“Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de estereótipos”, foi 
significativamente executado através da concretização de várias ações de sensibilização, 
campanhas e de ações formação. A lacuna permanece ao nível do envolvimento dos 
órgãos de comunicação social com os quais existe ainda uma dificuldade de manter uma 
relação de proximidade e de permanência que permita que os eventos que realizamos ao 
longo dos anos tenham visibilidade junto da opinião pública.

O Objetivo estratégico 5 
“Desenvolver uma estratégia de comunicação externa e interna que responda às 
necessidades e objetivos estratégicos da Organização”, considerou-se que ficou aquém 
do planeado, tendo sido apesar de tudo funanime a consciência da melhoria dos canais 
de comunicação da organização. No entanto, e ao nível da Comunicação interna foi 
referido o “ruído”/perda de visão do trabalho da Organização como um todo. 

O Objetivo estratégico 6 
“Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação das pessoas 
em situação de pobreza e de exclusão social”, foi executado a um nível elevado, na 
medida em que foram feitas grandes conquistas ao nível da capacitação dos membros 
dos CLC e do CNC, no entanto, persiste a dificuldade de captação de novos membros 
e da sua fixação nos grupos. Esta situação faz com que os grupos sejam de pequena 
dimensão e que alguns deles tenham muita dificuldade de passar às organizações locais 
a importância das questões da participação. Concluiu-se que há necessidade de divulgar 
para o exterior o trabalho realizado nesta área e trabalhar sobretudo a influência junto de 
outras organizações para a importância deste trabalho.
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O Objetivo estratégico 7 
“Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social e dos públicos 
que nela estão envolvidos” teve também um grau de execução elevado, destacando-se o 
trabalho desenvolvido pelos Núcleos Distritais ao nível do levantamento de indicadores 
sociais de cada distrito, os grupos de trabalho temáticos criados ao nível dos núcleos 
distritais que promoveram a coesão entre as instituições associadas e produziram 
resultados concretos (seminários, ações de rua, publicações, jogos didáticos, campanhas, 
etc.). Igualmente a componente formativa que ocupa grande parte do trabalho dos 
núcleos distritais é uma mais-valia que contribui para a concretização deste objetivo. 
Ao longo destes anos foram sendo diversificadas as áreas formativas e assim atraídos 
outros públicos. Destacando-se o trabalho desenvolvido pelo Observatório de Luta 
contra a pobreza da cidade de Lisboa e a criação do Observatório Nacional. Também 
foi destacado neste ponto a realização de projetos ao nível local, quer sendo a EAPN 
enquanto promotor, quer na qualidade de parceiro. 

O Objetivo estratégico 8 
“Diversificar as fontes de financiamento”: verificamos que é uma das áreas menos 
concretizadas pela dificuldade de fazer passar a mensagem aos potenciais mecenas por 
falta de uma estratégia de comunicação e marketing dirigida a estes públicos.

No entanto, salientamos os bons resultados ao nível da prestação de serviços na área da 
formação e o envolvimento do tecido empresarial em apoios em espécie sobretudo para 
eventos concretos que são realizados nas localidades onde se situam as empresas.

No que diz respeito à auscultação ao Conselho Nacional de Cidadãos procuramos centrar-nos no Objetivo 6 – 
“Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação das pessoas em situação de pobreza e de 
exclusão social” porque se trata daquele que mais tem a ver com a sua intervenção e ação na instituição. Efetuamos 
um exercício de auscultação com o grupo procurando avaliar o trabalho feito nos últimos 3 anos em matéria de 
Participação. Identificar os pontos fortes e os pontos fracos desse trabalho. Identificar as oportunidades externas que 
existem e que podemos ir buscar para melhorar o nosso trabalho e identificar as ameaças externas que existem ao 
trabalho da participação.
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Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr. João de Andrade de Almeida Garrett
1º Secretário: Dr. Luís Artur Ribeiro Pereira 
2º Secretário: Dr. José Manuel Lemos Pavão

Direção
Presidente: Pe. Agostinho Cesário Jardim Moreira
Vice-Presidente: Dr. António Condé Pinto
Secretário: Dr.ª Maria Joaquina Madeira
Tesoureiro: Dr. Paulo Jorge da Costa Ramalho
Vogal: Dr.ª Maria Luísa Fernandes Dantas da Silva

Conselho Fiscal
Presidente: Dr. Afonso da Cunha Fernandes
1º Vogal: Dr. Paulo Jorge Rendeiro Correia de Sousa
2º Vogal: Dr. António Carlos de Sousa Pinto

Delegado ao Comité Executivo
Dr. Sérgio Augusto Leite Aires

2.2.  ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO

Suplentes

Direção
Dr. Manuel Oliveira Seabra
Dr.ª Isabel Maria Marinho Vaz de Freitas
Dr. José Miguel Correia de Lemos Pavão
Dr. José Luís Cortés da Cunha Leão

Conselho Fiscal
Dr. António de Almeida Pinto Marques
Dr.ª Sandra Ribeiro Silva
Dr. Carlos Ochôa de Almeida
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2.3.  RECURSOS HUMANOS

Na EAPN Portugal (dados 2018) trabalham cerca de 42 profissionais (6 Homens e 36 Mulheres) 
e que reportam ao respetivo Coordenador de Departamento ou diretamente à Direção Executiva. 
A Direção Executiva está a cargo de Sandra Araújo, o Departamento Administrativo e Financeiro 
está a cargo de Arlindo Cardoso, a Coordenação do Departamento de Desenvolvimento e 
Formação está atribuída a Maria José Vicente e a Coordenação do Departamento de Investigação 
e Projetos, a Fátima Veiga. O Departamento de Informação, Documentação reporta directamente 
à Direção Executiva. Esta Direção Executiva reporta à Direção.

44 11,2média de idade 
dos colaboradores

tempo médio de 
permanência

ANOS

 Observatório Luta Contra a    
       Pobreza da Cidade de Lisboa 

 Observatório Nacional de 
        Luta Contra a Pobreza

 Projeto no âmbito 
       do Protocolo com o IEFP

 Projeto EMIN

 Projeto Reinvest 

1 coordenador + 2 técnicos 
superiores a tempo inteiro.

2 técnicos superiores 
a tempo inteiro

1 Coordenador a meio tempo e 
1 técnico superior a tempo inteiro

afectação de 1 técnico em regime 
de prestação de serviços

afectação de 1 técnico 
(horas de trabalho)

 

 

 

 

 

No âmbito de 
projetos, e com 
contratos de 
trabalho a termo, 
a EAPN conta 
com os seguintes 
recursos humanos

Núcleos 
Distritais

Cada núcleo conta com um técnico superior a tempo inteiro, 
à excepção do Núcleo de Lisboa que conta com mais um técnico a meio tempo.



ASSEMBLEIA
GERAL

DIREÇÃO CONSELHO FISCAL

DIREÇÃO EXECUTIVA

DELEGADO
COMITÉ EXECUTIVO

DEP. DESENVOLVIMENTO
E FORMAÇÃO

DEP. INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

DEP. INVESTIGAÇÃO
E PROJETOS

DEP. ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OBSERVATÓRIO
NACIONAL NÚCLEOS DISTRITAIS

A EAPN PORTUGAL 
É REPRESENTADA 
PELA SEGUINTE 
ESTRUTURA GRÁFICA
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2.4. O VOLUNTARIADO NA EAPN 

A EAPN Portugal consciente da sua responsabilidade 
social na promoção do bem comum, pretende 
estimular, centralmente e através dos seus Núcleos 
Distritais, a prática do voluntariado dentro da 
organização. Cada Núcleo Distrital conta com a uma 
coordenação voluntária constituída por uma Mesa 
do Conselho Geral que integra um Presidente e entre 
dois a quatro vice-presidentes.
Cada Núcleo Distrital conta com a uma coordenação 
voluntária constituída por uma Mesa do Conselho 
Geral que integra um Presidente e entre dois a quatro 
vice-presidentes.

Carlos Silva
João Martins
Alice Matos
Elsa Esteves
Frederico Reis
Paula Bastos
Cidália Barriga
Helena Gomes
Anabela Dinis
-
Conceição Cordeiro
Luisa Panaças
Carlota Quintão
Maria Manuel Durão
Maria Isabel Rebelo
Leandra Rodrigues
Ana Paula Pinto
Palmira Sousa

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Andreia Ruela
Ana Fernandes
Maria José Afonso
Fernando Fontoura
Maria João Guardado
Paula Duarte
Carla Malaca
Suzel Gaspar
Ricardo Capelo
Liliana Carvalho
-
Maria Mandeiro
Fátima Pinto
Susana Pestana
Ana Bordeira
Julio Viana
Maria da Conceição lapa
Lia Araújo

António Páscoa
Madalena Palma
João Ferreira Chaves
Catarina Matos
Alcides Monteiro
Armando Loureiro
Clara Oliveira
Filipa Almeida
Mário Cardoso
Joana Ervilha
-
Carlos do Rosário
Susana Pereira
-
Cecília Cavalheiro
Manuel Sousa
Maria José Secundino
Edgar Campos

-
Prudêncio Canhoto
Ana Filipa Ribeiro
-
-
Paulo Pereira
-
-
-
Lisete Cordeiro
-
Teresa Antunes
Carmen Pamplona
-
Jaime Filipe
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
Jorge Cardinalli
-
-
-
-
-
-
-
-

Presidentes Vice PresidentesNúcleo 
Distrital
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CARATERIZAÇÃO
A EAPN tinha no dia 31.12.2018 1547 associados, 
divididos da seguinte forma:

Gráfico 1.  
Distribuição dos Associados 
em Individual e Coletivo

Gráfico 2. 
Distribuição dos Associados por 
género e Individual e Coletivo

134

603
Masculino

Feminino

Coletivo....... 698  Individual...... 738
Inerência......   94   Total .......... 1530

Coletivo......... 47  Individual....... 156
Total .......... 203

Por outro lado, e dada a impossibilidade de contacto 
com alguns associados, foram considerados suspensos, 
deixando de configurar para efeitos estatísticos nos 
mapas de associados da EAPN, os seguintes associados.

45,62%48,24%

6,14%
Individual
Coletivo
Inerência

738 698

94

Individual
Coletivo
Inerência

Até ao momento solicitaram a anulação da sua inscrição 
enquanto associado da EAPN:Coletivo....... 698  

Coletivo....... 399  Individual...... 439
Inerência......     3  Total ............  841 

Base Associativa 3
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS

DISTRITO/REGIÃO

Açores
Aveiro 

Beja
Braga

Bragança
Brasil

Castelo Branco
Coimbra

Évora
Faro

Guarda
Leiria
Lisboa

Madeira
Portalegre

Porto
Santarém
Setúbal

Viana Castelo
Vila Real

Viseu
TOTAIS

EM 2016

12
92
85
63
66
1

70
74
57
46
71

116
167

2
54

134
83
67
28
78
57

1423

EM 2017

12
98
88
65
68
1

71
74
61
47
77

116
167

2
61

145
87
73
40
82
58

1493

EM 2018

12
99
89
65
70
1

73
75
61
48
82

121
168

2
64

147
89
77
43
83
61

1530

NOVOS EM 2018

0
1
1
0
2
0
2
1
0
1
5
5
1
0
3
2
2
4
3
1
3

37
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DISTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS 
POR DISTRITO/REGIÃO AUTÓNOMA

DISTRITO

Açores
Aveiro 

Beja
Braga

Bragança
Castelo Branco

Coimbra
Évora
Faro

Guarda
Leiria
Lisboa

Madeira
Portalegre

Porto
Santarém
Setúbal

Viana Castelo
Vila Real

Viseu
Outros
TOTAIS

ASSOCIADOS
EM 2016

14
97
91
71
68
76
80
62
51
79

129
180

2
55

151
94
74
32
82
58
1

1530

 

EVOLUÇÃO DAS ADESÕES 
DE NOVOS ASSOCIADOS 

2016

2017

2016

Colectivo Individual Inerência

0,78
6,47
5,82
4,25
4,58
0,07
4,77
4,90
3,99
3,14
5,36
7,91

10,98
0,13
4,18
9,61
5,82
5,03
2,81
5,42
3,99
100

%
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DISTRITO Nº
ASSOCIADOS GLOBALDISTRITO

REGIÃO 

Açores
Colectivo
Individual
Aveiro
Colectivo
Individual
Inerência
Beja
Colectivo
Individual
Inerência
Braga
Colectivo
Individual
Inerência
Bragança
Colectivo
Individual
Inerência
Brasil
Individual
Castelo Branco
Colectivo
Individual
Coimbra
Colectivo
Individual
Évora
Colectivo
Individual
Faro
Colectivo
Individual
Guarda
Colectivo
Individual
Inerência
Leiria
Colectivo
Individual
Inerência

12
7
5

99
38
52
9

89
34
40
15

65
32
27
6

70
49
16
5
1
1

73
45
28
75
38
37
61
34
27
48
21
27
82
37
38
7

121
53
62
6

100,00%
58,33%
41,67%

100,00%
38,38%
52,53%
9,09%

100,00%
38,20%
44,94%
16,85%

100,00%
49,23%
41,54%
9,23%

100,00%
70,00%
22,86%
7,14%

100,00%
100,00%

100,00%
61,64%
38,36%

100,00%
50,67%
49,33%

100,00%
55,74%
44,26%

100,00%
43,75%
56,25%

100,00%
45,12%
46,34%
8,54%

100,00%
43,80%
51,24%
4,96%

0,78%
0,46%
0,33%

6,47%
2,48%
3,40%
0,59%

5,82%
2,22%
2,61%
0,98%

4,25%
2,09%
1,76%
0,39%

4,58%
3,20%
1,05%
0,33%

0,07%
0,07%
4,77%
2,94%
1,83%

4,90%
2,48%
2,42%

3,99%
2,22%
1,76%

3,14%
1,37%
1,76%

5,36%
2,42%
2,48%
0,46%

7,91%
3,46%
4,05%
0,39%

DISTRIBUIÇÃO 
DOS ASSOCIADOS 
POR DISTRITO OU 
REGIÃO AUTÓNOMA
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DISTRITO Nº
ASSOCIADOS GLOBALDISTRITO

REGIÃO 

Lisboa
Colectivo
Individual
Inerência
Madeira
Colectivo
Individual
Portalegre
Colectivo
Individual
Inerência
Porto
Colectivo
Individual
Inerência
Santarém
Colectivo
Individual
Setúbal
Colectivo
Individual
Inerência
Viana do Castelo
Colectivo
Individual
Inerência
Vila Real
Colectivo
Individual
Inerência
Viseu
Colectivo
Individual
Inerência

168
70
92
6
2
1
1

64
33
24
7

147
53
87
7

89
38
51
77
35
41
1

43
18
9

16
83
39
41
3

61
23
32
6

100,00%
41,67%
54,76%
3,57%

100,00%
50,00%
50,00%

100,00%
51,56%
37,50%
10,94%

100,00%
36,05%
59,18%
4,76%

100,00%
42,70%
57,30%

100,00%
45,45%
53,25%
1,30%

100,00%
41,86%
20,93%
37,21%

100,00%
46,99%
49,40%
3,61%

100,00%
37,70%
52,46%
9,84%

10,98%
4,58%
6,01%
0,39%

0,13%
0,07%
0,07%

4,18%
2,16%
1,57%
0,46%

9,61%
3,46%
5,69%
0,46%

5,82%
2,48%
3,33%

5,03%
2,29%
2,68%
0,07%

2,81%
1,18%
0,59%
1,05%

5,42%
2,55%
2,68%
0,20%

3,99%
1,50%
2,09%
0,39%

     TOTAIS         nº            %

Coletivos......   698   ...  45,62
Individuais...   738   ...  48,24
Inerência......     94   ...    6,14

TOTAIS GLOBAIS
 1.530 ... 100,00%
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DISTRIBUIÇÃO 
DOS ASSOCIADOS 
POR DISTRITO OU 
REGIÃO AUTÓNOMA

DISTRITO Nº
ASSOCIADOS

14
9
5

97
41
50
6

91
37
41
13
71
40
25
6

68
50
13
5

76
48
28
80
38
42
62
32
30
51
23
28
79
36
41
2

129
57
66
6

180
77
98
5
2
1
1

55
31
19
5

151
60
91
94
37
57

GLOBAL (%)DISTRITO
REGIÃO (%)

AÇORES
 Coletivo
 Individual
AVEIRO
 Coletivo
 Individual
 Inerência
BEJA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
BRAGA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
BRAGANÇA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
CASTELO BRANCO
 Coletivo
 Individual
COIMBRA
 Coletivo
 Individual
ÉVORA
 Coletivo
 Individual
FARO
 Coletivo
 Individual
GUARDA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
LEIRIA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
LISBOA
 Coletivo
 Individual
 Inerência
MADEIRA
 Coletivo
 Individual
PORTALEGRE
 Coletivo
 Individual
 Inerência
PORTO
 Coletivo
 Individual
SANTARÉM
 Coletivo
 Individual

100,00
64,29
35,71

100,00
42,27
51,55
6,19

100,00
40,66
45,05
14,29

100,00
56,34
35,21
8,45

100,00
73,53
19,12
7,35

100,00
63,16
36,84

100,00
47,50
52,50

100,00
51,61
48,39

100,00
45,10
54,90

100,00
45,57
54,90
2,53

100,00
44,19
51,16
4,65

100,00
42,78
54,44
2,78

100,00
50,00
50,00

100,00
56,36
34,55
9,09

100,00
39,74
60,26

100,00
39,36
60,64

0,90
0,58
0,32
6,27
2,65
3,23
0,39
5,88
2,39
2,65
0,84
4,59
2,59
1,62
0,39
4,40
3,23
0,84
0,32
4,91
3,10
1,81
5,17
2,46
2,71
4,01
2,07
1,94
3,30
1,49
1,81
5,11
2,33
2,65
0,13
8,34
3,68
4,27
0,39

11,64
4,98
6,33
0,32
0,13
0,06
0,06
3,56
2,00
1,23
0,32
9,76
3,88
5,88
6,08
2,39
3,68

     TOTAIS         nº            %

  Individuais...  755   ...  48,80
  Coletivos......  727   ...  46,99

TOTAIS GLOBAIS
 1.547 ... 100,00%
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%FREQUÊNCIA
ABSOLUTA

Associação
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa
Associação de Desenvolvimento Local
Associação de Solidariedade Social
Cáritas
Casa do Povo
Centro Social
Centro Social e Paroquial
Cooperativa
Fundação
Misericórdia
Outras Instituições ligadas à Igreja
Outros

TOTAL

108
19
27

111
8

14
82

102
26
36
78
43
73

727

14,86
2,61
3,71

15,27
1,10
1,93

11,28
14,03
3,58
4,95

10,73
5,91

10,04

100,00

CARACTERIZAÇÃO 
DOS ASSOCIADOS EM 
NOME COLETIVO

94
37
57
74
34
39
1

32
15
10
7

82
37
42
3

58
24
28
6
1
0
1

SANTARÉM
 Coletivo
 Individual
SETÚBAL
 Coletivo
 Individual
 Inerência
VIANA CASTELO
 Coletivo
 Individual
 Inerência
VILA REAL
 Coletivo
 Individual
 Inerência
VISEU
 Coletivo
 Individual
 Inerência
OUTROS
 Coletivo
 Individual

100,00
39,36
60,64

100,00
45,95
52,70
1,35

100,00
46,88
31,25
21,88

100,00
45,12
51,22
3,66

100,00
41,38
48,28
10,34

100,00
0

100,00

6,08
2,39
3,68
4,78
2,20
2,52
0,06
2,07
0,97
0,65
0,45
5,30
2,39
2,71
0,19
3,75
1,55
1,81
0,39
0,06

0
0,06
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ATIVIDADE DA EAPN PORTUGAL 
DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PARA 2018

1. Informação, Documentação 
        e Comunicação
■ OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Melhorar o modelo de governação interno da EAPN 
Portugal garantindo o seu bom funcionamento 
e a sua representação ao nível nacional, local e 
também europeia 

A1 Organização do Arquivo da EAPN Portugal 
procedendo à organização física e registo informático 
do acervo de forma a possibilitar a fácil e rápida 
recuperação da informação. 
Esta atividade foi iniciada, não tendo sido possível a sua 
execução plena devido à falta de recursos humanos., 
Encetaram-se contactos com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional no sentido de viabilizar uma 
candidatura em 2019 a um Estágio Profissional ao 
abrigo das medidas promovidas por esta entidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Desenvolver uma estratégia de comunicação externa 
e interna que responda às necessidades e objetivos 
estratégicos da organização 

A2 Atualização da página da Internet www.eapn.
pt. Esta atividade inclui não só a inserção de novos 
conteúdos, como a atualização dos existentes, incluindo 
das várias subpáginas.

       

        As estatísticas revelam que o site institucional teve

  

imagem corporativa, publicações, traduções, etc.). 

4
Em cumprimento do Plano Estratégico 2016-2018 e o Plano de Ação definido, 
apresentamos a atividade desenvolvida pela EAPN Portugal durante o ano de 2018.

49 245 48 756

Novas
visitas

168 895

Utilizadores Visualizações
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A3 Atualização do Blog “Pobreza na Imprensa, 
suporte que reúne notícias relacionadas com a pobreza 
e a exclusão de várias fontes e Press clipping da EAPN 
Portugal e Europa- http://eapnimprensa.blogspot.pt 
Foi feita a recolha de notícias de várias fontes tanto 
dos media como de outras Entidades de âmbito 
internacional. Estes recortes de imprensa abrangem 
vários temas da área social, bem como notícias relativas 
aos temas debatidos nos vários eventos organizados 
pela EAPN.
Foi também realizado o clipping de notícias sempre que 
EAPN Portugal ou EAPN Europa foi alvo de atenção 
dos media, quer resultante de convites diretamente 
dirigidos à Organização quer no âmbito de iniciativas 
ou assuntos da ordem do dia (ex. eventos, pareceres 
da organização sobre pobreza, saúde, políticas sociais, 
dados estatísticos, etc.)

 

A4 Apoio à organização de eventos promovidos pela 
EAPN Portugal ou em parceria com outras entidades, 
dos quais se destacam: 

Fórum: “Estratégia de combate à pobreza e exclusão 
social - A importância de uma responsabilidade 
coletiva”

Semana da Interculturalidade 

Evento dos Jovens “O Futuro começa AGORA!” 

Eventos no âmbito do Projeto EMIN – 5 a 9 de 
maio (Receção ao Autocarro EMIN, tradução 
consecutiva nos workshops, apoio ao seminário 

“Seminário Nacional “Rendimento Mínimo Adequado: 
o investimento numa sociedade mais inclusiva”.

Seminário Europeu sobre o“Futuro da Europa 
e a Luta contra a Pobreza” 
(no âmbito da Semana da Europa) 

Workshop transnacional do âmbito 
do Projeto PACT 

Conferência “Pensar a Luta Contra a Pobreza. 
Criar Compromissos” e Sessão solene de 
assinatura de Protocolos com várias entidades.

X Fórum Nacional de Combate à Pobreza 
e Exclusão Social / - 17 de outubro – Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza

Exibição do documentário: 
Sobreiro –“Quero-me aqui.” 

Seminário “Trabalho digno e a Agenda 2030” 
(organizado em parceria com a OIT)

Campanha Nacional de Sensibilização 
sobre a Pobreza 

Encontro Nacional de Associados “Os Desafios 
da Intervenção na Infância e Juventude”

A5 Outras atividades: 

- Relações interinstitucionais: envio de documentos, 
pareceres, etc. para atores chave (ministérios, parceiros 
sociais, etc.) 

1.  Gender and Poverty in Europe - EAPN Briefing Note 
(enviado para várias entidades da área).

2. Principais Mensagens e Recomendações da EAPN 
sobre as CSR - Country Specific Recommendations 
(Ministérios e outras entidades governamentais)
. Partilha de informação na página do Facebook sobre 
Tráfico de Seres Humanos.
. Receção e encaminhamento das Propostas de 
Associação à EAPN Portugal (em articulação com o 
Departamento de Contabilidade/Administrativo). 

1200

130

6533

Notícias inseridas

Clipping de notícias 
sobre a EAPN Portugal

Número de visitas
ao Blogue
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- Atualização das Bases de dados de contactos 
Institucionais (reforçando os contactos de e-mail 

através da criação de mailing lists que permitem agilizar 
a comunicação com outras entidades e associados, 
a nível individual e coletivo) em articulação com o 
Departamento de Contabilidade/Administrativo.
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da 
exclusão social e dos públicos que nela estão envolvidos 
 

A6  Gestão do Centro de Documentação e Informação. 
O CDI é um centro de recursos que reúne informações 
/ publicações no âmbito da pobreza e exclusão social 
produzidas pela EAPN PT ou por outras entidades. É 
um espaço aberto a todos os interessados nesta área. 
Para além da consulta e atualização do CDI, também 
faz parte desta atividade o envio de e-mails com este 
tipo de informação. Tem como objetivo geral divulgar e 
disponibilizar informação atempada e de interesse para 
as instituições promovendo uma constante atualização 
de conhecimento dos agentes de intervenção social.

Aquisição de bibliografia e outro tipo de 
materiais considerados pertinentes para 
satisfazer as necessidades de informação 
dos utilizadores.
Foram adquiridas 60 publicações tendo a sua 
maioria resultado de ofertas ou permutas.

Tratamento e processamento dos materiais 
rececionados de forma a otimizar o seu acesso 
e pesquisa da informação (registo, catalogação, 
indexação, informatização, etc.).
Foi registada a entrada de novos materiais, que se 
encontram em processo de catalogação e classificação.

Divulgação da documentação existente, 
nomeadamente através de boletins bibliográficos 
ou outros meios que se considerem de utilidade 
e relevância. 

Foram produzidos 3 boletins bibliográficos e 
3 contributos para a rubrica “Estante Social” 
da Revista FOCUSSOCIAL.

Acompanhamento e apoio nas visitas ao CDI 
(públicos externos) e na requisição de materiais 
por parte de utilizadores internos.
Não se registaram visitas presenciais. No entanto foi 
dada resposta a várias solicitações de informação 
e bibliografia, bem como o encaminhamento para 
outras entidades (ex. INE, Segurança social).

Em 2018 deve continuar a apostar-se numa 
estratégia de divulgação do CDI no sentido de 
alargar e potenciar a utilização dos seus recursos 
por públicos externos (ex. divulgação junto dos 
Centros de Investigação); 
Foram realizados contactos no sentido de 
reativação do Software de catalogação que se 
encontra inoperável devido à mudança no sistema 
informático

Dinamização de parcerias promovendo o 
funcionamento em “rede” de instituições 
congéneres (ex. permutas, intercâmbios, etc.)
Foram efetuados contactos com a OIT com vista à 
permuta e troca de informação e publicações. 

A7 Apoio técnico aos Núcleos Distritais na organização 
e gestão dos seus Centros de Recursos através de 
formação, acompanhamento, informatização e 
organização dos materiais existentes.
Neste período foi visitado 1 Núcleo Distrital (Castelo 
Branco) e apoio via telefone a outros Núcleos distritais 
sempre que solicitado. Foi ainda iniciado o processo 
de criação do Centro de Recursos do Núcleo Regional      
da Madeira.

A8 Pesquisa, tratamento e disseminação de informação 
na área social a nível interno e externo.  
Foram disseminados vários documentos (estudos, 
pareceres, tomadas de posição programas/candidaturas, 
legislação, eventos nacionais) sobre temas relevantes para 
a intervenção da EAPN Portugal (incluindo a atividade 
de lobby) e/ou de interesse social. Esta informação foi 
disseminada através de e-mail, página da Internet. Foram 
enviados vários documentos quer produzidos pela 
EAPN Portugal q  uer pela EAPN Europa, a organismos 
de tomada de decisão e parceiros sociais. 

60
Publicações

3+3
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A9 Tradução de documentos a nível interno e 
coordenação de estágios nesta área (orientação, plano 
de estágio, revisão de tradução, etc.). Inclui-se também 
a tradução de vários documentos e a publicação: 

1. Tradução do “Guia para trabajar com famílias gitanas 
el êxito escolar de sus hijos e hijas” da Fundacion 
Secretariado Gitano e sua publicação. O objetivo é 
ter um instrumento que apoie os profissionais para 
o trabalho com famílias ciganas tendo em vista um 
percurso escolar de sucesso.  
Foi iniciada a tradução do Guia. (ES/PT)
2.  Investimento social. Divergências entre a visão 
Europeia e os conceitos do Re-INVEST (EN/PT)
3. Programa, documento de contextualização do 
Seminário Europeu | 9 de maio 2018 e carta convite 
para oradores (PT/EN)
4. Questionário sobre Comunidades Ciganas em 
Portugal (Case Studies or as part of the EU-wide 
stakeholder consultations) (PT/EN)
5. Parecer da EAPN Portugal sobre primeira versão 
do regulamento comunitário sobre o programa de 
apoio alimentar no próximo período de programação 
– FEAD (PT/EN)
6. Sinopse do vídeo sobre o EMIN Bus em Portugal 
(PT/EN)
7. Programa do Seminário “Rendimento Mínimo Adequado: 
um investimento numa sociedade mais inclusiva”
8. Desdobrável do EMIN Bus (PT/EN)
9. Folheto EMIN Bus (EN/PT)
10. Petição EMIN Bus (EN/PT)
11. Programa do Workshop do Projeto PACT / Carta convite
12. Relatório Nacional da Atividade “Everyone on the 
Bus” Portugal, 5 a 10 de maio de 2018 (PT/EN)
13. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais… proporcionará 
uma Europa mais social e justa? (EN/PT)
14. Principais mensagens e recomendações da EAPN 
sobre as CRs (EN/PT)
15. Civil society monitoring report on implementation 
of the national Roma integration strategies in Portugal 
(PT/EN)
16. “If Education is a universal right, why are there 
still people who do not have access to education? “ 
Portuguese Delegation 2018 - 17th Meeting of People 
Experiencing Poverty (PT/EN)

17. Discurso da Participante na Sessão de Abertura 
do 17th do Encontro Europeu de Pessoas em 
Situação de Pobreza.
18. Monitoring civil society on the implementation 
of the National Strategy for Integration of Roma 
Communities in Portugal (Education, Employment, 
Health and Housing) - Report II (PT/EN)
19. Declaração da EAPN sobre a Análise Anual de 
Crescimento (EN/PT)
20. Documento de Reflexão da EAPN sobre o 
Financiamento da Proteção Social (EN/PT)
21. O Futuro da Europa Social – Parecer da EAPN 
(EN/PT)
22. Guia para trabalhar com as famílias ciganas o 
sucesso escolar dos seus filhos e filhas (ES/PT)

A10 Reforçar e manter os canais de comunicação 
entre a EAPN Portugal, a EAPN Europa e outras redes/
entidades nacionais e organizações europeias.  
Neste período foram enviados para divulgação junto 
dos canais da EAPN Europa informação sobre os vários 
eventos com maior relevância a nível nacional e foram 
ainda enviados a entidades nacionais documentos e 
pareceres (Agenda Europeia, Press releases Europeus 
sobre o Conselho Europeu, Pareceres da EAPN, etc.)
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A11 Linhas editoriais 
Esta atividade inclui a publicação de estudos, documentos, entre 
outros, resultantes de investigações, projetos, etc. cujos conteúdos 
se enquadrarem nas várias linhas editoriais da EAPN Portugal:

▶ CADERNOS EAPN
- “A saúde (não) tem preço: percepção dos cidadãos no 
acesso à saúde” – Cadernos EAPN nº24  
(300 exemplares)

▶ RedAção 
Em 2018 não foi editada esta publicação devido à 
inexistência conteúdos e que se enquadrasse nesta linha 
editorial. 

▶Revista Rediteia 
- “Educação Inclusiva” – Rediteia nº 50 (no prelo) 
(300 exemplares) 

▶ Guias & Manuais (no prelo)
Guia prático“Despir os Preconceitos Vestir a Inclusão” 
(300 exemplares)

▶ Guia para trabalhar com as famílias ciganas o sucesso 
escolar dos seus filhos e filhas (no prelo) 
(200 exemplares)

A12 Gestão de stocks das publicações da EAPN

▶ Inventário anual (incluindo a reorganização física dos 
materiais existentes)
Esta atividade foi iniciada não tendo sido concluída.

▶ Atualização folheto/catálogo de todas as publicações 
existentes. 
Foi realizada a atualização.

A13 Implementação do Novo Regulamento de Proteção 
de Dados

O processo de Implementação do Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados foi uma das atividades não 
inscrita no Plano de Atividades de 2018 que exigiu tempo e 
ações para que a Organização correspondesse às exigências 
do mesmo. Para tal foi criado um grupo de trabalho que 
envolveu alguns Departamentos que participaram no 
desenvolvimento de vários instrumentos e adaptação 
de formulários em conformidade com o estipulado 
pelo Regulamento relativamente à proteção dos dados 
pessoais recolhidos. Neste contexto foram elaborados e/ou 
reformulados os seguintes documentos:

Uma proposta metodológica  
para profissionais

GUIA PARA TRABALHAR  
COM AS FAMÍLIAS CIGANAS  
O SUCESSO ESCOLAR
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▶ Política de Privacidade da EAPN Portugal de acordo 
com o RGPD (disponível no website)

▶ Fichas de inscrição eventos / Declaração Específica de 
Privacidade - Inscrição em Eventos

▶ Documentos da Formação 

▶ Pedidos de consentimento ou não consentimento 
através de envio de e-mail e via e-news para as várias 
mailings lists.

▶ Outros documentos e formulários inerentes ao processo 
(trabalhadores e fornecedores)

Esta é uma atividade em constante atualização e que se 
prolonga para o ano de 2019. 

OBJETIVO 3
Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução 
de estereótipos e 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Desenvolver uma estratégia de comunicação externa 
e interna que responda às necessidades e objetivos 
estratégicos da organização 

A1 Gestão do projeto editorial Focussocial online 
https://www.focussocial.eu e versão impressa (2 edições 
semestrais) 
A 13ª edição foi impressa em Maio, com 66 páginas e  
a 14ª edição foi impressa em Outubro, com 68 páginas.

Na plataforma online foram inseridos, no primeiro 
semestre, um total de 59 notícias mais 35 eventos.

A2 Produção e gestão de conteúdos para o Blog 
informativo Flash Rede https://flashrede.blogspot.pt; 

 

inseridos 378 conteúdos (texto+imagem) 

538 522 visualizações

Gestão diária das redes sociais: 

Facebook da EAPN Portugal 

11 357 seguidores
https://facebook.com/EAPN-Portugal  

 

13
edição

14
edição
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Facebook da Revista Focussocial 

4 139 seguidores 
https://www.facebook.com/revistafocussocial?ref=ts&sk=wall

 

Twitter, EAPN Portugal https://twitter.com/eapn_pt ativo 
desde o passado mês de março 

210 seguidores 

+ de mil visualizações diárias

A3 Conceber, executar e acompanhar o plano de 
comunicação global da EAPN, assegurando as atividades 
de informação, imagem, marketing, publicidade, em 
estreita articulação com as demais unidades orgânicas.

A gestão dos canais de comunicação da organização foi 
assegurada, de forma a promover as atividades da EAPN 
Portugal e demais organizações de economia social.

A4 Coordenar todas as iniciativas de comunicação interna 
desenvolvidas ao nível das várias unidades orgânicas.

Esta atividade é assegurada no dia-a-dia pela Direção Executiva.

A5 Estabelecer relações de colaboração e intercâmbio 
informativo com os meios de comunicação social em 
geral, e em especial com os de expressão nacional.

Foram enviados os seguintes PRESS RELEASE para os 
órgãos de comunicação social nacionais:

Nov, 20 2018
Trabalho Digno e a agenda 2030 para o Desenvolvimento 
sustentável

«Precisamos passar à fase do “desenvolvimento”, da 
distribuição mais equitativa da riqueza e da promoção da 
justiça social»

Out, 16 2018
X FÓRUM NACIONAL - 17 outubro, Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza

«A dignificação do trabalho é fundamental. Não basta 
haver trabalho, é necessário muito mais»

Mai, 04 2018
“Autocarro EMIN” chega ao Porto dia 5 de maio

Saiu de Bruxelas dia 24 de abril e visa mobilizar 
a sociedade em geral para as questões à volta do 
rendimento mínimo adequado.

Abr, 16 2018
“O Futuro Começa Agora”

EAPN Portugal quer trabalhar com os jovens valorizando 
a sua iniciativa e leva a debate neste evento, em Castelo 
Branco, temas que têm diretamente a ver com a sua vida.

Abr, 05 2018
Semana da Interculturalidade _ Distrito de Portalegre
02 a 08 de abril

Mar, 20 2018
Fórum reúne, em Lisboa, especialistas para debater 
pobreza e exclusão social e encerra com Marcelo 
Rebelo de Sousa

EAPN Portugal quer país a assumir uma Estratégia de 
Combate à Pobreza e faz propostas concretas.

A6 Promover o desenvolvimento e acompanhamento 
das campanhas de comunicação e imagem, de suporte às 
iniciativas desenvolvidas pela EAPN
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Melhorar o modelo de governação interno da EAPN 
Portugal garantindo o seu bom funcionamento e a sua 
representação ao nível nacional, local e também europeia

A1 Monitorização do Plano Estratégico 2016-2018.

■Realização e dinamização de 3 reuniões regionais 
com os Núcleos Distritais de reflexão sobre a 
execução do PE 2016-2018; identificação das 
principais condicionantes da execução do plano e 
apresentação de propostas para o novo PE (Porto 
– 23 de maio; Coimbra – 28 de maio; Lisboa – 30 
de maio).

■Elaboração de grelha síntese dos resultados das 
reuniões regionais (maio).

■Dinamização de 3 workshops na reunião nacional de 
técnicos para a recolha de contributos para o novo PE 
2019-2021 (8 de junho); dinamização de 3 workshops 
na reunião nacional de técnicos de Setembro. Redação 
de conclusões dos grupos.

■Participação na reunião do Conselho Nacional 
de Cidadãos (CNC) realizada em Setembro, 
com o propósito de fazer o ponto da situação 
da execução do eixo da participação do PE – 
elaboração de análise SWOT e elaboração de 
Guia de questões para ser trabalhado ao nível 
local com os Conselhos Locais de Cidadãos.

■Elaboração de um Guião de questões para recolha 
de contributos junto dos Associados, quer ao nível da 
avaliação do PE 2016-2018, quer ao nível do próximo 
PE (Setembro a Dezembro). 

■Participação na reunião dos Presidentes de Mesa do 
Conselho Geral dos Núcleos Distritais que decorreu a 
11 de dezembro em Coimbra e que teve como objetivo 
avaliar a execução do Plano Estratégico e analisar os 
eixos para o próximo PE.

■Redação de um primeiro relatório de análise de 
todos os resultados recebidos ao longo do ano e junto 
dos vários interlocutores (Dezembro).

A2 Acompanhamento e divulgação das atividades e 
políticas europeias. 

■Elaboração de 3 E-News/Agenda Europeia 
destacando os assuntos mais relevantes realizados 
ao nível europeu e cobrindo todas as atividades e 
documentos mais relevantes do ano 2018.

■Participação em 3 reuniões do EUISG: março 
(Belgrado); julho (Bruxelas); setembro (Viena).

■Resposta às solicitações do Grupo do EUISG e da 
EAPN Europa em matéria de políticas sociais (no 
capítulo da Europa estão listados os documentos).

 

2. Investigação e Projetos
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■Realização de 3 reuniões internas do grupo 
de trabalho europeu (Janeiro, Maio, Outubro). 
Elaboração das Atas.

■Monitorizar a aplicação dos 20% do Fundo Social 
Europeu no combate à Pobreza e à Exclusão Social – 
Resposta ao questionário de monitorização; Análise 
dos questionários recebidos por parte das restantes 
redes nacionais (13 questionários rececionados); 
Elaboração do 1º relatório de monitorização (Abril) 
e envio para apreciação por parte da EAPN Espanha. 
Revisão do sumário produzido pela EAPN Europa.

■Atualização em janeiro do 1º Poverty Watch nacional 
elaborado em 2017 e respetiva divulgação nacional; 
Elaboração de uma atualização sumária do Poverty 
Watch em Outubro.

■Acompanhamento do Grupo de Trabalho Europeu 
sobre Género e Pobreza: análise e envio de contributos 
para a EAPN Espanha relativamente ao 2º relatório 
do grupo sobre violência de género (fevereiro); 
divulgação nacional e para entidades relevantes na 
temática do 1º relatório do grupo (março).

■Seminário Europeu sobre o Futuro da Europa e 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (9 de Maio): 
elaboração de programa; realização de convites; 
organização do encontro.

■Participação na Conferência Building Social 
Europe organizada pela Social Platform em Lisboa 
(29/30 de novembro). 

 

 

■Participação no evento organizado pela 
representação portuguesa da Comissão sobre a 
Iniciativa de Cidadania Europeia (Dezembro).

NOTA: as atividades que correspondem a esta ação estratégia 
estão detalhadas no capítulo da Europa pois algumas 
integram o plano de trabalho da EAPN Portugal junto 
da EAPN Europa. Esta ação contempla outras atividades 
que não estão aqui apresentadas e que correspondem ao 
trabalho de outras estruturas como o Bureau; EXCO (ambas 
estruturas governativas da EAPN Europa), grupo EU ISG e 
outros grupos de trabalho temáticos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  
Influenciar os processos de decisão política para que a 
pobreza e exclusão social sejam tidas em conta no desenho, 
implementação e avaliação das políticas públicas, numa 
perspetiva de intervenção integrada.

A3 Participação em plataformas relevantes no 
combate à pobreza e exclusão social: FNGIS, ONGD, 
PAR, entre outros. 

■Reunião de preparação e participação na IV 
conferência GOVINT (30 e 31 jan) “E que tal 
se colaborássemos?” com a apresentação “Eu 
conto! Experiências e perceções sobre o trabalho 
e o desemprego na primeira pessoa”, resultante 
das conclusões do GT DESGOV (Desemprego e 
Desigualdades Sociais)

■No âmbito do DESGOV, realizaram-se ainda 2 
reuniões (20 de abr. e 21 mai) para planificação de 
propostas dirigidas ao Ano da Colaboração 2019, 
tendo sido selecionado o tema do trabalho digno.

FNGIS

■Participação na reunião inaugural do Conselho 
Nacional para as Políticas de Solidariedade e 
Segurança Social (22 de março).

■Participação no Webinar sobre o projeto Europa 
no Mundo e elaboração de documento de notas (6 
de março).

REPRESENTAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA 
EM PORTUGAL:

■Participação no encontro Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais: Pobreza e Barreiras ao Emprego (Lisboa, 16 
de março).

■Participação na sessão de trabalho sobre o 
instrumento de execução de reformas e o relatório por 
país (Lisboa, 22 de março).

■Participação no encontro Política e Coesão Pós-
2020: proposta de Quadro Regulamentar (Lisboa, 19 
de junho)

SEM-ABRIGO / NPISA PORTO E LISBOA

■Facilitação de uma Reunião Interinstitucional da 
Saber Compreender entre os NPISAS do Porto e 
Lisboa e outros atores relevantes na intervenção com 
população sem-abrigo (13 de Abril).

A4. Produção e difusão periódica de documentos-
síntese sobre os principais acontecimentos diretamente 
relacionados com as Políticas Nacionais e Europeias. 

■Em Análise nº 35: «O Programa Nacional de 
Reformas: qual a prioridade dada aos direitos sociais?»

■Em Análise nº 36: «As Eleições Europeias 2019: o 
Futuro da Europa»
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A5. Elaboração de Pareceres/ Documentos de Tomada 
de Posição sobre temáticas de interesse nacional e local. 

■Resposta à consulta pública dos EEA Grants_
consulta pública à sociedade civil: janeiro

■Resposta à consulta pública Possible EU Action 
addressing the challenges of access to social 
protection for people in all forms of employment in 
the Framework of the European Pillar of Social Rights 
(adaptação da resposta da EAPN Europa): janeiro

■Resposta à consulta pública da Estratégia Nacional 
para a Igualdade e Combate à Discriminação 
(Portugal + Igual): fevereiro

■Envio de contributos para o Plano Nacional da 
Juventude (colaboração com o Núcleo de Lisboa e 
Observatório de Lisboa): abril.

■Envio de Parecer à proposta Community Regulation 
on the European Social Fund Plus – ESF + support for 
addressing material deprivation (colaboração com o 
Núcleo de Setúbal): junho.

■Resposta à consulta pública Projeto de Lei nº 843/
XIII – Lei de Bases da Habitação: Julho

■Parecer da EAPN Portugal sobre o quinto e sexto 
relatório periódico de Portugal (UNICEF) – artigo 44 
da Convenção dos Direitos da Criança: julho

■Envio de Parecer para a Agenda Urbana do Eixo 
Atlântico: setembro

■Resposta à Consulta aos Parceiros no âmbito 
do PO APMC: «Cabaz de Géneros Alimentares a 
distribuir_2º concurso»: Novembro

A6. Protocolo com a Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco. 

■Realização de uma ação de formação de 12 horas 
no âmbito da temática da pobreza e exclusão social 
dirigidas aos técnicos das CPCJ de São João da 
Madeira (21 e 28 de junho).

■Apoio técnico aos Núcleos Distritais nas atividades 
que desenvolvem no âmbito do Protocolo.

■Apoio técnico à equipa da Comissão Nacional no 
âmbito do Protocolo. Reunião com a Presidente da 
Comissão Nacional (Rosário Framhouse) – 1 de 
março. Envio do relatório das atividades realizadas 
pelos núcleos distritais e da ação de formação realizada 
em setembro de 2017 em Macedo de Cavaleiros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6  
Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à 
participação das pessoas em situação de pobreza e/ou 
exclusão social.

A7. Monitorização e avaliação do Conselho Nacional 
de Cidadãos. 

■Elaboração de uma proposta de monitorização dos 
CLCs e CNC em 2018: janeiro.

■Participação em quatro reuniões do CNC (fevereiro; 
maio; setembro; novembro) e elaboração das 
respetivas grelhas de observação.

■Participação no Fórum Nacional do 17 de Outubro e 
elaboração de grelha de observação

■Elaboração de relatório de conclusões do 
acompanhamento e monitorização do CNC 
(dezembro)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da 
exclusão social e dos públicos que nela estão envolvidos.

A8 Implementação de projetos:

I.Projeto Microcrédito 
Este projeto deixou de ser financiado em janeiro de 2018, 
pelo que não existem atividades neste período.
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II. Projeto CLICK 
      Ativar Competências para a Empregabilidade

■Entidades Parceiras: Centro de Emprego do Porto; 
NLI de Campanhã e Lordelo do Ouro; Mundo a Sorrir; 
Grupo Jerónimo Martins; Brico Depôt; El Corte 
Inglês; Sociedade Comercial S. Santos/ Mercedes; 
Lankhorst Euronete Portugal; JobImpulse Portugal; 
Nortempo; Groupe Leader; Grupo Multipessoal; 
2 CLDs´S de Vila Real e Aveiro 10 CLDs´S a nível 
nacional (iniciativa Click de Saída); NOVA SBE; 
Cidade das Profissões e International School of 
Professional Coaching. 

■■■ Atividades: 
1. Implementação do projeto Click 
2.1.Seleção/recrutamento de participantes e 
constituição de parcerias 
2.2. Desenvolvimento de Sessões de Coaching 
para a empregabilidade 
2.3. Processo de Mentoria profissional para o 
exercício de competências em contexto de trabalho
2.4. Click de Saída e Pós-Projeto
3. Acompanhamento de políticas ativas 
de emprego.
4. Atualização do site do IEFP e do site do Click.

■■■ Indicadores:
- Constituição de parcerias
- Nº de parcerias estabelecidas: 18
- Nº de reuniões com entidades 
empregadoras/estratégicas: 2 
17/07 Cidade das Profissões (CdP); 
27/07 Grupo Jerónimo Martins; 

■Seleção e recrutamento de participantes: 22  
ago a 25 de set
- 1 Reunião com IEFP Porto e entidade sinalizadora 
NLI de Lordelo do Ouro - (22/08);

- 3 sessões de apresentação do projeto aos candidatos 
no IEFP para confirmação de  inscrição no serviço 
público de emprego e marcação de entrevistas de 
seleção (14/09)
- 80 Entrevistas de seleção para participantes 
( 17 a 21/09)
- 2 Grupos de participantes (15 e 17)  
jovens NEET e DLDs , beneficiários de RSI
- Nº de desistências: 3

■Coaching para a empregabilidade e preparação de 
mentorias profissionais 
26 set a 19 out 
 - 31 Sessões de coaching individual para definição 
de balanço de competências inicial e de plano de 
desenvolvimento individual para o emprego 
( 26,27,28 /09, 1 e 2/10)
-10 Sessões de coaching coletivas 
(3,4,8,9,10,11,15,16, 17 e 18/10)
- 2 Workshops sobre “Apresentação Pessoal” em 
parceria com a Cidade das Profissões ( 12/10)
- 4 Integrações no mercado de trabalho

■Mentorias Profissionais  
29 out  a 15 nov
- 3 Reuniões de planificação e avaliação da mentoria 
profissional com entidades empregadoras: Brico 
Depôt (13/09); El Corte Inglês (13/09 e 03/12). 
- Realização de encontro entre mentores e 
participantes ( 26/10)
- 26 Processos de mentoria planificados e 16 
processos concluídos. [4 inadaptação; 3 integração 
no mercado de trabalho; 2 baixa médica e 
1problema de saúde]
- 6 Sessões de acompanhamento à mentoria 
profissional ( 2, 9 e 15/11)
- 2 Workshop sobre “Marketing Pessoal” em parceria 
com a Cidade das Profissões (14 e 15/11)
- 22 Reuniões de avaliação final entre a equipa 
técnica, mentores e participantes nas entidades 
parceiras (13,14,15, 16,19 e 20/11)
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■Click de Saída e Pós Projeto 
20 nov a 17 de dez
- 3 Sessões de coaching colectivo de preparação 
pitch e speedrecruitment (22,23 e 26/11)
-1 Iniciativa Click de Saída a na qual foi levado a cabo 
uma sessão de apresentações Pitch dos participantes 
e uma sessão de speedrecruitment com entidades 
empregadoras (28/11)
- 1 Reunião de monitorização dos resultados com 
entidades sinalizadoras - IEFP Porto e NLI Lordelo do 
Ouro  (29/11)
- 24 Sessões de coaching individual para balanço 
final de competências e plano de desenvolvimento 
individual para o emprego (30/11,4,5, 6,7,17 e 20/12)
- 24 Entrevistas individuais para avaliação final do 
projeto (30/11,4,5, 6,7,17 e 20/12)
- Nº total de integrações no mercado de trabalho: 15 
dos 31 participantes, mais a integração de 1 cônjuge de 
um participante
- Nº de reencaminhamentos para formação: 1

■■■ Financiamento: IEFP

III. Projeto Re-INVEST

■Entidade promotora: HIVA, 
Universidade de Leuven (BE)

■Entidades Parceiras: Centre National de la 
Recherche Scientifique - CNRS(FR);  The Sociological 
Research Institute in Göttingen - SOFI (DE); 
International Research Centre for Social Ethics - 
IFZ (AT); Catholic University of Louvain - UCL 
(BE); National University of Ireland Maynooth 
– NUIM ( IE); Loughborough University (UK); 
Erasmus University of Rotterdam - EUR (NL); Delft 
University of Technology - TU Delft (NL); Liverpool 
Hope University - HOPE (UK); Institute of Research 
for Development - IRD (FR); Observatoire Social 
Européen - OSE (BE); University of Geneva (UNIGE) 

– Institute of Socio‐Economics (ISOEC) (CH); Rīga 
Stradiņš University - RSU (LV); SE Beweging vzw 
(BE); EAPN PT (PT); Open Network for Community 
Development – Fundatia TON (RO); Poverty 
Alliance (UK); Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza -CNCA (IT);

■■■ Atividades: 

■Participação na segunda conferência intermédia de 
implementação do projeto (Paris 22-24 fevereiro); 

■Elaboração de proposta de normas sociais mínimas 
para os serviços de educação de infância; 

■Avaliação da aplicação da metodologia PAHRCA no 
trabalho desenvolvido (WP3, WP5,WP6); 

■Elaboração de proposta de guia metodológico da 
PAHRCA para organizações sociais (WP2); 

■Elaboração de contributos para Call 
GOVERNANCE-04-2019; Revisão final do relatório 
sobre acesso aos serviços básicos (habitação, saúde, 
água e saneamento, serviços financeiros e educação 
pré-escolar) integrando os contributos da revisão de 
pares e tradução de EN para PT (WP6); 

■Disseminação de atividades (W8): Tradução do 
Policy Brief nº 4: ”O Impacto do desinvestimento nos 
grupos vulneráveis durante a crise na Europa”; 

■Apresentação de comunicação: “Garantia Jovem: 
uma resposta para jovens vulneráveis?” no 2º 
Congresso Internacional de Redes Sociais promovido 
pela Universidade de Évora a 8 de junho e elaboração 
de artigo submetido a livro de actas (WP5); 

■Planificação da realização de vídeo com os jovens 
desempregados (WP5); 

■Apresentação de proposta de Mesa redonda sobre a 
qualidade dos serviços de infância (WP6);

■Reunião da Comissão de Gestão do Projeto 
(Mangament Board) por Skype – 15 de junho.

■Apresentação de comunicação: “ O investimento 
social nos serviços de educação de infância em 
Portugal” (WP6) no Encontro de Associados da 
EAPN Portugal realizado na FEUC, Coimbra, a 10 de 
dezembro de 2018.

■■■ Financiamento: Horizonte 2020
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IV. Projeto EMIN 2
■Entidade promotora: EAPN Europa (European 
Anti-Poverty Network)

■Entidades Parceiras: European Trade Union 
Confederation; Federal Public Service for Social 
Integration, Anti-Poverty Policy and Social Economy; 
University of Antwerp; 28 Redes Nacionais onde se 
inclui a EAPN Portugal.

■■■Atividades: 

■Reuniões transnacionais: participação nas reuniões 
de coordenadores do projeto: Bruxelas, 26 e 27 de 
fevereiro; Bruxelas, 21 de Novembro.

■Peer Reviews: Elaboração de um documento 
temático sobre o 1º peer-review – Coverage and take-
up; Participação no 1º peer review – Helsínquia, 13 e 
14 de março.

■Reportagem multimédia: Elaboração (contratação 
externa) de uma reportagem multimédia com 
beneficiários e ex-beneficiários do RSI: The Minimum 
Income Scheme in Portugal as seen by its beneficiaries 
(com a colaboração dos elementos do CNC): Fevereiro 
a Abril.

■Everyone on the Bus: Contactos estabelecidos com 
os Municípios do Porto e Lisboa para a definição e 
aprovação dos lugares e estabelecimento das condições 
logísticas para a receção do Autocarro EMIN (janeiro a 
abril); Elaboração de um Programa de atividades para 
a receção/estadia do Autocarro EMIN em Portugal 
que contemplou as seguintes atividades organizadas e 
dinamizadas pela equipa do projeto:

›Evento público de receção ao autocarro EMIN 
(5 de maio) 
›Preparação e divulgação de um Guia sobre Mitos e 
Factos sobre o RSI
›Preparação e dinamização de Jogo sobre Mitos e 
Factos sobre o RSI
›Organização e dinamização de 4 workshops – 
Esquemas de rendimento mínimo: Mitos e Factos. À 
conversa com… - dirigidos a técnicos da área social 
e beneficiários do RSI (2 no Porto, 7 de maio; e 2 em 
Lisboa, 9 de maio)
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›Organização de Seminário Nacional: Rendimento 
Mínimo Aedquado_o investimento numa sociedade 
mais inclusiva, com a participação do Ministro do 
Trabalho e da Solidaridade Social Porto, 7 de maio)

 

›Visita institucional à AEIPS (Lisboa, 9 de maio)

›Divulgação da Petição: Esquemas Adequados de 
Rendimento Mínimo

›Tradução para português e inglês de documentos 
diversos (com a colaboração do DIC.

›Elaboração de dois vídeos (contratação externa) 
sobre o Projeto/Autocarro EMIN em Portugal(https://
www.youtube.com/watch?v=IHyuAahog7M;https://
www.youtube.com/watch?v=10HATOK4zLw) 
apresentados a nível nacional a 28 de junho para 
assinalar a chegada dos Autocarros a Bruxelas.

›Redação de Relatório de Conclusões sobre a iniciativa 
do Autocarro EMIN

›Sessões de apresentação e debate sobre Rendimento 
Mínimo Adequado: Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) 
(10 de novembro); workshop na Casa das Artes em 
Setúbal (27 de novembro); workshop no Núcleo 
Distrital da EAPN Guarda (3 de dezembro). Foram 
ainda feitas apresentações em dois seminários: Viseu 
(29 de novembro) e Aveiro (5 de dezembro), acerca 
de propostas e alternativas de apoio social, inseridos 
num fórum de partilha entre vários stakeholders. Foi 
ainda dinamizada a oficina de conhecimento “ Mitos e 
Factos sobre RSI” na feira social “Artes e Verdades em 
Santarém” (19 de Outubro).

›Atualização do relatório de todas as ações do Projeto 
e envio para a EAPN Europa (coordenador);

›Preenchimento do Questionário de Avaliação do 
Projeto e envio para a EAPN Europa.

›Elaboração de documento temático sobre o Futuro 
do Trabalho.

›Participação no Seminário Final do Projeto 
EMIN que decorreu em Bruxelas a 20 de 
Novembro. Convite feito ao Gabinete de Gestão 
e Planeamento do Ministério do Trabalho, 
Segurança e Solidariedade Social.

›Envio de contributos e revisão do relatório: Advocating 
for decente Minimum Income Schemes Network.

■■■Financiamento: Comissão Europeia
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V. Projeto Stain-Bin
■Entidade promotora: Instituto Politécnico da Guarda

■Entidades Parceiras: ECogerminar, EAPN Portugal 
e Instituto Politécnico da Guarda

■Breve descrição: O STAI.Bin 
apoia a implementação da plataforma SmartFarmer.pt 
da OIKOS nos territórios rurais da Beira Interior, 
dinamizando mercados de proximidade de produtos 
agrícolas. Aprofunda o diagnóstico de caracterização 
de produtores e consumidores (individuais e 
coletivos) na adesão à plataforma tecnológica no 
território, desenvolvendo a produção endógena. 
O conhecimento adquirido pelo trabalho técnico-
científico da intervenção social das entidades da 
sociedade civil copromotoras e pelos investigadores 
do projeto, no território identificado, viabiliza canais 
de comunicação e potenciais aderentes. Faz uso da 
metodologia participativa, assentando nas relações de 
proximidade já estabelecidas pelos co-promotores.

■■■Atividades:
 
›Colaboração na gestão do projeto;

›Colaboração na preparação e implementação do 
projeto no terreno e identificar potenciais produtores 
e consumidores na Beira interior interessados em 
participar nos mercados de circuitos curtos através da 
aplicação Smartfarmer.pt;

›Colaboração com os outros parceiros na elaboração 
de um plano de marketing e comunicação para 
promover o Smartfarmer.pt na Beira Interior;

›Colaboração no diagnóstico de caraterização dos 
produtores e consumidores para a identificação de 
novas oportunidades de escoamento dos produtos;

›Colaboração na Formação de produtores e 
consumidores para aumentar sua participação na 
aplicação eletrônica SmartFarmer.pt local;

›Colaboração na criação e teste da matriz de avaliação 
do SmartFarmer económico, social e ambiental.

■■■Linha de financiamento: Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia I.P., 

VI.Dinamizção do Observatório 
Nacional de Luta contra a Pobreza 

1. Construção de Bases de Dados sobre pobreza e 
desigualdade socioeconómica:
1.1. Identificação da lista de indicadores e fontes de 
dados com interesse para o ONLCP: 640 indicadores 
das seguintes áreas: demografia, proteção social, 
condições económicas da população, mercado de 
trabalho, habitação, educação, justiça, saúde, cultura, 
desporto e lazer;
1.2. Implementação da base de dados: recolha de 
dados nacionais e europeus e construção de tabelas 
com uma seleção prioritária de 270 indicadores;
1.3. Construção e formatação de gráficos para 
disponibilização online (aproximadamente 100);
1.4. Identificação, organização e envio das tabelas que 
serão disponibilizadas online de acesso direto (51);
1.5. Atualização das tabelas com os dados do EU-
SILC 2017 do Eurostat e do EU-SILC 2018 do INE;
1.6. Redação do documento metodológico do 
sistema de informação;
1.7. Composição de uma infografia com os principais 
dados nacionais;
1.8. Composição de uma infografia sobre Vila 
Real e uma infografia sobre Setúbal (publicação na 
Focus Social).

STAIN-BINmercados
próximos
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1.9. Atualização da infografia nacional para 
disponibilização online;
1.10. Composição e formatação de BI’s Distritais (18), 
Regionais (R.A Madeira e R.A. Açores) e 2 Municipais 
(Funchal e Mirandela).

2. Cronologia da Luta Contra a Pobreza
2.1. Pesquisa documental 
2.2. Análise das fontes recolhidas na análise 
documental; seleção dos elementos mais importantes 
na história da luta contra a pobreza no enquadramento 
político português e da UE, com descrição sucinta do 
seu teor e importância;
2.3. Arquivo digital, por ordem cronológica, de 
todos os documentos selecionados e sua ligação aos 
arquivos online onde estão disponíveis em acesso 
público e gratuito.

3. Redação de artigos / documentos de análise de 
dados e políticas sociais
3.1. Redação de artigo científico para a Special Issue 
do Public Policy Portuguese Journal, sob título “Sobre 
desigualdade, pobreza e privação em Portugal: dados 
recentes e sua análise crítica”;
3.2. Construção do Relatório “Pobreza e Exclusão 
Social em Portugal 2016-2017”;
3.3. Redação do Boletim #1, intitulado “A Outra Face 
da Recuperação do Emprego: precariedade e pobreza 
no mercado de trabalho em Portugal”;

3.4. Elaboração do Relatório “Análise de dados 
provisórios – ICOR 2018”;
3.5. Recolha e análise de dados para o Em Foco #1:
3.6. Recolha e análise preliminar de dados e 
fontes para projeto de investigação sobre políticas e 
condições de habitação em Portugal;

4. Elaboração de documentos de suporte do 
funcionamento do ONLCP
4.1.Elaboração da Matriz de Enquadramento Lógico 
(MEL) das atividades e metas do ONLCP;
4.2.Redefinição do Plano Estratégico;
4.3.Conclusão de documento de apresentação do ONLCP;

4.4-Identificação dos Observatórios existentes em 
Portugal com investigação desenvolvida na área social 
e análise dos elementos distintivos do ONLCP face 
aos existentes;

4.5 Identificação de metodologias qualitativas adaptadas 
aos objetivos ONLCP
4.6 Elaboração relatórios de atividades do Observatório e 
do Relatório anual de atividades (2018).

5. Apresentação pública do ONLCP e seus 
produtos
5.1. Submissão de uma comunicação no Colóquio 
“A Imaginação do Futuro” a ter lugar no Centro de 
Estudos Sociais a 7 de Novembro (aprovada);
5.2 Apresentação do ONLCP no Fórum Económico 
e Social do Colégio Paulo VI;
5.3 Divulgação externa dos Relatórios “Pobreza e 
Exclusão Social em Portugal 2016-2017” e do “Análise 
de dados provisórios – ICOR 2018”

6. Website
6.1. Elaboração de conteúdos para a apresentação 
institucional do ONLCP no website.
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VII. Observatório luta contra a 
Pobreza da Cidade de Lisboa

■Entidades Parceiras: Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, Montepio Geral, Câmara Municipal de Lisboa

1Atividades realizadas:
Recolha, atualização, tratamento e análise estatística de 
dados (nível nacional, regional, concelho e freguesias 
de Lisboa) com vista à alimentação do Retrato de 
Lisboa:

-Atualização trimestral das bases de dados já 
existentes
-Solicitação de acesso a novos indicadores: - 
Ministério da Justiça/Direção-Geral da Política 
de Justiça e Direção Geral de Energia e Geologia/
Divisão de Mercado.

2 Parcerias/cooperação institucional: 
Manutenção e estabilização das parcerias formais e 
informais já estabelecidas; Novos contactos com vista 
ao alargamento de parcerias, sobretudo, no âmbito do 
acesso a dados de indicadores.

3 Comunicação externa: 

›Dinamização da pagina Web: 
- gestão de back office, alimentação e atualização 
de conteúdos;

›Flashnews:
- gestão e produção de conteúdos;
- divulgação nº 3, nº4 e nº5.

›Dinamização da página do Facebook.

›Infografias: finalização e envio da infografia 
nº1 Genérica e nº 2 (Des)Emprego; produção da 
infografia nº 3 Habitação e nº 4 Educação; produção 
da infografia digital.

›Conversas com Entrevista: divulgação dos vídeos no 
canal youtube do OLCPL. 

4 Ciclo Cinema “Pobreza na 7ª Arte”: Contactos 
com o projeto MigraTED com vista a uma possível 
realização em parceria.

5. Atividades de Investigação-Ação:

›Estratégia local integrada de combate à pobreza na 
cidade de Lisboa: 

- realização do encontro 1º Patamar para o 
Compromisso - Estratégia Local Integrada de Luta 
contra a Pobreza em Lisboa; 
- realização do documento Roteiro para uma 
Estratégia Local Integrada de Luta contra a Pobreza 
em Lisboa.

›Referencial Estratégico – atualização com indicadores 
mais recentes 

■■■Financiamento: Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa; 
Fundação Montepio.

6 Projecto PACT

■Entidade promotora: Gerencia de Servicios Sociales 
(Government of Castilla y León)

■Entidades Parceiras: Municípios de Leon, de 
Salamanca e de Valladolid e a Província de Valladolid; 
EAPN Castilla y Leon; Universidade de Valladolid.

■Atividades realizadas: Organização e Realização 
do Workshop Desenho de serviços integrados para 
famílias que vivem em situação de exclusão social. 
Intercâmbio transnacional sobre a aprendizagem do 
Projeto PACT em Espanha (Vila Nova de Gaia, 27 
de Setembro), em colaboração com a EAPN Castilla 
Y Leon; Organização de visita institucional à Casa 
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da Rua da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
(28 de setembro).

■■■Financiamento:European Union Programme for 
Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020)

7. Projeto BAIRRO ACT  
Ativar, Capacitar e Transformar

■Entidades Parceiras: Parceiros do Contrato Local 
de Segurança (CLS): Câmaras Municipais do Porto, 
Maia e Vila Nova de Gaia, PSP, IEFP, ISS, IPDJ, CRI, 
ACES, Min. Educação; DGRS; EAPN Portugal; IPSS’s 
do território.

■■■Financiamento: Ministério da Administração 
Interna (MAI)

■Atividades: 

Contrato Local de Segurança 
do BAIRRO DO SOBREIRO, Maia

›Reuniões: 4

›Ações de sensibilização: 3 Ações de sensibilização e 
capacitação com as mulheres da comunidade cigana.

›Eventos: 1 Fórum comunitário com idosos do bairro 
do Sobreiro.

 

Contrato Local de Segurança 
da URBANIZAÇÃO VILA D’ESTE, V. N. Gaia

›Reuniões: 5

›Realização da Iniciativa Biblioteca Viva, com 
moradores de Vila D’Este, na sala de exposição da 
Biblioteca Municipal de Gaia (10.11.2018).Contamos 
com a presença de sete livros humanos e de 31 leitores.
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Contratos Locais de Segurança dos Bairros do 
CERCO, PINHEIRO TORRES E PASTELEIRA, Porto

›Reuniões: 2

›Nos 3 Bairros da cidade do Porto, a intervenção da 
EAPN foi muito pontual. Em primeiro lugar, devido 
aos atrasos no início do CLS do Porto. Em segundo 
lugar, pela natureza da nossa missão, a opção passou 
por integrar um projeto na área da empregabilidade 
nestes territórios, uma vez que se adequava na 
perfeição aos objetivos do projeto e permitiu que 
a EAPN Portugal entrasse no território e fosse 
reconhecida pelos moradores e instituições como 
stakeholder e parceiro de atuação nos bairros.

›A iniciativa “Quantos queres incluir?” teve no 
distrito do Porto, com a dinamização do Cocas 
da Inclusão nas escolas, espaços culturais e IPSS’s, 
particularmente, em articulação com os parceiros 
do CLS, nos nossos territórios de intervenção. Os 
cocas foram distribuídos e dinamizados, durante 
o mês de Outubro (17-24/10) em diferentes 
equipamentos sociais da cidade do Porto, Maia e 
Gaia, tendo por objetivo abordar as questões da 
participação de todos na luta contra a pobreza 
e a exclusão social, partindo de quatro valores 
fundamentais: dignidade, solidariedade, justiça 
e igualdade. De uma forma lúdico-pedagógica 
e procurando fazer ligação com a cultura, o 
jogo “cocas da inclusão” pretendeu chegar 
a diferentes públicos-alvo: crianças, jovens, 
idosos e população, em geral, principalmente de 
territórios vulneráveis, consciencializando-os 
para esta temática, ao mesmo tempo que permite 
a visita a equipamentos culturais. 

›Esta iniciativa teve uma elevada adesão, com 
a distribuição de 1000 exemplares pelo distrito, 
sendo 300 pelos equipamentos situados na Maia, 
Gaia e Porto. A PSP, com um pedido de 500 
exemplares e sua disseminação, teve aqui um papel 
de grande mais-valia ao promover esta iniciativa 
nas escolas com feedbacks extremamente positivos 
da comunidade educativa.

A9. Elaboração de Candidaturas.

■Projetos em Parceria:

›Projeto Re_Star UP apresentado pela ERMES à 
Open call for presenting projects to be financed with 
the Asylum, Migration and Integration Fund 2014-
2020, EU Objective 2: “to support legal Integration/
Migration”; national objective 3: “Interventions of 
social and economic inclusion of citizens of the Third 
Countries developed in Italy and other member 
states”. No Segundo semestre a EAPN Portugal foi 
informada da não aprovação do Projeto.

›Projeto REGAL apresentado pela Beweging ao 
Programa REC – Rights, Equality and Citizenship 
(REC – AG – 2018). O projeto foi aprovado no final 
de Dezembro e procedeu-se à assinatura da parceria. 

›Projeto ACEDER: 3 projetos (Norte; Centro e 
Alentejo) apresentados ao POISE: 3.08 Inserção 
socioprofissional da comunidade cigana

›Revisão e envio de contributos para a candidatura do 
Núcleo da Guarda apresentada ao Prémio Fidelidade 
Comunidade.

›Análise das propostas do Núcleo da Guarda 
relativamente ao Projeto Escolas contra a Pobreza a 
apresentar à Câmara da Guarda e à Câmara do Sabugal.
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›Envio de compromisso de parceria para a candidatura 
do Projeto S.T.E.P submetida ao Horizon 2020. 
Proposta do Núcleo de Lisboa. Projeto promovido 
pelo BEUC.

•Participação na sessão pública (17 de setembro) do 
Programa Cidadãos Ativos com vista a uma eventual 
apresentação de um projeto e integração do Projeto da 
Fundação Vasco Vieira de Almeida.

A10 Atualização permanente de informações  
estatísticas disponíveis relativas à temática da 
Pobreza e da Exclusão Social.
Esta atividade é assumida pelo Observatório 
Nacional de Luta contra a Pobreza.

A11. Dinamização de Grupos de trabalho temáticos:
GT Envelhecimento Ativo

›Finalização (janeiro-fevereiro) do 2º relatório com 
propostas resultantes dos Fóruns Participativos sobre 
Envelhecimento Positivo realizados em 2017.
O relatório final foi revisto no 2º semestre.

›Elaboração de proposta para a criação de um guião 
que sirva de referencial para a identificação de boas 
práticas na área do envelhecimento positivo. Foi dado 
início à elaboração de um documento enquadrador 
do referencial.

›Apresentação dos resultados dos Fóruns 
participativos do sobre Envelhecimento Positivo 
na reunião de associados do núcleo de Coimbra 
(7 de fevereiro).

›Apresentação dos resultados dos Fóruns 
Participativos sobre Envelhecimento Positivo na 
Conferência Perspetiva, Projetos e Intervenções 
sobre o Envelhecimento: Leiria, 21 de fevereiro. Esta 
apresentação foi publicada no nº 4 da Revista Research 
& Networks in Health de Dezembro de 2018.

›Dinamização de uma aula aos alunos da 
unidade curricular “ Intervenção Psicossocial em 
Gerontologia” da Escola Superior de Educação (Porto, 
11 de Novembro)

›Apresentação dos resultados dos Fóruns 
Participativos sobre Envelhecimento Positivo 
no Fórum Família, Infância e Envelhecimento: 

desafios às políticas e às práticas sociais em Baião 
no dia 18 de dezembro.

›Participação juntamente com o Núcleo de Vila Real, 
na Palestra Idosos SÓS ou SOS (6 de dezembro em 
Vila Real).

›Elaboração da mensagem da EAPN Portugal para 
o dia 29 de Abril – Dia Europeu da Solidariedade 
entre as Gerações e para o dia 1 de Outubro – Dia 
Internacional da Pessoa Idosa.

›Submissão dos Fóruns Participativos enquanto 
Prática Smart-to-do no Ageing Summit (março).

›Análise e envio de comentários ao Toolkit Social 
Investment in long-term care_a guide to assessing 
impact (Projeto Sprint) (maio) e participação na 
conferência de divulgação do Toolkit (12 DE Outubro).

GT Pobreza Infantil
›Envio de informação periódica ao Grupo de trabalho 

›Está em curso a aprovação por parte da Comissão 
Nacional de Proteção de dados de um inquérito que 
será passado a crianças do 1º ciclo do ensino básico 
no âmbito do projeto de investigação:” Conhecer 
para Intervir”. No segundo semestre do ano foram 
realizadas várias diligências no sentido de ver 
aprovado o inquérito junto da Direção Geral de 
Educação, depois de um parecer solicitado junto da 
sociedade de advogados VDA que informou não 
dispensa de aprovação pela CNPD. Até ao final do ano 
não havia ainda resolução.

›Participação no projeto INTESYS -Projeto-piloto 
com financiamento europeu que testa um modelo 
de Sistema integrado de Educação e Cuidados para 
a Infância. Este projeto é promovido pela Fundação 
Calouste Gulbenkian e pela Fundação Aga Khan. 
No âmbito deste projeto) foram elaboradas de notas 
e preparação de guião de questões para o evento de 
dia 16 de novembro do Projeto Intesys no qual a 
EAPN Portugal é parceira e irá moderar uma mesa 
de trabalho que decorrerá na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Trata-se de um projeto financiado pelo 
programa Europeu Erasmus +. A Conferência tem 
como titulo: “Serviços integrados para a infância: 
juntos com as crianças e as famílias”.



62

›Envio de contributos para a versão final do relatório 
alternativo de aplicação da Convenção dos Direitos 
Humanos em Portugal que será elaborado pela 
UNICEF. (em colaboração com Catarina Cruz do 
Observatório de Lisboa) Novembro.

›Participação no “Seminário Coesão Social: uma 
responsabilidade partilhada” nos dias 5 e 6 de 
dezembro em Cascais, promovido pela Camara 
Municipal de Cascais com uma comunicação no 
âmbito da temática da pobreza infantil.

›Participação no Encontro Nacional de Associados 
subordinado ao tema: Os desafios da intervenção 
na Infância e Juventude no dia 10 de dezembro em 
Coimbra.

GT Estratégia Nacional de combate à Pobreza 
e à Exclusão Social 
›Reunião Grupo de trabalho (dia 15 de fevereiro 
|Lisboa). O objetivo desta reunião prendeu-se 
sobretudo com a apreciação da implementação dos 
Fundos Comunitários em Portugal e o seu acesso por 
parte das entidades do terceiro sector.

›Reunião com a Agência Nacional para o 
Desenvolvimento e Coesão (4 de junho)

›Envio de carta aos deputados com assento na AR 
sobre a implementação dos 20% do FSE dedicado à 
luta contra a pobreza no âmbito do atual acordo de 
parceria (março). 

›Elaboração de um documento para enviar à Agência 
para o Desenvolvimento e Coesão contendo um 
ponto da situação da implementação do atual quadro 
comunitário de apoio e também propostas para o 
próximo quadro (julho). Este documento resultou 
da auscultação efetuada junto de entidades locais nos 
núcleos distritais.

›Realização de seminário de dia 9 de outubro, 
Assembleia da República

A12 Realização de uma Investigação Nacional 
(2016/2017) sobre o Saúde e desigualdade: As 
desigualdades e o acesso à saúde das pessoas 
mais vulneráveis
›Finalização das entrevistas para o estudo.

›Análise das entrevistas: elaboração de categorias; 
análise das entrevistas em WebQda.

›Redação do estudo: elaboração de enquadramento 
teórico e metodológico e redação da primeira análise 
dos resultados das entrevistas.

›Apresentação de uma Comunicação em Évora no 
2º Congresso Internacional de Redes Sociais sobre o 
estudo e seus resultados preliminares (8 de junho). 
Elaboração de um resumo do estudo para publicação 
nas Atas do Congresso.

›Conclusão do estudo e publicação.

A13 Informar e sensibilizar sobre a temática dos 
refugiados junto dos membros associados da 
EAPN Portugal e outros públicos estratégicos
›Transcrição de entrevistas (4 completas e 2 
incompletas)

›Leitura de enquadramento, estado da arte e 
metodologia já produzida.

›Definição de categorias de análise 

›Categorização da totalidade das entrevistas com 
recurso ao WebQda

›Início da agregação das respostas e escrita da 
discussão de resultados.

A14 Coordenação de um número especial  
denuminado: Special Issue sobre Poverty, Social 
Protection and Public Policy
›Identificação de peritos em diferentes áreas da 
pobreza e políticas públicas e realização de convites 
para a redação de artigos.

›Elaboração de artigo para a revista com base no 
estudo de investigação sobre os cidadãos e o acesso à 
saúde. (outubro).
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A15 Monitorização do acesso aos FE por parte 
 das entidades de Economia Social
›Realização/Facilitação de 3 workshops: Bragança; 
Ovar, Guarda com a presença de 29 instituições.

›Redação de um documento com as conclusões 
dos encontros e com propostas para o novo 
período de programação dos Fundos Estruturais. 
Este documento foi enviado para entidades 
competentes, nomeadamente, Agência para 
o Desenvolvimento e Coesão; Ministério do 
Planeamento e Infraestruturas. (setembro).

A16 Outras atividades
›Reunião Fundação Calouste Gulbenkian EE Grants 
(apresentação do programa e realização de Grupos de 
Trabalho com vista a preparar e dar sugestões para o 
novo aviso de abertura de candidaturas).

›Participação no evento promovido pela Santa Casa 
da Misericórdia (Ageing Summit) no dia 16 de março.

›Preenchimento do questionário a 6 de junho, 
sobre levantamento de práticas promissoras 
na área da qualificação das organizações 
sociais desenvolvidas pela EAPN  inserido no 
Projeto SENSENET_SOCIAL ENTERPRISES 
SUSTAINABILITY NETWORK  promovido pela 
Aproximar, CRL. O levantamento das práticas por 
um conjunto de entidades participantes (CASES, 
A3S, CNIS….) culminou na realização de um 
Workshop de Práticas para a Gestão da Economia 
Social (por skype), no dia 12 de Julho com 
apresentação em PP. Estas práticas serão avaliadas 
e o objetivo é que a EAPN possa participar nas 
próximas atividades.
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3. 
Desenvolvimento 

e Formação

.OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom funcionamento e a sua 
representação ao nível nacional, local e também europeia

A1. Apoio técnico aos Núcleos Distritais:
 
A1.1  Participação ativa na dinâmica dos Núcleos 
Distritais com o reforço do apoio ao trabalho técnico 
quotidiano e à reflexão sobre estratégias de aproximação 
territorial local.

Indicadores quantitativos: 
■ N.º reuniões de associados  = 5 
(31 janeiro – Vila Real / 31 janeiro – Porto / 2 
fevereiro – Aveiro/ 16 fevereiro – Viana Castelo/ 
Braga – 11 abril)
■ N.º de eventos/ações  = 5

■N.º de distritos envolvidos:  = 3
(Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Guarda)

›Porto, 08 de abril: Almoço Típico das 
Comunidades Ciganas, inserido na Semana da 
Interculturalidade 

›Guarda, 22 de junho: Seminário “Comunidades 
Ciganas: conhecer para melhor colaborar” 

›Viana do Castelo (apoio à formação – por 
ausência do técnico- 12 e 13 setembro. 

›Aveiro, 05 de dezembro: Workshop sobre RBI/
RSI/RMA
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Indicadores qualitativos/Resultados:

›Conhecimento do tecido socioinstitucional local 

›Maior proximidade com a realidade local e com 
os parceiros públicos e privados locais 

›Reforço das relações interinstitucionais (locais)

›Aprofundamento de algumas temáticas na área da 
Pobreza e da Exclusão Social, designadamente na área 
das Comunidades Ciganas e da interculturalidade 

›Reflexão e debate sobre as políticas de combate à 
pobreza e à exclusão social, no contexto nacional e 
europeu., designadamente ao nível do Rendimento 
Social de Inserção. 

›Acompanhamento de forma mais próxima do 
núcleo distrital de Viana do Castelo entre Setembro 
– Novembro 

Autoavaliação
O acompanhamento desenvolvido pelo DDF assume 
uma grande importância pois permite ter um 
conhecimento mais próximo das dinâmicas locais, dos 
problemas e necessidades, ajustando os planos de ação 
às especificidades territoriais. No entanto, nem sempre 
é possível por parte dos técnicos de acompanhamento 
estar presente devido à dificuldade de conciliar as 
várias ações/atividades existentes a nível nacional, 
com o próprio plano de ação do DDF. No entanto, e 
dada a importância deste acompanhamento existe a 
preocupação ed o esforço de termos presente as várias 
ações e agendas locais articulando com as prioridades 
da organização. 

A1.2 Planeamento e realização de reuniões com a 
equipa técnica distrital (Sede & Núcleos Distritais).

Indicadores quantitativos: 
■ N.º reuniões = 4 
(22 de março/ 7 e 8 de junho/27 e 
28 de setembro/ 11 de dezembro)
■ N.º participantes = 31 (em média)

a) 22 de março - 16 Técnicos núcleos distritais, 
DDF, DIP, Departamentos de Comunicação e 
Informação, Diretora Técnica, Observatório 
Nacional, Observatório de Lisboa, Ana Cansado 

b) 8 e 9 de junho - 18 Técnicos núcleos distritais, 
DDF, DIP, Departamento de Comunicação e 
Informação, Observatório Nacional, Diretora 
Executiva e 2 elementos da Direção. 
c) 27 e 28 de setembro - 18 Técnicos núcleos 
distritais, DDF, DIP, Departamento de 
Comunicação e Informação, Observatório 
Nacional e Diretora Executiva
d) 11 de dezembro - 17 Técnicos núcleos 
distritais, DDF, DIP, Departamento de 
Comunicação e Informação, Observatório 
Nacional e Observatório de Lisboa. 

Indicadores qualitativos/Resultados:

›Apresentação, discussão e planeamento estratégico das 
atividades previstas no Plano de Atividades de 2018

›Avaliação das atividades realizadas

›Avaliação do plano estratégico da organização e 
apresentação de contributos para o próximo plano 

›Reflexão sobre o Novo Plano Estratégico Trianual 
através da dinamização de grupos de trabalho 
(impacto social e politico; dialogo social e dialogo civil 
e desenvolvimento e fortalecimento da organização) 

›Alargamento da intervenção da EAPN Portugal: 
Protocolo Câmara Municipal Funchal/Governo 
Regional da Madeira.

Autoavaliação
As reuniões da equipa técnica distrital, em conjunto 
com o Departamento de Formação e Desenvolvimento 
(DDF), Direção Executiva e restantes departamentos, 
constituem momentos únicos de interação entre todas 
as estruturas técnicas da EAPN Portugal, no sentido 
em que proporcionam e dinamizam o trabalho em 
equipa e a reflexão conjunta de temáticas de trabalho 
em execução e momentos de informação/formação 
para toda a equipa técnica. As reuniões realizadas 
potenciaram a articulação entre as várias estruturas 
da Sede e os Núcleos Distritais, não só ao nível do 
planeamento estratégico e avaliação conjunta da ação 
da EAPN Portugal, mas sobretudo na partilha de 
informação sobre atividades específicas.
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A1.3 Planeamento e participação nas reuniões 
dos Núcleos Regionais e apoio à implementação das 
ações de âmbito regional.

Indicadores quantitativos: 
■ N.º reuniões = 6
(2 por cada núcleo regional _ fevereiro/ maio)
■ N.º participantes: técnicos dos núcleos + 
técnicos de acompanhamento do DDF+DAF+DIP

Indicadores qualitativos/Resultados:
■ Reforço do espírito de equipa entre os 
vários departamentos e melhoria dos fluxos 
comunicacionais entre Sede e Distritos.
■ Definição de atividades regionais, 
designadamente os encontros dos CLC’s 
■ Orientações e esclarecimentos do DAF 
relativamente à utilização de cartões para gestão 
do Fundo de Maneio
■ Avaliação do plano estratégico da organização 
(2016-2018)

Autoavaliação
Em 2018 e por questões de maior controlo orçamental, 
foi decidido suprimir o caráter regular das reuniões 
regionais, sendo as mesmas convocadas sempre que 
necessário para a definição de atividades conjuntas 
ao nível regional ou para outros assuntos, sempre que 
se justifique. Esta alteração em nada comprometeu 
o acompanhamento das atividades distritais, nem a 
execução das atividades regionais, ao mesmo tempo 
que permite uma rentabilização mais objetiva de todos 
os recursos envolvidos e a discussão de temas/assuntos 
prioritários ao bom funcionamento da organização. 

A1.4  Realização de visitas de acompanhamento a 
cada núcleo distrital.

Indicadores quantitativos: 
■ N.º reuniões = 15
■ N.º participantes: técnicos dos núcleos distritais 
+ técnicos de acompanhamento do DDF
■ Núcleos envolvidos =10 
(Beja – 15 de janeiro / Coimbra – 30 de janeiro / 
Vila Real – 31 de janeiro / Aveiro – 2 de fevereiro / 
Castelo Branco – 8 de fevereiro / Viana do Castelo – 

16 de fevereiro / Leiria – 21 de fevereiro / Aveiro – 06 
de abril / Braga – 11 de abril / Viseu – 11 de abril / 
Santarem - 18 de maio /Leiria – 18 de junho / Viana 
do castelo – 12 e 13 de setembro/ 9 novembro – Vila 
Real e Brangança))

Indicadores qualitativos/Resultados:
■ Conhecimento da execução das atividades 
previstas nos Planos de Trabalho
■ Apresentação de sugestões para as atividades previstas 
e definição de estratégias de intervenção locais 
■ Avaliação muito positiva destas visitas por parte 
dos intervenientes

Autoavaliação
As visitas de acompanhamento permitem uma maior 
proximidade aos territórios e a definição de estratégias 
específicas tendo presente os desafios e as dinâmicas 
dos territórios. Devido às atividades desenvolvidas 
pelo DDF não foi possível a realização desta ação com 
todos os núcleos distritais. No entanto, salienta-se a 
necessidade do DDF apostar num acompanhamento 
mais próximo possível das atividades distritais. 

A1.5 Revisão técnica dos materiais/documentos 
elaborados pelos Núcleos.

Indicadores quantitativos: 
■ N.º de documentos revistos: 181
■ Tipo de documentos/materiais: 
■ Desdobráveis de formação: 74
■ Planos e relatórios de atividades: 18 
■ Planos e Relatórios de Formação: 18+18
■ Programas de eventos: 16 (Castelo Branco, 
Santarém, Évora, Porto, Aveiro, Viana do Castelo, 
Guarda, Vila Real, Braga, Beja, Setubal, Braga, 
Faro e Bragança) 
■ Planos de CLC: 18
■ Newsletters: 20
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A2 Consolidar a qualidade técnico-pedagógica das intervenções formativas realizadas pela EAPN Portugal 

A2.1 Avaliação da atividade formativa desenvolvida em 2017 e definição de linhas de orientação para a 
intervenção formativa em 2018 (Relatório Formação 2017 e Plano de Formação EAPN 2018).

Indicadores quantitativos: 
■ N.º documentos elaborados =5 
■ N.º Enews enviadas =1 
(Plano Formação 2018) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■ Mapa de Formação 2017
■ Balanço de Formação 2017
■ Plano de Formação 2018
■ Plano de Intervenção 2018
■ Mapa de formação de 2018

Autoavaliação
Os documentos acima referidos são estratégicos para 
a atividade formativa da organização, sendo que, por 
um lado, sistematizam e caraterizam todo o volume de 
formação desenvolvido anualmente por outro lado, lançam 
pistas de atuação em áreas-chave a desenvolver. Salienta-
se, igualmente, a diversidade de temáticas, formadores e 
abrangência territorial.

A2.2 Desenvolvimento de um 
Plano de Formação Anual 

Indicadores quantitativos 
■ Ações de formação desenvolvidas = 67
■ Execução de horas de formação = 862
■ Total de formandos = 1 159

NÚCLEO

Aveiro
Beja

Braga
Bragança

Castelo Branco
Coimbra

Évora
Faro

Guarda
Leiria

Lisboa
Portalegre

Porto
Santarém

Setúbal
Viana Castelo

Vila Real
Viseu
TOTAL

Nº 
AÇÕES 

3
3
6
4
4
3
5
5
4
3
2
3
2
4
3
4
5
4

67

Nº 
HORAS

35
36
54
48
48
46
57
59
50
38
48
51
21
50
98
50
55
48

892

Nº 
FORMANDOS

79
51
73
81
62
35
84
112
56
65
30
43
22
86
50
64
83
79

1159
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Indicadores Qualitativos
■ As ações de formação desenvolvidas em 
2018 versaram sobretudo áreas relacionadas 
com a intervenção com famílias (abordagens 
colaborativas, intervenção sistémica) e as áreas do 
coaching (parental, social)
■ Outras temáticas de intervenção formativa: 
gestão de conflitos e stress profissional, desenho 
de projetos e elaboração de candidaturas, visitas 
domiciliárias, intervenção na área da deficiência.
■ Estas áreas foram de encontro às necessidades 
formativas identificadas junto dos parceiros e dos 
associados da EAPN Portugal.
■ Avaliação positiva do desempenho dos 
formadores e dos conteúdos da formação.
■ Angariação de novos associados resultantes da 
frequência das ações de formação. 
■ Oferta formativa de qualidade (média de 
formandos = 17/ação)

Autoavaliação
O ano de 2018 apresenta uma execução da formação 
dentro da média dos últimos anos, que tem sido 
elevada, em virtude da necessidade de continuar a 
dar resposta local às solicitações para a realização 
de ações na área da intervenção com famílias, do 
coaching e alguns aspetos relacionados com a gestão 
das organizações sociais, nomeadamente a contratação 
pública e questões relativas ao código de trabalho. 
Verificamos que grande parte das ações de formação 
previstas foi concluída com bons níveis de participação 
e avaliação. De salientar a diversidade de temáticas, 
formadores e abrangência territorial. A grande maioria 
dos Núcleos Distritais conseguiu executar as 48h 
previstas no seu Plano de Formação Anual, o que lhes 
possibilitou a realização de uma maior número de 
ações autofinanciadas.

A2.3  Realização de eventos, produtos e 
respostas autofinanciadas 

O financiamento das atividades é uma questão central 
no quadro das preocupações da organização. Neste 
sentido, em todos os eventos promovidos pela EAPN 
PT (sede e núcleos) procura-se obter uma taxa de 
cofinanciamento. No entanto, nem sempre as receitas 
são suficientes para suportar os encargos, até porque a 
capacidade financeira de grande parte das organizações 
do sector social não lucrativo é muito frágil e não há 
cultura favorável ao investimento na formação dos 
recursos humanos. Para combater essa situação a 
EAPN PT (Sede e Núcleos) procura desenvolver uma 
estratégia de angariação de fundos, nomeadamente, ao 
abrigo da Lei do Mecenato Social.
A atividade formativa da EAPN Portugal tem, 
sobretudo nos últimos anos, contribuído de forma 
decisiva para o apuramento de algumas receitas, que 
tornam a formação desenvolvida pela organização 
praticamente autossustentável.

Indicadores quantitativos
■Nº: de ações de formação = 35
■N.º horas de formação autofinanciada = 426
■Nº. de formandos = 618
■Cedência gratuita de espaços e material de apoio 
para eventos

Ações de formação provenientes 
de Protocolos de Formação

NÚCLEO

Aveiro
Coimbra

Leiria
Lisboa
Porto

Santarém
Vila Real

TOTAL

Nº 
AÇÕES 

1
1
1
7
1
1
2

14

Nº 
HORAS

21
12
12
72
6
12
24

159

Nº 
FORMANDOS

25
23
22
113
20
19
37

259
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Ações de formação autofinanciadas

Autoavaliação
No ano de 2018 teve relativa expressão a realização 
de ações autofinanciadas, mas também as ações 
financiadas em resultado da celebração de protocolos 
com autarquias (Espinho, Mira, Sintra, Amadora, 
Matosinhos e Nazaré) e com a Santa casa da Misericórdia 
de Lisboa e de Santarém e a APPACDM de Sabrosa. Na 
verdade, a formação autofinanciada representou cerca 
de 34% do total da formação executada durante o ano 
de 2018, o que é um excelente indicador da capacidade 
de os Núcleos Distritais encontrarem e oferecerem 
respostas alternativas para satisfazer as necessidades 
formativas detetadas junto do tecido institucional em 
cada local de intervenção da EAPN Portugal.

A2.4 Manual de Qualidade da Atividade Formativa 
da EAPN Portugal.

Indicadores quantitativos
■N.º de instrumentos e documentos revistos = 7 
■N.º de auditorias realizadas = 1 (Beja) 
■Relatórios de auditoria  =1

Indicadores qualitativos/resultados: 
■Verificação in loco do cumprimento dos 
requisitos de certificação 
■Manual de Qualidade da Atividade Formativa 
■Formulários e documentos de formação 
atualizados à luz do RGPD

Autoavaliação
Esta atividade foi concluída em 2018, tendo sido possível 
auditar praticamente todas as estruturas de formação. 
Daqui resultou um Relatório de Auditoria, com 
recomendações para o Manual da Atividade Formativa. 
Foi também dada prioridade à alteração/revisão dos 
documentos utilizados na formação, à luz das novas 
exigências do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(em vigor desde 25 de maio) e que foram incorporadas 
no Manual de Procedimentos da Atividade Formativa 
da EAPN Portugal, que será divulgado a todos os/as 
colaboradores/as no início de 2019.

A2.5  Monitorização da utilização da Plataforma 
SIGO e formação interna para a emissão de certificados

Indicadores quantitativos
■Gestão da plataforma Sigo: 
›Nº. de cursos /módulos inseridos  = 41
›Nº. de tutorias aos técnicos de núcleos  = 1
›Nº. de formações internas para a emissão de 
certificados = 1 (reunião do dia 22 de março) 

Indicadores Qualitativos/Resultados 
■Atualização na Plataforma Sigo da atividade 
formativa do ano de 2017 e 2018
■Capacitação dos técnicos distritais da EAPN PT para 
utilização da Plataforma SIGO (emissão de certificados)

Autoavaliação
Em 2018 o DDF encetou esforços para uniformizar as 
bases de conhecimento e utilização da Plataforma SIGO entre 
os colaboradores distritais da EAPN Portugal, capacitando-
os para a última fase de utilização da Plataforma SIGO: a 
emissão dos certificados de formação. Há todavia ainda a 
necessidade de intensificar esforços para que a inserção das 
ações de formação e a inscrição dos respetivos formandos 
seja feita de forma mais contínua, uma vez que as ações 
realizadas em 2017 não estão ainda todas inseridas, 
sendo que entretanto, já há novas ações relativas ao ano 
de 2018 para inserir também.

NÚCLEO

Bragança
Castelo Branco

Évora
Faro

Guarda
Lisboa

Portalegre
Setúbal

Viana Castelo
Viseu
TOTAL

Nº 
AÇÕES 

2
2
2
1
2
5
3
1
2
1

21

Nº 
HORAS

14
24
24
12
20
78
46
18
19
12

267

Nº 
FORMANDOS

41
40
47
20
28
76
44
16
31
16

359
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A2.6 Preparação e aplicação de um novo 
DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES FORMATIVAS 

Indicadores quantitativos: 
■N.º de instrumentos desenvolvidos = 1 
(questionário) 
■Nº. de respostas obtidas  = 344

Indicadores qualitativos/resultados: 
■Atualização do questionário 
■Articulação com a Bizview para criação da 
plataforma digital que permitirá o preenchimento 
do questionário online

Autoavaliação
O DDF fez a atualização do questionário e 
disponibilizou-o online em meados do mês de 
setembro. Os Núcleos Distritais procederam à 
divulgação junto dos seus contactos institucionais, 
bem como em algumas ações de formação ainda 
realizadas até final do ano. Todavia, não foi possível 
obter mais do que 344 respostas a nível nacional, o 
que é manifestamente insuficiente para uma análise 
sustentada das necessidades identificadas. Considerou-
se pois pertinente o prolongamento do prazo de 
resposta ao questionário em mais 1 mês (final de 
Janeiro de 2019), intensificando a sua divulgação, não 
só através dos Núcleos Distritais, mas também através 
da elaboração de uma E-News específica.

A2.7  Edição de um Catálogo de Formação 
da EAPN Portugal 

Indicadores quantitativos: 
■N.º de documentos elaborados = 1
 
Indicadores qualitativos/resultados: 
■Catálogo de Formação da EAPN Portugal 

Autoavaliação
O catálogo de formação foi concluído e está pronto 
para edição e eventual reprodução. Todavia, dado o seu 
caráter dinâmico, ou seja, uma vez que podem a todo o 
momento ser acrescentadas novas ações, sugere-se que 
a sua disseminação seja feita de forma controlada.

A3 Reforçar as competências técnicas da equipa interna 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de ações de formação desenvolvidas = 2
■N.º horas de formação = 12h
■N.º participantes = 31
■Áreas de formação:
a) Desenvolvimento comunitário integrado, assente 
numa perspectiva de desenvolvimento sustentável 
(27 de setembro)  b) reflexão a organização e o 
plano estratégico da mesma (11 de dezembro). 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Levantamento de propostas de temáticas para o 
desenvolvimento de ações de formação internas 
junto dos colaboradores. 
■Conhecer novas ferramentas, abordagens, processos, 
estratégias e soluções para colocar em prática no seu 
trabalho de desenvolvimento comunitário.
■Reflexão estratégia sobre a EAPN Portugal 
envolvendo a equipa interna. 

Autoavaliação
Por indisponibilidade de agenda só foi possível avançar 
com momentos de formação interna durante as reuniões 
nacionais planeadas para o 2º semestre. No entanto, estes 
momentos demonstraram ser insuficientes para abordar 
as temáticas anteriormente mencionadas, tendo sido 
sugerido a continuidade da abordagem destas temáticas 
em 2019, particularmente a ação de formação sobre 
desenvolvimento comunitário integrado. 
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.OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Reforçar o envolvimento dos associados da EAPN 
Portugal na estrutura da organização 

A4  Promoção do Encontro Nacional de Associados

Indicadores quantitativos: 
■N.º encontros realizados  = 1 
(10 de dezembro – Coimbra) 
■N.º participantes = 84
■N.º de documentos elaborados = 5 
(programa, ficha de avaliação, relatório, 
certificados de participação, documento síntese 
com as propostas /recomendações) 
■N.º de oradores: 14
■Nível de satisfação = Bom 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Relatório de conclusões 
■Reflexão junto dos associados sobre os desafios da 
intervenção na infância e juventude 
■Programa do encontro e definição de um 
conjunto de recomendações para a intervenção 
na infância e juventude. 
■Partilha de experiências e conhecimento 
entre as instituições/oradores convidados e os 
associados presentes. 

Autoavaliação
Este encontro assumiu uma importância significativa pelo 
seu sentido de oportunidade, atualidade e qualidade das 
comunicações e sobretudo pela reflexão proporcionada 
sobre estratégias de intervenção na Infância e Juventude. No 
entanto, não foi possível garantir um número considerável 
de associados devido ao desenvolvimento de atividades nas 
instituições associadas (atividades associadas à época festiva 
do Natal). Contudo, o Encontro Nacional de Associados da 
EAPN Portugal é e continuará a ser o espaço da afirmação 
da própria identidade da organização e de promoção 
intercâmbio/partilha de experiências entre os associados. 
Este encontro constituiu uma mais-valia no fortalecimento 
do tecido associativo da organização, como também um 
maior sentimento de pertença por parte de quem colabora 
e acompanha o trabalho desenvolvido pela organização. 

.OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Influenciar os processos de decisão política para que 
a pobreza e exclusão social sejam tidas em conta no 
desenho, implementação e avaliação das políticas 
públicas, numa perspetiva de intervenção integrada

A5.1 Dinamização de reuniões/ações do Grupo de 
Trabalho interno sobre Parcerias Estratégicas:

Indicadores quantitativos: 
■N.º de documentos elaborados = 1 
(resultado da reunião do dia 08 de junho no qual foi 
analisado e refletido o papel da EAPN Portugal junto 
das várias plataformas e grupos existentes a nível local)
■N.º reuniões = 0

Indicadores qualitativos/Resutados: 
■Reflexão crítica sobre as parcerias e o papel da 
EAPN Portugal nestas plataformas 

Autoavaliação 
Este Grupo de Trabalho destina-se a refletir sobre o papel 
da EAPN Portugal no âmbito das parcerias que envolve no 
seu trabalho, quer ao nível da Sede quer dos Núcleos, tem 
como objetivos – para além da reflexão, tal como já referido 
– a construção de instrumentos eficazes e orientadores que 
sirvam para o trabalho dos núcleos e da Sede. Em 2018, o 
grupo de trabalho não efectuou nenhuma reunião, embora 
tenham sido construídos alguns documentos estratégicos 
destinados á atividade dos núcleos, nomeadamente ao nível 
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dos planos de ação, orientações para eventos realizados 
(evento com os jovens, Fórum Nacional, Encontro de 
Associados, orientações para o funcionamento dos CLC’s 
e CNC, Encontro Europeu, etc).    

A5.2 Criação de instrumentos de monitorização 
e avaliação de resultados das parcerias estabelecidas 
nos territórios

■Plataformas Supraconcelhias

Indicadores quantitativos: 
■N.º de Reuniões Plenárias assistidas = 47 
■N.º de Reuniões Grupos Operativos assistidas  = 43
■N.º de Grupos de Trabalho Temáticos  = 18 
(ex.: organização e trabalho em rede, cidadania, 
participação, igualdade, inclusão, saúde e bem-estar, 
envelhecimento ativo, inclusão e combate à pobreza)

Indicadores qualitativos/Resutados: 
■N.º de Eventos promovidos: 8
›Jornadas de Trabalho
›Sessão Temática sobre emprego/empregabilidade
›Encontro Cidadania e Direitos Humanos
›Conferência Circuitos Curtos
›Sessão Políticas de Habitação
›Sessão Educação Inclusiva
■Contributos da EAPN Portugal (alguns exemplos): 

- Contributos para a elaboração dos Planos de 
Ação das PSC
- Divulgação de atividades da EAPN Portugal e 
solicitação de parcerias
- Facilitação de contactos em determinadas 
áreas (envelhecimento ativo, inovação social…)
- Apresentação de proposta para um modelo de 
governação das PSC
- Ponto de situação do POAPMC e ENIPSSA
- Levantamento e análise de dados sobre 
população sem-abrigo, tendo em vista a 
constituição de um NPISA local
- Integração de indicadores/fatores de risco 
sobre pessoas em situação de sem-abrigo nos 
instrumentos de planeamento estratégico das PSC
- Sugestão de ações de inclusão de grupos 
vulneráveis (ex.: comunidades ciganas) nos 
Planos de Ação das PSC

Autoavaliação 
Trata-se de um trabalho de continuidade que implica o 
acompanhamento e o desenvolvimento dos trabalhos 
nestas Plataformas. O nível de participação está 
diretamente relacionado com o com a atividade destas 
estruturas, que nem sempre se encontram em pleno 
funcionamento, pelo que não reúnem todas com a 
mesma frequência. Estas estruturas são sempre de 
difícil abordagem – por vezes – bastante politizadas 
e refletem as instrumentalizações locais dos partidos 
políticos, deixando um papel muitas vezes secundário 
ao setor social. A EAPN tem realizado um esforço ao 
nível da participação mas também da apresentação de 
propostas concretas, procurando sempre que possível 
influenciar as agendas das reuniões, introduzindo 
temas relevantes para o combate à pobreza, quer a 
nível nacional, quer europeu, ou propondo atividades 
conjuntas entre os vários parceiros institucionais.
N.º de documentos elaborados = 1 

A6.1Realização de uma Conferência sobre o  “Trabalho 
Digno e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” – 20 de novembro 

Indicadores quantitativos: 
■Data e Local: 20 de novembro, Atmosfera M (Porto) 
■N. de documentos elaborados = 4 
(programa, ficha de inscrição, ficha de avaliação e 
certificado de participação) 
■Nº de convidados/oradores = 20 
■Nº. de participantes = 55
■Nível de satisfação = bom 
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Indicadores qualitativos/Resultados:
■Parceria com a OIT 
(Organização internacional do Trabalho) 
■Partilha de experiências e conhecimento 
entre as instituições/oradores convidados e os 
associados presentes. 

Autoavaliação
Esta iniciativa foi desenvolvida em parceria com a 
OIT, permitindo reforçar a colaboração entre as duas 
entidades e promover o diálogo aberto com a sociedade 
civil e sobretudo uma reflexão sobre as temáticas da 
promoção do emprego com a garantia dos direitos do 
trabalho, a proteção social e o diálogo social. Neste 
sentido, o encontro constitui um momento importante 
para refletir estes temas tendo sido considerado pelos 
participantes um encontro de excelência devido à 
qualidade das intervenções, ao debate promovido pelos 
diferentes oradores e à atualidade do tema.

A6.2 Fórum “Estratégia de Combate à Pobreza 
e à Exclusão Social: a importância de uma 
responsabilidade coletiva” 

Indicadores quantitativos: 
■N.º documentos elaborados: 3 
■N.º convites efetuados: 21
■Data e Local: 21 de Março, Fundação Calouste 
Gulbenkian
■N.º oradores:21
■N.º participantes: 170

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Atividade realizada com o Alto Patrocínio 
do Presidente da República 
(presente no encerramento)
■Reflexão e debate sobre a importância de uma 
estratégia nacional de luta contra a pobreza e a 
exclusão social 
■Participação do Conselho Nacional de cidadãos

Autoavaliação

Autoavaliação
A presente atividade não tinha sido contemplada 
no plano de atividades, no entanto, esta assumiu 
um papel importante na consolidação de parcerias 
(designadamente com a Presidência da República) 
e no reforço do compromisso dos vários parceiros 
(partidos políticos e parceiros sociais) para a definição 
de uma estratégia nacional de combate à pobreza. Foi 
igualmente importante contar com a participação de 
pessoas em situação de pobreza (Conselho Nacional 
de Cidadãos) nesta reflexão. 
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A7 Realização de 5 workshops sobre a Responsabilidade 
Social das Empresas (em parceria com a GRACE)
 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de distritos envolvidos  = 5 
(Santarém, Setubal, Coimbra, Vila Real e Leiria)
■Nº. de workshops realizados  =  2 
(Leiria – 3 de maio) e Vila Real – 15 outubro
■Nº. de participantes: = 15 + 15
■Nível de satisfação dos participantes 
por cada workshop = bom 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Definição dos programas dos workshops.
■Fortalecimento da parceria com a Grace. 
■Reflexão sobre a temática da responsabilidade social 
e da cidadania empresarial envolvendo as entidades 
da economia social, as associações comerciais e o 
tecido empresarial. 

Autoavaliação
Estes workshops dão continuidade à reflexão iniciada 
no ano passado em conjunto com a Grace no sentido 
de promover a reflexão sobre a responsabilidade social 
e da cidadania empresarial envolvendo os vários atores. 
Esta reflexão este ano contempla outros territórios 
com o objetivo de alargar esta reflexão e trabalho em 
conjunto. Apenas os núcleos de Leiria e Vila Real 
realizaram esta atividade proposta em PA para 2018. As 
atividades previstas para Santarém, Coimbra e Setúbal 
não foram realizadas, em grande parte pelas parcerias 
com as Redes Sociais locais não terem agendado 
atempadamente a atividade. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução 
de estereótipos

A8 Acompanhar o desenvolvimento do trabalho de 
informação e sensibilização junto das escolas e da 
opinião pública 

A8.1 Participação em ações de sensibilização para a 
temática da pobreza e da exclusão social, discriminação, 
igualdade, direitos humanos nas escolas e noutros 
sistemas de ensino de acordo com as solicitações. 

Indicadores quantitativos:
■Nº. de distritos envolvidos  = 4 
(Viseu, Coimbra e Santarém)
■N.º de crianças/jovens envolvidos = cerca de 360
■Nº de professores e outros atores educativos  = cerca de 10 
■Sessões realizadas = 9

1 Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique (Viseu) 

a)Sessão sobre a Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania Escola Básica da 
Paradinha – 9 alunos do 3º e 4º ano (11 abril) 

b)Sessão sobre Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania (Escola de 
Teivas) - 14 alunos do 1º ciclo (11 abril)

c)Sessão sobre Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania (Escola de 
Passos) - 40 alunos do 1º ciclo (11 abril) 

d)Sessão sobre Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania (Escola de S. 
João de Lourosa) - 56 alunos do 1º ciclo (12 abril)

e)Sessão sobre Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania (Escola de 
Loureiro) - 38 alunos do 1º ciclo (12 abril) 

f)Sessão sobre Interculturalidade e a Escola como 
veiculo para o exercício de cidadania (Escola de 
Oliveira de Barreiros) - 40 alunos do 1º ciclo (12 abril)
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2  Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

a)Conversas Abertas “Comunidade Cigana: Inclusão 
Social e Saúde mental”: 40 alunos (21 de Junho)

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Desconstrução de algumas ideias pré-concebidas 
sobre determinados fenómenos, como por exemplo, 
pobreza, exclusão social, discriminação, direitos 
humanos e cidadania. 
■Abordagem de uma sociedade intercultural e um 
maior conhecimento sobre a cultura cigana e a 
desmistificação de algumas ideias erradas recorrendo 
aos vários instrumentos que a organização dispõe. 
■Reforço do trabalho de informação e de sensibilização 
junto dos mais novos.
■Estabelecimento de parcerias informais para a 
realização de ações nas escolas.
■Abordagem de temáticas relacionadas com a 
Interculturalidade, Igualdade de Oportunidades, 
Comunidades Ciganas, EAPN Portugal (missão 
e principais ações desenvolvidas).

3 Sessão sobre Cidadania e Participação – dia 24 de 
outubro (no âmbito do Dia Municipal da Igualdade) 

a)Igualdade, Inclusão e Participação – à conversa 
com jovens. Esta iniciativa contou com a participação 
de alunos das várias escolas do concelho e de alguns 
clientes de instituições sociais 
= cerca de 70 participantes 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Desconstrução de algumas ideias pré-concebidas 
sobre determinados fenómenos, como por exemplo, 
cidadania e participação; inclusão e igualdade. 
■Reforço do trabalho de informação e de sensibilização 
junto dos mais novos, promovendo igualmente a 
intergeracionalidade. 
■Consolidação da parceria com a Câmara Municipal 
do Entroncamento. 

4  Sessão sobre Igualdade de Oportunidades – dia 
30 de novembro (no âmbito das ações de formação 
profissional direcionadas para os formandos do 
Hospital Sobral Cid) 

a)Igualdade de Oportunidades. Esta iniciativa contou 
com a participação de formandos da formação 

profissional promovida pelo Hospital Sobral Cid
 = cerca de 60 pessoas

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Explorar e refletir sobre os conceitos de emprego e 
trabalho digno 
■Explorar o impacto das situações de desemprego na 
situação de exclusão social 
■Compreender os estereótipos associados à situação 
de desemprego vivenciados e percecionados pelos 
participantes desta sessão; 
■Perceber como vivem essa situação de desemprego; 
como esse momento é aproveitado para aumentar a 
sua capacidade de serem reintegrados no mercado de 
trabalho (para fazerem formação, voluntariado, outras 
atividades) ou perceber se vivenciam esta situação 
numa lógica de exclusão e se têm uma atitude mais 
passiva ao nível da resolução desta questão. 

Autoavaliação 
Foram desenvolvidas ações pelo DDF sobretudo na área 
da Interculturalidade e das Comunidades Ciganas. No 
entanto, constata-se que a solicitação de sessões e de 
ações continuam a ser pontuais neste domínio. Por isso, 
consideramos que sendo esta uma das áreas prioritárias de 
intervenção da EAPN Portugal terá de existir igualmente 
um maior investimento em termos de continuidade e 
consistência do trabalho desenvolvido neste domínio. 

A8.2  Elaboração de recursos pedagógicos para 
abordar diferentes temáticas com as crianças e jovens: 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de documentos desenvolvidos  = 1 
(Reedição da publicação “Pobreza e Exclusão Social – 
um Guia para Professores)  
■Nº. de documentos em desenvolvimento  = 2 
(manuais temáticos: pessoas em situação de sem-abrigo 
e jogo educativo sobre Pobreza e Exclusão Social - OJI - 
Jogo da Inclusão)

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Levantamento e sistematização dos instrumentos /
materiais existentes 
■Reedição do Guia da Pobreza e da Exclusão Social – um 
Guia para Professores
■Maior conhecimento sobre a temática da pobreza e 
da exclusão social 
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Autoavaliação
Esta tem sido uma área prioritária do DDF e nesse 
sentido temos investido na produção de instrumentos 
de trabalho que facilite o trabalho nos territórios. As 
temáticas abordadas nos materiais prendem-se o volume 
de solicitações externas nestas áreas. 

A8.3 Realização de um Evento Anual com a participação 
das Escolas que aderirem ao projeto. 

Indicadores quantitativos: 
■Nº de documentos elaborados  = 3 
(programa, documento de enquadramento da 
iniciativa, certificado de participação) 
■Nº escolas /instituições participantes  = 11 
■Nº escolas = 6
■Nº instituições = 5
■Nº distritos envolvidos = 7 
(Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, 
Aveiro, Bragança) 
■Nº. de padrinhos do evento = 1 
(Grupo OUPA)  
■Nº de participantes/jovens = 150
■Nível de satisfação = muito bom 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Interesse por parte das escolas/instituições que 
aderiram ao evento
■Conhecimento da EAPN Portugal e do trabalho 
desenvolvido pela instituição neste domínio 
■Reflexão sobre o futuro dos jovens: 
principais desafios e definição de estratégias 
■Promoção de uma maior participação dos jovens e o 
exercício de uma cidadania ativa

Autoavaliação 
Em 2018 foi realizada a II Edição do Futuro Começa 
Agora. Apesar de ter contado apenas com a participação 
de 7 distritos, o DDF avalia esta ação como positiva. Esta 
avaliação incide no forte envolvimento das escolas e das 
instituições que aderiram a esta iniciativa, assim como 
os “produtos” realizados pelos jovens, designadamente as 
performances que os jovens apresentaram no dia 20 e na 
reflexão que este trabalho proporcionou junto dos mesmos. 
No entanto, consideramos que este tipo de iniciativa deve 
ser apresentada e delineada com as escolas no início do 
ano letivo facilitando o desenvolvimento do trabalho e 
a organização dos aspetos logísticos. Esta situação será 
tida em conta na próxima iniciativa. Destaca-se ainda a 
avaliação muito positiva que os participantes referiram, 
tendo algumas instituições manifestado o interesse em 
participar nas próximas edições: “uma iniciativa de louvar 
com uma excelente organização” e permite “ter uma maior 
perceção das temáticas e problemas que afetam os jovens 
de outras cidades do nosso país, sentindo-se ainda mais 
motivados para trabalhar mais e melhor na resolução 
de tantos problemas que se vão deparando no dia-a-
dia”. Referiram igualmente que esta iniciativa é de suma 
importância “para que os jovens possam encontrar-se e 
debater temas essenciais nas suas vidas”. Como sugestões 
de temas para as futuras edições, foram apresentadas as 
seguintes ideias: empreendedorismo e ambiente; grupos 
étnicos e minoritários; ex-reclusos e saídas profissionais; 
integração dos jovens no mercado de trabalho; 
empreendedorismo nos jovens; 
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A8.4  Atualização sistemática do microsite “Escolas 
Contra a Pobreza” http://escolas.eapn.pt  

Indicadores quantitativos:
■N.º de documentos elaborados = 1 
(sistematização de informação para atualização do site)
■N.º de solicitações recebidas = 7
■Nº. de respostas dadas = 7

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Conhecimento e maior visibilidade das iniciativas 
desenvolvidas pelas várias estruturas da EAPN PT 
neste domínio 
■Estabelecimento de parcerias informais para a 
realização das ações 
■Recolha de produtos/materiais

A9. Sensibilizar a opinião pública para as questões da 
pobreza e da exclusão social 

A9.1  Realizar uma Campanha nacional de 
sensibilização sobre a Pobreza e a Exclusão Social
 

Indicadores quantitativos:
■N.º de documentos elaborados  = 1 
(proposta de campanha) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Sensibilizar a sociedade em geral para a dignificação 
do mercado de trabalho como forma de combater a 
pobreza e a exclusão social. 

Autoavaliação 
Esta ação não foi concretizada devido à falta de 
recursos humanos e financeiros para a desenvolver, 
tendo sido considerada importante desenvolver a 
mesma em 2019 com o envolvimento efectivo do 
Conselho Nacional de Cidadãos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6  
Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo 
à participação das pessoas em situação de pobreza e/ou 
exclusão social

A10.1 - Acompanhamento e dinamização do 
Conselho Nacional de Cidadãos = 4 reuniões. 

Indicadores quantitativos: 
■N.º reuniões = 2 
(5 fevereiro / 8 de maio /10 de setembro/19 de novembro)
■Participantes = 33 no total 
a) Reunião de fevereiro = 16 (12 representantes dos 
CLC e 4 elementos da equipa técnica da Sede);
b) Reunião de maio = 16 (12 representantes dos 
CLC e 2 elementos da equipa técnica da Sede); 
c) Reunião de setembro = 17 (14 representantes dos 
CLC e 3 elementos da equipa técnica da Sede); 
d) Reunião de novembro = 18 (15 representantes 
dos CLC e 3 elementos da equipa técnica da Sede). 
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Indicadores qualitativos/Resultados:
■Conhecimento e reflexão das seguintes temáticas: 
Rendimento Mínimo Adequado, trabalho digno, 
inclusão pela arte, bibliotecas vivas, entre outros.  
■A abordagem destas temáticas contribuem para a 
desmistificação de algumas ideias pré-concebidas e 
estereótipos existentes. 
■Intercâmbio e promoção de uma maior 
proximidade entre os Conselhos Locais 
■Recolha de contributos para o Plano Estratégico 
da Organização 2019-2021
■Recolha de contributos para o Plano do CNC 2019 
■Maior conhecimento sobre o trabalho 
desenvolvido pela organização neste domínio

Autoavaliação 
O DDF considera que o sentimento de pertença a esta 
estrutura da organização está bem consolidado entre 
os seus membros verificando-se uma evolução ao nível 
da interiorização e do entendimento da missão, dos 
objetivos e das ações que a EAPN PT deve desenvolver 
a nível nacional e local. Verifica-se, igualmente, uma 
consolidação do trabalho desenvolvido no âmbito 
do Conselho nacional de Cidadãos, apostando numa 
maior capacitação e conhecimento das mais diversas 
áreas da pobreza e da exclusão social.

A10.2Acompanhamento, dinamização e monitorização 
dos Grupos Locais 

Indicadores quantitativos: 
■Nº de encontros regionais = 3 
(Sul_ Setubal – 18 e 19 de abril / Norte_ Valença – 20 
e 21 de junho/ Centro _ Viseu – 03 e 04 de Setembro)
■Temáticas abordadas: Direitos Humanos e 
Participação; Campanha Despir os Preconceitos, 
Vestir a Inclusão  
■Nº. total de participantes: Sul = 22 / Norte = 23 (20 
participantes da EAPN Portugal e 3 da EAPN Galiza) 
/ Centro = 50 (24 elementos dos CLC, 7 técnicos e 
restantes participantes de instituições locais)  
■Nº de reuniões dos CLC dinamizadas com a 
presença do DDF = 4 
(Coimbra – 30 de janeiro/ Viana do Castelo – 16 
de fevereiro / Santarém – 18 de maio / Viana do 
Castelo – 21 de setembro)  

  

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Intercâmbio e promoção de uma maior 
proximidade entre os Conselhos Locais 
■Maior conhecimento sobre o trabalho 
desenvolvido pela organização neste domínio
■Maior visibilidade dos conselhos locais de 
cidadãos nos respetivos territórios. 
■Reflexão e identificação dos principais obstáculos, 
problemas, sucessos e potencialidades do processo 
de participação. 
■Formação sobre Direitos Humanos e participação 
na Marcha pela Igualdade e Direitos Humanos
■Desenho de uma proposta de trabalho conjunta 
com a EAPN Galiza.
■Reflexão sobre as temáticas da campanha Despir 
os Preconceitos, Vestir a Inclusão e apresentação 
de testemunhos na primeira pessoa. 
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Autoavaliação
Continuam algumas dificuldades de mobilização 
de elementos para os CLC, juntamente com a 
grande rotatividade dos seus membros. No entanto, 
registam-se progressos quer ao nível quantitativo 
(número de reuniões realizadas, numero de elementos 
presentes) quer ao nível qualitativo (regularidade de 
agendamento de reuniões, desenvolvimento de um 
sentimento de pertença nos diversos grupos, interesse/
envolvimento nos assuntos discutidos e aumento das 
ações desenvolvidas pelos CLC). 

A10.3 – Preparação e participação no 17º Encontro 
Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza (Bruxelas) 

Indicadores quantitativos: 
■Nº de reuniões dos coordenadores nacionais 15 e 
16 de março 
■Nº. de reuniões de preparação a nível nacional = 3 
(11 e 26 de outubro; 5 de novembro) 
■N. de participantes = 4 
(3 elementos dos CLC + coordenadora nacional do encontro) 
■Núcleos envolvidos: Viana do Castelo, Aveiro, 
Santarem e Évora 
■Nº. de documentos criados = 2 
(documento síntese com o trabalho de preparação 
em inglês e português) 
■Nº. de materiais produzidos = 4 (postais, mapa de 
Portugal, cartazes, marcadores de livros) 
■Nº. de eventos = 1 (Encontro Europeu de Pessoas 
em Situação de Pobreza e de Exclusão Social – 07 e 
08 de novembro – Bruxelas) 
■Nível de satisfação da delegação portuguesa: 
= Muito bom 
■Nº de participantes no Encontro Europeu = cerca 
de 150 pessoas 

GRUPO
LOCAL

Aveiro 
Beja

Braga
Bragança

Castelo Branco
Coimbra

Évora
Faro

Guarda
Leiria

Lisboa
Portalegre

Porto
Santarém

Setubal 
Viana Castelo

Vila Real
Viseu

Nº 
REUNIÕES 

9
12
11
9
8
-
6
6
6
5
7

12
9
8
7

11
11
6

Nº ELEMENTOS 
DO GRUPO

7
4
4
9

10
-
6
5
8
5
5
5
4
4
5
7
4
3
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Indicadores qualitativos/Resultados:
■Preparação do 17º encontro europeu 
■Definição de alguns temas para apresentar à 
Comissão Europeia
■Partilha de experiências de participação entre os 
coordenadores nacionais 
■Definição de alguns temas para apresentar à 
Comissão Europeia
■Promoção da reflexão sobre Educação, tendo 
presente algumas orientações/políticas europeias 
que existem e que sustentam a necessidade de 
apostar numa educação inclusiva e de qualidade, 
designadamente, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030.
■Sistematização e compilação da informação 
recolhida sobre o tema nas reuniões a nível nacional

Autoavaliação
Os delegados portugueses têm participado nas ações 
e nas estruturas que a organização tem desenvolvido 
neste domínio, designadamente, nos Fóruns Nacionais 
de Combate à Pobreza e Exclusão Social e integram, 
igualmente, os Grupos Locais bem como o Conselho 
Nacional, tendo esta estrutura sido ouvida no processo 
de constituição da delegação. Relativamente ao 
Encontro Europeu a avaliação dos delegados foi muito 
positiva, tendo sido destacada a ação de rua e os debates 
em torno dos temas previamente selecionados pelas 
delegações nacionais. Importa ainda referir que pela 1ª 
vez este ano a delegação portuguesa e todo o trabalho 
preparatório foi “liderado” por uma representante em 
situação de pobreza, tendo assumido a coordenação 
nacional dos encontros europeus. 

A11  Prémio do Jornalismo 

Indicadores quantitativos: 
■Nº de documentos elaborados: 4 (documento 
orientador – regulamento / ficha de identificação 
dos artigos pelos CLC / formulário para os 
jornalistas / logotipo da iniciativa) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Definição de instrumentos de recolha e seleção 
das notícias 
■Conhecimento da iniciativa por parte do CNC
  

Autoavaliação 
De acordo com a experiência-piloto desenvolvida no 
ano passado, considerou-se importante reformular 
alguns instrumentos, criando igualmente uma 
imagem de marca que pudesse ter impacto junto dos 
jornalistas e dos restantes atores envolvidos. Desta 
forma, no 1º semestre foi elaborado o regulamento e o 
formulário para que os jornalistas possam apresentar 
os seus trabalhos, como a reformulação da grelha de 
identificação das peças jornalísticas pelos Conselhos 
Locais de Cidadãos. 
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A12  Realização de ações de formação direcionadas 
para os elementos do CNC 

Indicadores quantitativos: 
■Nº de formadores = 1 
(ACM – Vasco Malta) 
■Nº. de ações desenvolvidas = 1  
■Nº. de participantes = 20
■Nº. de CLC representados = 15 
(Aveiro, Coimbra, Évora, Braga, Porto, Viseu, 
Castelo Branco, Setubal, Lisboa, Santarem, Viana 
do Castelo, Portalegre, Leiria, Faro e Guarda) 
■Nível de satisfação = Muito bom 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Abordagem de temáticas relacionadas com os 
Direitos Humanos: o que são, características 
dos Direitos Humanos, mitos e factos sobre as 
Migrações em Portugal.
■Maior conhecimento sobre o Alto Comissariado 
para as Migrações – ACM 
■Reflexão sobre situações de discriminação e 
conhecimento da CICDR – Comissão para a 
Igualdade e Contra a Discriminação Racial. 
■Interesse demonstrado em dar continuidade a 
este tipo de ações por parte do CNC. 

A

Autoavaliação 
No seguimento da ação de formação desenvolvida 
em 2017 para o CNC sobre os Direitos Humanos e a 
sua avaliação positiva, considerou-se pertinente dar 
continuidade à capacitação do CNC nestes domínios. 
A ação de formação de 2018 foi igualmente muito bem 
avaliada pelos participantes devido à pertinência da 
temática e à qualidade do formador. “Eu aprendo sempre 
com os workshops promovidos pela EAPN. Fico um ser 
humano mais rico, tolerante e pronto ajudar o outro”. Esta 
ação contribuiu igualmente para um maior conhecimento 
e desconstrução de alguns mitos. “Acho importantes estes 
encontros formativos pois permite-nos conhecer formas 
de ajudar os migrantes e pessoas que foram discriminadas. 
Todos estes encontros são interessantes dado que nos 
possibilitam a troca de experiências entre os membros dos 
CLC.” Permitiu igualmente o conhecimento de instituições 
e de serviços ao qual se podem dirigir. “É cada vez mais 
importante, como cidadãos estar consciente dos serviços 
que promovem direitos e deveres”. 

A13  Realização de 3 sessões de Informação Jurídica 
para os cidadãos

Esta ação não foi concretizada devido à falta de recursos 
humanos e financeiros para a desenvolver. No entanto, 
foi efetuado um contacto com Vasco Malta (ACM – Alto 
Comissariado para as Migrações) para realizar estas ações 
em 2019 no âmbito de uma parceria entre o ACM e a 
EAPN Portugal. 

A14 Elaboração do 1º número de Participação em 
Ação (documento de tomada de posição com a visão e 
a perceção dos representantes do CNC sobre medidas 
ou temas nacionais) 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de documentos desenvolvidos = 2 
(Rendimento Mínimo Garantido e Trabalho Digno) 
■Nº. de temáticas selecionadas = 2 
(Rendimento Mínimo Garantido e Trabalho Digno) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Reflexão e debate sobre as temáticas selecionadas 
junto dos elementos do CNC 
■Documentos elaborados pelo CNC 
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A15 Atualização do site sobre Participação Social 
de Cidadãos.

Indicadores quantitativos: 
■N.º de instrumentos criados = 1 
(e documento com os conteúdos de atualização) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Levantamento e sistematização dos principais 
conteúdos para a subpágina.

A16 Organização do X Fórum Nacional de Combate 
à Pobreza e Exclusão Social – Comemoração do Dia Internacional da Pobreza

Indicadores quantitativos: 
■N.º documentos elaborados = 3 
(programa do fórum – 16 e 17 de outubro; 
apresentação da metodologia de trabalho da 
Produções Fixe e documento de enquadramento 
do evento)
■Nº. de participantes  = 80 
(conselhos locais de cidadãos, equipa técnica e 
Direcção) 
■Nº. de participantes externos  = 5
■Nº. de convidados  = 13
■Nível de satisfação  = Bom 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Reflexão sobre as questões da empregabilidade 
através de metodologias participativas
■Reflexão sobre o trabalho digno através da 
apresentação de iniciativas desenvolvidas por algumas 
instituições/empresas ao nível da responsabilidade 
social das empresas 

■Analisar os principais obstáculos à inclusão dos 
grupos socialmente mais vulneráveis no mercado 
de trabalho. 
■Reforço do sentimento de pertença dos elementos 
dos CLC à organização
■Conhecimento das orientações e perspectivas 
das entidades públicas relativamente a estas 
questões, designadamente Instituto da Segurança 
Social e IEFP. 
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Autoavaliação 
A organização do fórum nacional compreendeu dois 
momentos: a) no primeiro dia a dinamização do 
jogo Emplay e no b) segundo dia a organização do 
seminário sobre trabalho digno de forma a refletir 
sobre o mercado de trabalho atual, tendo em conta 
a óptica dos diversos intervenientes: empregadores, 
trabalhadores, sindicatos e instituições de trabalho 
social que trabalham diretamente sobre as questões do 
emprego/desemprego. A Sessão de Abertura do evento 
teve a participação do Senhor Ministro do Trabalho e 
Segurança Social, Vieira da Silva. Em termos gerais, 
a avaliação foi positiva no entanto os participantes 
consideram que o formato do 2º dia não foi o mais 
adequado visto que este não promoveu o a dialogo 
entre os convidados e os participantes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da 
exclusão social e dos públicos que nela estão envolvidos

A17 Desenvolvimento de ações no âmbito do Plano 
Estratégico do Centro de Recursos de Intervenção nas 
Comunidades Ciganas da EAPN Portugal.

Indicadores quantitativos: 
■Nº de ações desenvolvidas em parceria com os 
núcleos  = 20
■Nº de distritos envolvidos = 14 
(Aveiro, Braga, Castelo Branco, Viseu Coimbra, 
Guarda, Porto, Leiria, Vila Real e Setúbal) 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Definição de atividades em conjunto 
■Distribuição de responsabilidades e de tarefas
■Ações planeadas e articuladas com o Departamento 
de Desenvolvimento e Formação

Autoavaliação
Verificou-se um acompanhamento e uma monitorização 
das ações desenvolvidas pelos núcleos distritais de 
forma articulada com a Sede nacional, permitindo 
o planeamento das mesmas em conjunto e de forma 
aproximada. As ações desenvolvidas nos territórios 
permitiram também um maior conhecimento do 
trabalho que a EAPN Portugal tem vindo a desenvolver 
desde a sua fundação neste domínio. 

A17.1 - Dinamização de ações de sensibilização 
direcionadas para profissionais de várias áreas de 
intervenção no sentido de promover um maior 
conhecimento sobre esta população
 

Indicadores quantitativos: 
■N.º de sessões desenvolvidas = 14
■Nº. total de participantes =  508
■Perfil dos participantes =  Técnicos de várias 
áreas de intervenção 
■Distritos Abrangidos =  8 
(Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, 
Viseu e Vila Real)
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a)Sessão sobre Intervenção com Comunidades 
Ciganas promovido pela escola de Oliveira do 
Bairro - 27 de fevereiro (Oliveira do Bairro)
Nº de participantes = 14 

b)Sessão comunitária “Todos óh bairro” sobre 
discriminação é falta de educação – testemunhos de 
histórias de vida de participação e empoderamento 
da Associação Saber Compreender – 5 de abril 
(Vila Real)  
Nº. de participantes = 25
 
c)Workshop formativo sobre Intervenção com 
Comunidades Ciganas direcionada a pessoal 
docente e não docente do Agrupamento de Escolas 
Infante D. Henrique – 11 abril (Viseu) 
Nº. de participantes = 35 

d)Sessão sobre Intervenção com Comunidades 
Ciganas – Pontes para a Inclusão - direcionada a 
professores do 1º ciclo do ensino especial – 18 abril 
(Oliveira do Bairro) 
Nº. de participantes = 25 

e) Workshop sobre Intervenção com 
Comunidades Ciganas em parceria com o Núcleo 
Distrital de Braga e o Centro Social de Santo 
Adrião – 4 maio (Braga) 
Nº. de participantes: = 40

f)Tertúlia Inclusão e Prevenção do Abandono 
Escolar direcionado a docentes do Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo – 16 maio (Ílhavo) 
Nº. de participantes = 30

g) Workshop sobre A Inclusão das Comunidades 
Ciganas em Portugal em parceria com a 
Universidade de Aveiro – 22 maio (Aveiro) 
Nº. de participantes = 27

h) Sessão para os formandos do Hospital 
Sobral Cid sobre Igualdade de Oportunidades e 
Comunidades ciganas – 25 maio (Coimbra) 
Nº. de participantes = 40

i) Sessão de apresentação dos resultados do 
Diagnóstico participativo junto das comunidades 
ciganas de Amares – 20 junho (Amares) 
Nº. de participantes = 15

j) Seminário Comunidades Ciganas: conhecer 
para melhorar colaborar, promovido pelo Núcleo 
Distrital da Guarda, com a comunicação Inclusão 
das Comunidades Ciganas – 22 junho (Guarda)
Nº. de participantes = 50

 
k)Tertúlia “Práticas e Experiências na Educação 
Intercultural” – 25 de junho (Leiria) 
Nº. de participantes = 20

k)Participação nas I Jornadas Transfronteiriças – 
“Comunidades Ciganas…Perspetivas futuras”, no 
painel sobre Estratégias de Intervenção com as 
Comunidades Ciganas, promovido pelo Núcleo 
Distrital de Portalegre da EAPN PT – 20 setembro 
(Campo Maior)
Nº. de participantes = 80
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m)Participação na mesa-redonda “Contribuindo 
para o Empoderamento da População Cigana” 
inserido no Seminário Internacional promovido 
pelo OBCIG - Empoderando a população cigana 
através da produção de conhecimento: o papel dos 
investigadores, académicos e socialidade civil – 7 
dezembro (Braga)
Nº. de participantes = cerca de 80 

n)Dinamização de um grupo de trabalho “A 
escola, como lidar com as especificidades culturais 
e a diversidade” no II Encontro de Jovens Ciganos 
Estudantes e Famílias de Portugal, promovido 
pela Associação Letras Nómadas – 14 dezembro 
(Figueira da Foz )
Nº. de participantes = cerca de 30  

Indicadores qualitativos/resultados:
■Conhecimento da situação das comunidades 
ciganas em Portugal (principais dificuldades que 
enfrentam nos seus processos de inclusão).
■Conhecimento da cultura cigana.
■Identificação dos principais problemas 
de intervenção com estas comunidades e a 
apresentação de boas práticas a nível europeu.
■Apresentação de algumas recomendações de ação 
para a intervenção com estas comunidades.
■Avaliação positiva sobre as sessões e o impacto 
imediato foi positivo.
■Conhecimento e divulgação do trabalho que a 
EAPN PT tem desenvolvido neste âmbito. 
■Estabelecimento e fortalecimento de algumas 
parcerias informais.

Autoavaliação  
Estas ações permitem refletir com os vários 
profissionais e agentes sobre as principais dificuldades 
que esta população enfrenta diariamente, definindo 
formas de intervenção mais adequadas para as suas 
necessidades. Importa ainda salientar o intercâmbio e a 
partilha de experiências que estas ações proporcionam 
assim como a possibilidade de estabelecer parcerias de 
forma a trabalhar de forma consistente. 

A17.2  Desenvolvimento de ações de sensibilização 
na área da educação e da saúde dirigidas às 
Comunidades Ciganas. 

Indicadores quantitativos:
■N.º de sessões desenvolvidas = 8
■Nº. total de participantes = 60
■Distritos Abrangidos = 4 
(Castelo Branco, Braga, Porto e Leiria)

a)Sessão sobre a importância da escolarização 
no desenvolvimento pessoal e social – 8 fevereiro 
(Vale de Prazeres – Fundão) 
Nº. de participantes = 11

b)Sessão sobre a importância da escolarização no 
desenvolvimento pessoal e social – 8 fevereiro (Fundão)
Nº. de participantes = 15 

c)Sessão para a realização de um diagnóstico 
participativo com as comunidades ciganas – 4 
maio (Amares)
Nº. de participantes = 20

d)Sessão de Desenvolvimento Social e Pessoal 
direcionada às mulheres ciganas do Bairro do 
Sobreiro, inserido no Projecto MAi Bairro – 10 
maio – Maia
Nº. de participantes = 5

e)Sessão de Desenvolvimento Social e Pessoal 
direcionada às mulheres ciganas do Bairro do 
Sobreiro, inserido no Projecto MAi Bairro – 24 
maio (Maia) 
Nº. de participantes = 5
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f)Sessão de Desenvolvimento Social e Pessoal 
direcionada às mulheres ciganas do Bairro Cova 
das Faias, inserido no Projecto Giro o Bairro – 18 
de junho (Leiria)
Nº. de participantes = 4

g) Sessão de Desenvolvimento Social e Pessoal 
direcionada às mulheres ciganas do Bairro do 
Sobreiro, inserido no Projecto MAi Bairro – 02 de 
julho – Maia
Nº. de participantes = 5 

h) Sessão de Desenvolvimento Social e Pessoal 
direcionada às mulheres ciganas do Bairro do 
Sobreiro, inserido no Projecto MAi Bairro – 11 de 
julho – Maia
Nº. de participantes = 5

Indicadores qualitativos/resultados:
■A importância da relação entre a escola e as famílias.
■Maior conhecimento sobre os procedimentos do 
meio escolar. 
■Conhecimento de estratégias para acompanhar o 
percurso escolar dos seus filhos. 
■Reflexão sobre as dificuldades que as crianças 
ciganas e as suas famílias têm com a escola e formas 
de superar essas mesmas dificuldades.
■Reflexão sobre as questões da Igualdade de Género e 
o papel da mulher no contexto atual.
■Identificação das principais necessidades e desafios 
das comunidades ciganas através da realização de um 
diagnóstico participativo .
■Sensibilização e consciencialização para a 
responsabilidade de todos na construção de uma 
sociedade mais inclusiva e intercultural. 

Autoavaliação 
Estas ações assumem uma grande importância nos 
processos de inclusão das comunidades ciganas, 
visto que permitem trabalhar com as comunidades 
ciganas questões como: o empowerment, participação 
e envolvimento ativo no seu processo de inclusão, 
cidadania, entre outros. Permitem, igualmente, a 
reflexão e a alteração de mentalidades face à importância 
da escolarização e do acesso aos serviços de saúde. 
Consideramos que é pertinente dar continuidade 
a este trabalho de informação/sensibilização junto 
das comunidades ciganas no sentido de garantir a 
igualdade de oportunidades destes cidadãos. 

A17.3 Coorganização da Semana 
sobre Interculturalidade  

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de documentos elaborados = 3 
(documento de enquadramento, programa nacional e 
o programa do distrito do Porto)
■Distritos envolvidos na Semana da Interculturalidade 
= 11 
(Viseu, Castelo Banco, Beja, Évora, Braga, Porto, 
Faro, Guarda, Santarém, Portalegre e Vila Real) 
■Nº. de atividades desenvolvidas no geral = 68
■Nº. de atividades participadas pelo DDF = 6

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Maior conhecimento sobre as comunidades ciganas 
em Portugal.
■Sensibilização da sociedade em geral para a 
construção de uma sociedade intercultural e para 
as questões das comunidades ciganas. 
■Conhecimento e interação entre as diferentes culturas.
■Maior conhecimento sobre o trabalho desenvolvido 
pela organização nesta área de intervenção.
■Estabelecimento de novas parcerias.

Autoavaliação
De uma forma, geral, verifica-se que as ações desenvolvidas 
incidiram essencialmente no desenvolvimento de ações de 
informação/sensibilização. Estas ações foram direcionadas 
sobretudo para a comunidade geral (no sentido de dar a 
conhecer a cultura cigana e desmistificar representações 
existentes face às comunidades ciganas), assim como a 
necessidade de construir uma sociedade intercultural, onde 
impere o respeito e a tolerância. 
Destaca-se ainda o acrescimo de instituições que 
se associaram á inciativa a nível nacional, como o 
reconhecimento da importância da mesma na reflexão e 
conhecimento das várias culturas existentes nos territórios. 
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A17.4 - Apresentação do Projeto “O Singular do Plural” 
a nível nacional com a participação dos entrevistados 
no sentido de mostrar à sociedade em geral e às próprias 
comunidades ciganas percursos inclusivos.
 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de sessões de apresentação da publicação  = 6 
(Fundão – 2 maio; Aveiro – 22 maio e Guarda – 
22 junho; Pinhel – 26 julho; Figueira da Foz – 25 
outubro; Almada – 16 novembro)
■Nº. de participantes = cerca de 130 pessoas 
■Presença de testemunhos de etnia cigana nas 
apresentações: Maria Gil; Eduardo Cabeças; Cristina 
Vicente; Bruno Gonçalves e Tânia Oliveira. 
■Nº. de exposições = 6 
(Fundão (Átrio da Câmara Municipal) – 2 a 31 de 
maio/ Universidade de Aveiro – 22 de maio a 5 de junho 
/ Guarda (Teatro Municipal da Guarda) – 22 de junho 
a 14 de julho/ Pinhel (Teatro de Pinhel) – 26 de julho 
a 31 de agosto/ Figueira da Foz (Paço de Tavarede) – 
25 de outubro a 12 de novembro/ Almada (Oficina da 
Cultura) – 16 de novembro a 2 de dezembro) 
■Nº de visitas da exposição = cerca de 1000 pessoas 

Indicadores qualitativos/Resultados:
■Maior conhecimento sobre as várias realidades das 
comunidades ciganas em Portugal.
■Sensibilização da sociedade em geral para a 
construção de uma sociedade intercultural e para as 
questões das comunidades ciganas. 
■Maior conhecimento sobre o trabalho desenvolvido 
pela organização nesta área de intervenção

Autoavaliação
De uma forma, geral, verifica-se que o “Singular do Plural” 
teve visibilidade junto da sociedade em geral como junto 
das instituições/projetos que trabalham com esta temática. 
Destaca-se assim a solicitação de várias entidades para 
apresentarem a publicação junto dos públicos com os quais 
trabalham e de receberem a exposição para contribuir 
na desconstrução de representações negativas sobre as 
comunidades ciganas. 
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A17.5 - Tradução do Guía para trabajar con familias 
gitanas el éxito escolar de sus hijos e hijas da Fundacion 
Secretariado Gitano.

Indicadores quantitativos: 
■Tradução do documento 

Indicadores qualitativos/resultados: 
■Instrumento de apoio para trabalhar com as famílias 
de etnia cigana. 

A17.6  Outras ações neste domínio com instituições/
agentes (nacionais e europeias) 

Indicadores quantitativos: 
■Participação com uma comunicação sobre 
Comunidades Ciganas e Igualdade de Género 
no seminário “Género e Sexualidades: conversas 
com sentido” promovido pelo CESPU (Paredes) 
– 9 de Março 
■Participação no Workshop Disseminating 
Preliminary Findings – 15 de março (Bruxelas)
■Participação na reunião de stakelolders nacional 
projeto Ódio Nunca Mais, promovido pela APAV, 
Lisboa (28 maio) 
■Participação no workshop de diagnóstico sobre as 
comunidades ciganas no concelho do Porto para 
candidatura aos mediadores interculturais, Porto 
(29 maio)
■Reunião no dia 9 de novembro com um representante 
da Associação de Moradores das Lameiras (Famalicão) 
e com uma representante da equipa de Urbanização da 
Câmara Municipal de Famalicão. 

Indicadores qualitativos/resultados: 
■Reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 
organização neste domínio 
■Estabelecimento de parcerias informais 
■Definição de ações a definir em conjunto com a 
EAPN Portugal
■Apresentação das metodologias e práticas de 
intervenção da organização (projetos, ações de 
sensibilização e campanhas de sensibilização, 
entre outras) 
■Apresentação de orientações e linhas de intervenção. 

Autoavaliação
Constata-se um reconhecimento do trabalho da EAPN 
Portugal nesta área de intervenção, reconhecimento 
que é visível através dos convites e das solicitações para 
integrarmos várias plataformas/projetos. Contata-se 
igualmente a solicitação para o desenvolvimento de ações 
que vão de encontro às necessidades territoriais. Estas ações 
concorrem para a disseminação das nossas mensagens 
neste domínio de intervenção assim como o trabalho 
desenvolvido pela organização. 

A17.7  Projetos no âmbito do Programa Escolhas – E6G 
(em que a EAPN Portugal é parceira informal ou formal)

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de reuniões participadas: 4 (Reunião de parceria 
do projeto “A Escolha é Tua” – 30 janeiro, 15  junho; 31 
novembro; 22 novembro)
■Nº de sessões desenvolvidas com as crianças/jovens 
dos projectos Escolhas de Rio Tinto e Barcelos: 7 (Rio 
Tinto)
■Principais temáticas abordadas: Interculturalidade e 
Direitos das Crianças 

Indicadores qualitativos/resultados: 
■Definição de atividades a desenvolver pela EAPN PT 
no âmbito dos projetos
■Maior conhecimento sobre o trabalho desenvolvido 
pela EAPN PT 
■Reflexão e debate sobre interculturalidade e os 
direitos humanos. 
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Autoavaliação
A EAPN Portugal integra os consórcios de alguns 
projetos Escolhas a nível nacional, havendo maior 
envolvimento por parte do DDF em relação ao projeto 
de Rio Tinto e de Barcelos. As ações desenvolvidas pela 
organização nestes projetos têm incidido sobretudo no 
trabalho de sensibilização, informação e desmistificação 
de preconceitos e estereótipos existentes recorrendo a 
metodologias, instrumentos e materiais realizados pela 
EAPN PT. Importa ainda referir que esta colaboração tem 
permitido um contacto direto com as necessidades e as 
realidades locais no que diz respeito à intervenção com as 
crianças e os jovens. 

A17.8 Participação em projetos 
nacionais e transnacionais 

Indicadores quantitativos:
 

1 - Projeto PRESS – Promover estratégias de economia 
social e empreendedorismo social para a inclusão de 
mulheres desfavorecidas no mercado de trabalho 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. ações desenvolvidas/participadas = 1 
(Seminário “Estratégias de intervenção com e para as 
comunidades ciganas” promovido pela A3s no âmbito 
do projeto transnacional Press e inserido na Semana 
da Interculturalidade da EAPN Portugal, através da 
moderação do painel das estratégias de intervenção, 
Porto - 4 abril)
Indicadores qualitativos/resultados: 
■Colaboração com entidades nacionais e europeias no 
que diz respeito à intervenção com as comunidades 
ciganas, consolidando parcerias e áreas de intervenção. 
■Maior conhecimento sobre a realidade das 
comunidades ciganas em Portugal e na Europa. 
■Maior conhecimento sobre o trabalho e as estratégias 
desenvolvidas pela EAPN PT. 
■Intercâmbio de metodologias e práticas de intervenção. 

2 - Projeto Roma Civil Monitor

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de documentos elaborados: 3 (revisão do 1º relatório 
nacional; definição do plano de trabalho para o 2º 
relatório; realização do II Relatório _ específico nas 4 áreas 
de intervenção: emprego, saúde, habitação e educação 

■Nº. de workshops realizados a nível nacional = 1 
(2 de outubro – Porto: 6 participantes) 
■Nº. de workshops desenvolvidos a nível europeu = 1 
(22 a 25 de abril na Hungria) 
Indicadores qualitativos/resultados: 
■Colaboração com entidades nacionais e europeias no 
que diz respeito à intervenção com as comunidades 
ciganas, consolidando parcerias e áreas de intervenção. 
■Maior conhecimento sobre a realidade das 
comunidades ciganas em Portugal e na Europa. 
■Reflexão e avaliação sobre o 1º relatório desenvolvido 
pelos parceiros 
■Orientações para a realização do 2º relatório tendo 
presentes 4 áreas de análise: educação, emprego, saúde 
e habitação.
■Realização do II Relatório Nacional 

3 - Projeto Escola de Paradinha – Escola e Comunidade
 

Indicadores quantitativos: 
■Nº. de ações desenvolvidas para as crianças = 2 
(sobre projetos de vida - a importância da escolarização 
e perspetivas de profissões a desenvolver - e 
interculturalidade para crianças do 1º ciclo da Escola 
de Paradinha (28 de novembro) 
■Nº. de sessões/reuniões com pessoal docente e não 
docente = 1 
(28 de novembro) 
Indicadores qualitativos/resultados: 
■Solicitação da parceria da EAPN Portugal por parte 
da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade 
■Levantamento das principais necessidades e desafios 
da escola de Paradinha 
■Definição de algumas linhas de ação: a) famílias/pais; 
b) conhecimento e apresentação de casos de referência 
junto da comunidade de Paradinha 

Autoavaliação 
A participação e o envolvimento da EAPN Portugal 
nestes projetos são importantes para conhecer a 
realidade existente assim como partilhar recursos e 
metodologias de intervenção. 
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              ATIVIDADES

Reuniões e Iniciativas 
da EAPN Europa

▶Participação em 3 reuniões do Comité Executivo 
(Oviedo, 23 e 24 de março; Bruxelas, 5 e 6 de julho; 
Viena, 27 de setembro) e nas reuniões do Bureau. 
Participa Sérgio Aires, Delegado ao Comité 
Executivo e Presidente da EAPN Europa (até à 
Assembleia Geral de Setembro).

▶Participação em 3 reuniões do Grupo EU ISG 
(Belgrado, 8 a 10 de março; Bruxelas, 5 e 6 de julho; 
Viena, 27 de setembro). Participa Paula Cruz do 
Departamento de Investigação e Projetos.

▶Participação no processo de reflexão estratégica 
da EAPN Europa: reuniões de 7 de julho e 28 
de setembro; Preenchimento e submissão do 
Membership Survey 2018.

▶Análise da informação recolhida junto dos 
membros do CNC relativamente ao processo de 
reflexão estratégica da EAPN Europa_envio de 
documento para a EAPN Europa.

▶Participação na Conferência Anual da EAPN 
Europa: Social protection for All – How can the 
Social Pillar and the SDGs build stronger welfare 
states? Que decorreu em Bruxelas no dia 5 de Julho.

▶Participação e dinamização de grupo de trabalho 
na Conferência Implementing the European Pillar 
of Social Rights – Experiences and Practices in 
European Countries and International Perspectives 
(Viena, 28 de Setembro)

▶Participação na Assembleia Geral da EAPN 
Europa (Viena, 29 de setembro)

▶Participação na reunião de Coordenadores para 
a preparação do Encontro Europeu de Pessoas 
em situação de Pobreza 2018. Participou Cidália 
Barriga, atual coordenadora nacional do encontro 
e representante da EAPN Portugal e Presidente 
da Mesa de Conselho Geral do Núcleo de Évora 
(Viena, 15 de março).

DIMENSÃO EUROPEIA 5
ASSEMBLEIA 

GERAL ANUAL COMITÉ EXECUTIVO BUREAU

  GOVERNAÇÃOÁREA 
1

ÁREA 
2
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▶Organização da Delegação Nacional para 
participar no Encontro Europeu de Pessoas em 
Situação de Pobreza. O Encontro decorreu em 
Bruxelas nos dias 7 e 8 de novembro. A Delegação 
Portuguesa foi composta por Cidália Barriga 
(coordenadora nacional do Encontro/ CLC de 
Évora; Presidente da Mesa de Conselho Geral do 
Núcleo de Évora), Francisco Rico (CLC de Aveiro); 
Ana Pombo (CLC de Santarém) e Tiago Azevedo 
(CLC de Viana do Castelo). Decorreu ainda um 
FlashMob no dia 8 de Novembro onde a delegação 
portuguesa participou.

 

      [Mensagem da Delegação portuguesa 

      ao Encontro Europeu]

  

Participação em reuniões e 
iniciativas externas à EAPN Europa:

▶Participação a convite da Representação da 
Comissão Europeia em Portugal numa sessão 
de trabalho sobre o Relatório por país (Country 
Report) dedicada aos assuntos sociais (Lisboa, 22 
de março). Participou Paula Cruz e Graça Costa.

▶Participação a convite do Governo Português na 
Convenção Anual para o Crescimento Inclusivo. 
Participou Sandra Araújo (Bruxelas, 27 de abril).

▶Participação a convite da Comissão Europeia, 
na Reunião de apresentação para a participação 
das partes interessadas da Campanha Europeia 
sobre Eficiência Energética – famílias com baixos 
rendimentos. Participou nesta reunião Maria 
José Domingos do Núcleo de Lisboa da EAPN 
Portugal. (29 de junho).

Pilar Social: 
▶Participação no evento promovido pela 
Representação Portuguesa da Comissão Europeia 
sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais_os 
objetivos da União Europeia para a redução da 
pobreza e as barreiras no acesso ao emprego. 
(Lisboa, 16 de março);

▶Análise e divulgação do documento: Social Fairness 
Package_Briefing da EAPN Europa (março). 

▶Realização do Seminário Nacional/Europeu: 
Como Construir uma Europa dos Cidadãos. 
Estiveram em análise o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o Futuro da Europa e o próximo quadro de 
financiamento (9 de maio). Esta ação está descrita na 
seção do Departamento de Investigação e Projetos.
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▶Análise do documento da EAPN Europa: Social 
Fairness Package 2018: making a difference for 
people in Poverty? (Maio – junho)

▶Participação e Co-organização na/da Conferência 
Building Social Europe promovida pela Social 
Platform em parceria com o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social. Decorreu em 
Lisboa nos dias 29 e 30 de novembro.

[Seminário Europeu: Como construir uma Europa 

dos Cidadãos, 9 de maio]

Poverty Watch:
▶Atualização do 1º relatório nacional sobre 
Pobreza (National Poverty Watch Report) sobre 
as principais tendências ao nível da pobreza e 
recomendações. Este relatório foi elaborado em 
2017 e atualizado em janeiro de 2018, tendo sido 
igualmente disseminado no início do ano ao 
nível nacional e para estruturas relevantes como 
o Ministério e a Representação da Comissão 
Europeia em Portugal.

▶Elaboração de um sumário, atualizado, do 
Poverty Watch em Outubro.

▶Revisão e envio de contributos para o Relatório 
EAPN National Poverty Watch Reports 2018_
Summary od Main Findings and Recommendations 
(Dezembro)

Acompanhamento ao 
Semestre Europeu:

▶Análise e resposta a guião de questões sobre o 
Country Report 2018 relativo a Portugal (fevereiro, 
março);

▶Análise e envio de contributos para o relatório 
conjunto: Making Social Rights the compass in 
the European Semester: EAPN assessment of the 
Coutry Reports and Proposals for Country Specific 
Recommendations 2018 (abril, maio)

▶Análise das Country Specific Recommendations 
para Portugal (maio).

▶Análise e envio de contributos para o relatório 
conjunto: More audacity to fight poverty and 
ensure social rights: EAPN assessment of the 2018 
country specific recommendations (maio, junho).
▶Análise e preenchimento de questionário sobre 
a atualização do Programa Nacional de Reformas 
(junho).

▶Revisão e disseminação do Relatório de análise 
dos Programas Nacionais de Reforma: Make 
Participation a driver for social Rights (Outubro)

▶Análise, tradução e disseminação da Declaração 
sobre a publicação do Relatório Análise Anual de 
Crescimento 2019 (Novembro)

▶Análise do Relatório Draft AGS and Joint 
Employment Report 2019 (Dezembro)
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Grupos de Trabalho
▶Grupo trabalho europeu sobre Género e Pobreza: 
divulgação do 1º relatório do grupo – Gender and 
Poverty in Europe; Envio de contributos para o 2º 
relatório sobre Gender based violence.

▶Fundos Estruturais:
>Webconference sobre Active Inclusion com 
membros da Eapn europa – dia 28 de fevereiro 
– o objetivo é a preparação de um Joint Meeting 
que decorrerá em Madrid nos dias 20 e 21 de 
setembro: “Developing and implemnting the 
Active Inclusion Approach”.
>Envio de contributos para documentos de 
tomada de posição: EAPN position on the 
MFF (fevereiro); Tradução para português do 
relatório (Novembro)
>Resposta ao questionário de monitorização 
da aplicação dos 20% na luta contra a pobreza; 
Análise dos questionários recebidos por parte 
das restantes redes nacionais (13 questionários 
rececionados); Elaboração do 1º relatório de 
monitorização (Abril) e envio para apreciação 
por parte da EAPN Espanha.

>Participação no Breakfast sobre o próximo 
Multiannual Financial Framework. Sérgio 
Aires, delegado ao Comité Executivo da EAPN 
e Presidente da EAPN Europa participou no 
debate. (Bruxelas, 5 de junho).
>Participação na Conferência From ESF to 
ESF +: from employability to social rights. 
Fátima Veiga (Departamento de Investigação 
e Projetos) da EAPN Portugal esteve presente 
neste encontro. (Bruxelas, 19 de junho).
>Participação no encontro Política de Coesão 
Pós-2020: proposta de Quadro Regulamentar 
promovido pela Comissão Europeia e a Agência para 
o Desenvolvimento e Coesão, I.P. Paula Cruz esteve 
presente neste encontro (Lisboa, 19 de junho).

>Elaboração de Parecer à proposta Community 
Regulation on the European Social Fund 
Plus – ESF + support for addressing material 
deprivation (colaboração com o Núcleo de 
Setúbal): junho.

▶Grupo de Trabalho sobre Comunicação - EAPN 
Communications Working Group – que tem 
como objetivo aumentar a visibilidade das vozes, 
rostos e experiências das pessoas que vivem em 
situação de pobreza e/ou exclusão social e eliminar 
estereótipos sobre a pobreza. Participam Marta 
Vaz (Departamento de Comunicação) e Cidália 
Barriga (Coordenadora nacional do encontro de 
pessoas em situação de pobreza e Presidente da 
Mesa de Conselho Geral do Núcleo de Évora).

Campanhas:
▶Disseminação nacional da Mensagem/Video: 
Nobody Deserves Less. Everybody Benefits - 
#EUPovertyFree.
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Outras ações
▶FEAD: Participação na 11ª reunião da Rede 
FEAD - Building Partnerships for effective FEAD 
delivery. Participou Ana Vizinho do Núcleo de 
Setúbal. (Bruxelas, 19 de junho).

▶Emprego: Divulgação do relatório The future of 
work: labour market trands and their implications 
for risks of poverty and social exclusion (abril).

▶Tasks Forces: divulgação do relatório Change, 
Hope and Justice: a rights based approach to 
poverty (junho) que integra práticas realizadas 
pela EAPN Portugal.

▶Revisão e envio de contributos para o Parecer 
EAPN Financing social protection reflection paper 
(janeiro).
▶Tradução para Português do Relatório sobre o 
Futuro da Europa (Dezembro)

▶Participação no worksho“Journalism prize for 
respectful reporting on poverty” e no Evento 
de  Entrega do prémio de Jornalismo no Club 
Concordia. (17 e 18 Dezembro, Viena de Aústria)

▶Promover a implementação do Projeto EMIN 2 – 
todas as ações realizadas no âmbito do EMIN estão 
apresentadas na seção dos projetos. 
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Fórum Não-governamental 
para a Inclusão Social (FNGIS) 
O Fórum Não-Governamental para a Inclusão Social 
(FNGIS) foi constituído em 2006, assumindo-se como 
um espaço de estudo, debate, e tomada de posição, 
de caráter intersetorial e interinstitucional, que 
funcione como uma plataforma de interlocução entre 
o setor não-governamental e as entidades e estruturas 
governamentais responsáveis pelas políticas de inclusão 
social. Com esta ampla e diversa rede de participações, 
tem-se em vista uma efetiva colaboração de todos na 
construção, monitorização e avaliação das políticas e 
medidas de combate à pobreza e exclusão social. 

Plataforma das 
ONGD Portuguesa 
Ao representar e apoiar as ONGD portuguesas a nível 
nacional e internacional, a Plataforma Portuguesa 
das ONGD pretende contribuir para a qualificação 
da intervenção da sociedade civil nos domínios 
da Cooperação para o Desenvolvimento, da Ajuda 

Humanitária e de Emergência e da Educação para 
o Desenvolvimento e Formação. Assim, potencia 
as capacidades das ONGD enquanto organizações 
empenhadas na afirmação da solidariedade entre os 
povos e contribui para a criação de um mundo mais 
justo e equitativo. A nossa participação é assegurada 
pela vogal da Direção, Dra. Maria Joaquina Madeira.

Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco (CNPDPCJR) 
No âmbito do Protocolo celebrado com a CNPCJR prevê 
a elaboração de diagnósticos, estudos e investigações 
que possam contribuir para o melhor conhecimento 
da problemática da pobreza, designadamente a 
infantil, com vista à sua prevenção e reparação; ações 
de sensibilização e de formação; apoio às CPCJ, 
nomeadamente pelo incremento da colaboração das 
estruturas distritais da EAPN com as CPCJ, sempre que 
estas o decidam e o solicitem. 

Secção ONG do 
Conselho Consultivo da CIG
No âmbito deste órgão está prevista a monitorização 
e a avaliação dos vários Planos Nacionais, ex. Plano 
Nacional para a Igualdade, Plano Nacional para 
a Violência de Género e o Plano Nacional para o 
Combate ao Tráfico dos Seres Humanos
A EAPN faz-se representar neste órgão pela técnica do 
Núcleo Distrital de Lisboa.

PARCERIAS E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 6
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Grupo Interministerial de 
Monitorização Avaliação da Estratégia 
Nacional para as pessoas sem-abrigo
A EAPN Portugal integra o Grupo Interministerial 
(GIMAE) desde a sua constituição e atualmente integra 
o Núcleo Executivo, coordena o subgrupo de trabalho 
da formação e integra o subgrupo da monitorização. 
Para além disso, a EAPN integra também alguns 
Núcleos Locais de Planeamento e Intervenção Sem-
Abrigo (NPISA), a saber: Aveiro, Coimbra, Porto, Vila 
Real, Setúbal e Faro, Lisboa. Ao nível do GIMAE, apesar 
de não terem sido realizadas reuniões em 2014, a EAPN 
continuou ativa na divulgação da Estratégia Nacional, 
participando em várias reuniões e conferências, em 
vários pontos do país. Em 2015 admitimos que o 
GIMAE possa ganhar uma nova dinâmica, para a qual 
estaremos disponíveis para contribuir no âmbito da 
nossa competência. 
A representação neste órgão é assegurada pela técnica do 
Núcleo Distrital de Lisboa, Dra. Maria José Domingos.

Comissão Técnica (CT) de 
Normalização das Respostas Sociais 
A EAPN Portugal integrou a CT de Normalização 
das Respostas Sociais, constituída por iniciativa do 
IPQ – Instituto Português da Qualidade e que tem por 
objetivos: criar um espaço privilegiado de diálogo entre 
as partes interessadas; iniciar atividades normativas 
a nível nacional na área das respostas sociais e 
acompanhar, incentivar e colaborar com organismos 
de normalização europeus e internacionais. A CT 186 
é constituída pelas entidades que, quando contactadas 
pelo IPQ, aceitaram integrá-la e nomearam os respetivos 
representantes, sendo estas entidades membros da CT.
A EAPN Portugal está representada neste órgão pela 
técnica do Núcleo distrital de Setúbal.

Projeto Escolas Solidárias 
da Fundação EDP
A EAPN integra o Conselho de Patronos do projeto 
Escolas Solidárias, desde a sua 1ª edição. 
O projeto visa dar a cada um de nós, a nível das 
instituições, das empresas, ou na esfera pessoal, a 
oportunidade de agir com sentido, em função de 
valores, objetivos e metas humanitárias. Tem como 
missão: erradicar a pobreza e a fome, promover o saber 
conviver com a diferença, combater as doenças graves, 
reduzir o desemprego, acompanhar a população 
sénior, acabar com o analfabetismo, conseguir uma 
sustentabilidade ambiental e criar uma parceria global 
para o desenvolvimento humano. 
A afirmação de uma rede de escolas solidárias é um 
apelo à cidadania ativa, à participação de todos na 
construção de uma sociedade mais coesa e inclusiva. 

Plataformas Supraconcelhias 
da Rede Social
A EAPN integra as seguintes Plataformas: Alto Trás-
os-Montes, Ave, Cávado, Douro, Entre Douro e Vouga, 
Grande Porto, Minho Lima, Tâmega, Baixo Mondego, 
Baixo Vouga, Beira Interior Norte, Dão Lafões, Pinhal 
Interior Norte, Pinhal Litoral, Grande Lisboa, Península 
de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo, Alto Alentejo, Baixo 
Alentejo, Algarve, Serra da Estrela e Cova da Beira. 
A vertente do trabalho em parceria é também bastante 
potenciada pela dimensão europeia da instituição, 
sendo por isso multiplicados os contactos com as 24 
redes nacionais que compõem a EAPN Europa e com 
as diferentes entidades que as compõem. 
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Protocolo com a LPM Comunicação
Ao nível da comunicação, a EAPN Portugal tem um protocolo com a LPM Comunicação, no âmbito do portal 
Causa.net, uma iniciativa da LPM que promove e divulga causas sociais.

Protocolo com a Vieira de Almeida e Associados, 
Sociedade de Advogados 
Ao nível dos serviços jurídicos, a EAPN Portugal mantém um protocolo de colaboração com a Vieira de Almeida 
& Associados, Sociedade de Advogados que presta serviços de consultadoria jurídica e acompanhamento em 
processos judiciais ou administrativos, em regime pro bono.

Protocolo com o Grupo de Reflexão e 
Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE) 
O GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial - é uma associação pioneira, sem fins lucrativos 
e exclusivamente dedicada à promoção da Responsabilidade Social Corporativa. O GRACE reúne mais de 
150 empresas, das mais variadas dimensões e setores de atividade, empenhadas em aprofundar o seu papel 
no desenvolvimento social das pessoas e das organizações, partilhando a missão há muito assumida: refletir, 
promover e desenvolver a responsabilidade social corporativa em Portugal.
A EAPN Portugal mantém um protocolo com o GRACE desde 2016, no âmbito da intervenção do Projeto CLICK 
– Ativar Competências para a Empregabilidade.

Para além destas estruturas em que a EAPN Portugal participa regularmente, a EAPN Portugal 
mantém vários protocolos de cooperação, nomeadamente:
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Protocolo de colaboração com a 
Fundação Vasco Vieira de Almeida
A EAPN Portugal e a Fundação Vasco Vieira de Almeida assinaram em Outubro de 2018 um protocolo de 
colaboração que tem como finalidade o estabelecimento de formas de cooperação tendo em vista a construção, 
consolidação e manutenção de um Observatório Nacional de Combate à Pobreza (ONCP). No âmbito desta 
colaboração, ambas as entidades se comprometem a:

a)Promover o envolvimento de diferentes atores sociais (peritos, organizações do terceiro sector e/ou pessoas 
que vivenciam ou vivenciaram situações de pobreza ou exclusão social, entre outros) na recolha de dados 
relevantes e/ ou identificação de recomendações políticas, entre outros elementos, desde que diretamente 
relevantes para a informação a disponibilizar pela EAPN no âmbito do ONCP;
b)Colaborar na organização de conferências, seminários ou outros eventos tendo em vista a promoção do debate público 
sobre o combate à pobreza;
c)Contribuir para a divulgação de forma pública, gratuita e sistematizada os resultados e produtos do ONCP.

Protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Conde e 
com a a Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso
Tendo em conta a importância de um efetivo envolvimento das organizações do terceiro sector na construção de 
um projeto de observação social que permita sistematizar e aprofundar o conhecimento disponível, mas também 
a participar da construção de uma representação coletiva dos processos de vulnerabilização social mais favorável 
ao desenho de estratégias eficazes na luta pela erradicação da Pobreza e da Exclusão, foi celebrado entre a EAPN 
Portugal e as Santas Casas da Misericórdia de Vila de Conde e de Sto. Tirso um protocolo de colaboração tendo em 
vista a construção, consolidação e manutenção do Observatório Nacional de Combate à Pobreza (ONCP).
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Protocolo com a Comunidade Intermunicipal Médio Tejo 
(CIM Médio Tejo) 
Entre a EAPN Portugal e CIM Médio Tejo foi celebrado um protocolo que tem como finalidade o estabelecimento 
de uma parceria técnica e financeira entre ambas as entidades com os seguintes objetivos: 

a)Promover o conhecimento atualizado e sistematizado sobre o contexto social da CIM do Médio Tejo e seus 
municípios, que permitirá apoiar a orientação estratégica do combate à pobreza ao nível local;
b)Potenciar o combate à pobreza e à exclusão social, através de um diagnóstico dos principais problemas 
sociais do território e a concretização de ações convergentes para a superação dos mesmos e para a prevenção 
de novas situações de pobreza e exclusão social;

c)Promover ações de formação que visem o desenvolvimento e o reforço de competências e a qualificação dos 
recursos humanos ligados à ação social das autarquias e instituições públicas e/ou privadas com protocolos 
de atuação com entidades autárquicas em matéria de luta contra a pobreza e exclusão social.

Protocolo com a 
Câmara Municipal de Faro
Entre a EAPN Portugal e o Município de Faro foi celebrado um protocolo de cooperação para o desenvolvimento 
de atividades e programas no âmbito da luta contra a pobreza e exclusão social numa perspetiva integrada e 
multidimensional no contexto específico do município de Faro.
As atividades e programas a desenvolver no âmbito do protocolo devem ter como fim:

a)Contribuir para o conhecimento da realidade socioeconómica da população do município de Faro;
b)Contribuir para o aumento do conhecimento sobre os fenómenos da pobreza e exclusão social no município 
de Faro; 
c)Contribuir para construção e experimentação de instrumentos teóricos e práticos no contexto da 
problemática da pobreza e exclusão social;
d)Operacionalizar metodologias de investigação-ação no combate à pobreza;
e)Promover outros projetos e atividades que visem a melhoria de estratégias e a adopção de medidas que 
procurem reduzir as situações de vulnerabilidade social.

Para realização dos objetivos e ações previstas no presente protocolo, a autarquia compromete-se a financiar os 
encargos relacionados com a execução das ações previstas mediante os instrumentos financeiros a acordar.
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Protocolo com a 
Câmara Municipal do Funchal
O protocolo celebrado com a Câmara Municipal do Funchal tem como finalidade o estabelecimento de uma 
parceria técnica e financeira que visa:

1) Promoção do trabalho em rede ao nível local com os agentes socioinstitucionais no sentido de potenciar o 
combate à pobreza e à exclusão social, na identificação dos problemas, na concretização de ações convergentes 
para a superação dos mesmos e na prevenção de novas situações de pobreza e exclusão social;
2) Promoção de ações que visam o desenvolvimento de competências e a capacitação do tecido socioinstitucional 
na intervenção em contextos complexos de pobreza e exclusão social;
3)Promoção do empoderamento dos cidadãos em situação de pobreza e exclusão social, através da sua capacitação 
e da criação das condições necessárias para o exercício de uma cidadania ativa por parte destes grupos;
4)Sistematização de informações ao nível local, nacional e europeu e desenvolvimento de conhecimento 
no sentido de reforçar competências profissionais, institucionais e comunitárias e fundamentar propostas 
alternativas que visem melhorar o combate à pobreza e à exclusão social.

Protocolo com a Secretaria Regional da Inclusão 
e Assuntos Sociais 
da Madeira
A EAPN Portugal celebrou com o Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 
Sociais um contrato programa com vista a estender a sua ação à Região Autónoma da Madeira, através da 
instalação de um Núcleo Regional.
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ALLIANCES TO FIGHT POVERTY 
A “Alliances to Fight Poverty” é uma rede de organizações e de investigadores promovida por uma organização 
sindical belga, ACW, e que tem como objetivo refletir sobre a situação socioeconómica na Europa e fazer propostas 
no âmbito das políticas sociais e no combate à pobreza. A EAPN Portugal é membro desta rede desde 2011. Com 
a nossa participação procuramos reforçar, a componente de investigação da EAPN Portugal consolidando o seu 
papel como entidade de referência nas áreas da pobreza e da exclusão social e construir alianças que promovam 
um modelo alternativo de desenvolvimento social e sustentável.
Através da organização de working seminars, “Alliances to fight poverty” constrói a rede de organizações e peritos 
cujo tema de debate é o combate à pobreza. O objetivo desta rede é o de influenciar a política europeia e a dos 
Estados-Membro através das conclusões dos diferentes seminários.
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ANEXOS
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NÚCLEOS DISTRITAIS

AN
EX

O 1

INFORMAÇÃO

A1. Reuniões distritais bimestrais com os membros associados da EAPN Portugal
- N.º de reuniões realizadas: 4. 
- N.º médio de participantes por reunião: 14. 
- Perfil dos participantes (dirigentes/técnicos, etc.): dirigentes, técnicos e associados por inerência. 
- Taxa de assiduidade da Mesa do Conselho Geral: 100%.
- N.º de novos associados por tipologia (individuais e coletivos): 0.

A2. Iniciativa pelo combate à pobreza e à exclusão social - 17 de outubro
- Realização de 6 Atividades entre 15 e 31 de Outubro: Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 
Ílhavo e Ovar
- Parceiros envolvidos: 10 parceiros diretos
- Associados envolvidos: 2
- 29 Participantes, na iniciativa em que o Núcleo esteve diretamente envolvido.

A3. Organização da Semana da interculturalidade a nível distrital
A atividade foi enquadrada na realização das reuniões com os associados, assumindo uma 
componente temática e alargando a sua abrangência à comunidade em geral e ao tecido de 
organizações distrital.
- 1 reunião de associados temática, aberta à comunidade e de âmbito distrital.
- 63 participantes, que incluíram cidadãos/ãs em nome individual, cidadãos/ãs voluntários/
as de projetos, representantes institucionais de associações e entidades privadas sem fins 
lucrativos e estudantes.
- 5 Parceiros envolvidos: União de Freguesias da Glória e Vera Cruz; AIESEC – Association 
Internacionale des Étudients en Sciences Économiques et Commerciales; Agora Aveiro; 
Associação Gap Year Portugal; Rosto Solidário; AEVA – Associação para a Educação e 
Valorização da Região de Aveiro.

A4. Oficinas de prática e conhecimento (21 horas)
- 3 sessões realizadas: coaching social e esquemas de rendimento mínimo (18 e 19 setembro; 5 
dezembro 6 e 7 dezembro)

AVEIRO
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- 3 parceiros
- 5 oradores convidados
- 64 Participantes
- 2 documentos elaborados

A5. Dinamização de workshops e encontros organizados em parceria com as CPCJ 
- 2 Ações de formação: “A pobreza e a exclusão social: um olhar nas crianças e nos jovens” + 
“Violência doméstica: perspetivar a intervenção com crianças e jovens” 
-21 e 28 de junho e 6 e 7 dezembro, em S. João da Madeira
- 12 Participantes + 12 Participantes
- 4 CPCJ: Estarreja, S. João da Madeira, Murtosa e Ovar

A6. Dinamização de ações de sensibilização sobre comunidades ciganas
- Iniciativas realizadas: 2 (27 de fevereiro e 18 de abril)  
- Concelhos envolvidos: 1. (1.º Ciclo do EB do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro)
 N.º de participantes: 37. 
- Temáticas específicas abordadas: intervenção para a interculturalidade em contexto escolar.  
- N.º de parceiros envolvidos: 1.

A7.Exposição fotográfica e apresentação da publicação “Singular do Plural”
- 22 de maio a 5 de junho, no Concelho de Aveiro; 
N.º participantes na sessão de apresentação da publicação: 25 aprox.(estudantes, representantes 
de entidades públicas e entidades provadas sem fins lucrativos)

A8. Centro de Documentação e Informação
-N.º de títulos de publicações entrados por compra/permuta/oferta: 100 (revista Focussocial) + 4
- N.º de emails difundidos: 136
- Tipo de informação enviada: divulgação de ações de formação, encontros, seminários e 
iniciativas afins, de legislação, de abertura de candidaturas a programas, de relatórios nacionais 
e europeus e de resultados de estudos.

FORMAÇÃO

- N.º de ações: 4 
- N.º de horas: 56h
- N.º de formandos: 104
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INVESTIGAÇÃO

A9. Iniciativas de articulação inter-institucional de base regional e local
Participação nas Redes Sociais e Plataformas Supraconcelhias da Rede Social
- 7 Reuniões participadas: 7 de junho, 28 de setembro 1, 8 e 23 de outubro_ Grupos Operativos
26 de junho, 31 de outubro, 21 de novembro e 17 de dezembro _Plenários
- 4 propostas apresentadas
- 10 documentos produzidos

Participação na Rede Social – CLAS – Conselhos Locais de Ação Social – de Anadia, Aveiro, 
Estarreja e da Murtosa
- 9 reuniões participadas: 98 de março, 4 de outubro (Anadia); 2 de março, 10 de julho – 
eleição do representante das entidades sem fins lucrativos – 22 de outubro – reunião de grupo 
temático – (Aveiro); 21 de março, 17 de julho (Estarreja), 27 de julho (Ovar); 16 de abril (S. 
João da Madeira)
- 8 propostas apresentadas
- 23 documentos produzidos

Participação na Rede Social – Núcleo Executivo do CLAS de Aveiro
- 5 reuniões participadas: 2 de fevereiro, 18 de abril, 18 de maio, 14 de setembro e 12 de dezembro
- 23 propostas apresentadas
- 25  documentos produzidos

Participação no NIPSA – Núcleo de Planeamento e Implementação Sem Abrigo – de Aveiro
- 1 reunião realizada mas não participada: 22 de março
- 2 documentos produzidos

Participação na RESMI – Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural
- 2 reuniões participadas: 15 e 27 de março, 22 de maio a 5 de junho, 29 de maio e 19 de julho
- 2 propostas apresentadas
- 5 ações desenvolvidas
A10. Dinamização dos Conselhos Locais de Cidadãos 
- N.º elementos: 7
- 9 reuniões realizadas
- N.º médio de participantes: 3.
- 17 ações desenvolvidas (ex.: atividades de projeto, ações do Núcleo, entre outros)
- Reuniões; Oficinas de desenvolvimento de competências
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INFORMAÇÃO

A1. Realização de Oficina de Prática e Conhecimento – Projetos Sociais
- “Práticas institucionais no contexto de intervenção com pessoas idosas” Município de Vila 
Verde (Rede Social) 28 de julho de 2018 
- N.º de participantes: 21 
- N.º de entidades representadas: 16

A2. Realização de Ação(ões) de sensibilização/ informação sobre Comunidades Ciganas
- 4 de maio de 2018 Centro Cultural e Social de Santo Adrião – Braga
- N.º de parceiros: 2
- Nº de dinamizador/ formador: 1
- N.º de participantes: 33
- N.º de entidades representadas: 16
- N.º de Associados representados: 4, 
- N.º de horas: 2 

Realização de sessões participativas com pessoas das Comunidades Ciganas e técnicos de 
intervenção para planeamento e levantamento de necessidades e planeamento da intervenção: 
Sessão de levantamento de Necessidades. 4 Maio • 14h30 - 16h30 – Ferreiros (Braga)
Sessão De Planeamento De Intervenção. 20 Junho • 10h00 - 12h30/ 14h00 - 17h00 -Instalações 
do CLDS 3G Valor Humano
2 sessões realizadas
 - N.º de participantes na 1ª sessão: 21 pessoas de etnia cigana. 
- N.º de participantes na 2ª sessão: 13 profissionais de entidades locais. 
- N.º de entidades parceiras (diretas): 2 (RLIS de Amares; CLDS 3G Valor Humano), Outras 
entidades envolvidas: entidades públicas e privadas locais na 2ª sessão/ presentes_ Município, 
IPDJ, GNR, Agrupamento Escolas, equipa de apoio a educação CIm Cávado; Universidade 
Sénior, associação cultural.
-N.º de associados envolvidos: 2 (Associação de Fomento Amarense; Associação valoriza)
- N.º de documentos produzidos: 1 PP levantamento de necessidades junto da pop. Cigana. 
Devolução de resultados na 2ª sessão.

BRAGA
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A3. Iniciativa Escolas contra a Pobreza – Realização de ações sobre Educação para a Cidadania
- 12 Sessões: fase experimental Jogo dos Direitos (em escola, CLDS 3G, Projeto Escolhas 6G, e IPSS)
- Aplicação do Jogo dos Direitos por parte de projetos, Equipas do RSI/ RLIS, CPCJ e 
Agrupamentos em contexto escolar/ em escolas do distrito. 
- 1 vídeo sobre prevenção da violência no namoro (protagonizado por alunos)
- Atividade de  Recolha de alimentos – atividade no âmbito do 17 de outubro 
-  Articulação Kit Pedagógico EAPN e Jogo dos direitos – cedência de materiais 
- Versão do jogo dos direitos para Baixa Visão

A4. Centro de Documentação e Informação
- N.º de informações divulgadas: aprox. 60; 
- N.º de resposta a solicitações de informação: 18
- Tipo de informação solicitada: dados estatísticos, relatórios, contactos, identificação de boas 
práticas, informação sobre programas, etc. 
- Perfil de utilizadores do serviço: técnicos superiores de entidades públicas e privadas.

A5. Realização de Atividade no âmbito do 17 de outubro – Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza
- 12 atividades realizadas
- 50 convites enviados
- 17 entidades parceiras
- 2 documentos produzidos: Enquadramento + Ficha de inscrição de atividade
- Perfil das entidades parceiras: privadas e públicas (associados, organizações sociais, 
municípios, CLDS 3G e projetos no âmbito do programa Escolhas 6G)
- 7 associados envolvidos

A6. Realização de reuniões do Conselho Geral, da Mesa e de Grupos de Trabalho
 - Periodicidade das reuniões: GT Interc. Infância e Juventude/ bimensalmente; de associados- 
Conselho Geral/ semestralmente; CLC – mensalmente 
- N.º de reuniões realizadas: GT Bem Envelhecer: 1 (note-se que este projeto tornou-se 
autónomo. Contudo foi solicitada pelos parceiros a realização de duas reuniões); GT Inf. e 
Juv.:6; CLC: 11; Conselho Geral: 2; Mesa do Conselho Geral: 3. 
- Nº de entidades representadas (média): Gt inf e Juv.: 5; Ass:9
- N.º de participantes nas reuniões (média): Gt inf e Juv.: 5; Ass:13
- N.º de documentos produzidos para efeitos de reuniões de CG: 2 (contributos para o novo plano 
estratégico da EAPN Portugal; apresentação PP das conclusões do Estudo prospetivo do CESE)

A7. Semana da Interculturalidade
- 2 atividades realizadas em Braga: 1. Visita ao Centro da Cidade (Exposição Trancrever) Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação de Braga, Geração Tecla E6G (Braga) Casa esperança (Braga) 
_ 5 abril; 2. Relançamento da Campanha “PareSer” Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
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Braga, Geração Tecla E6G Braga Parque (Braga) _ 8 abril
- N.º de contactos/ convites: aprox. 30
- N.º de entidades parceiras aderentes: 1 (Geração Tecla E6G)
- N.º de associados envolvidos: 2 (CVP Braga e Centro Cultural Santo Adrião)

FORMAÇÃO

- N.º ações: 6
- N.º horas: 54 horas
- N.º Formandos: 73

INVESTIGAÇÃO

A8. Realização do Projeto Bem envelhecer IV
- 1 atividade em Vila Verde_ janeiro
- transição para novo modelo de gestão (autónomo da EAPN PT/ ND Braga)_ fevereiro e março
- 1 reunião_ junho
- 2 atividades: Colaboração na Exposição de Fotografias dos 10 Anos do Projeto_ 1 a 15 outubro 
| Colaboração na sessão de inauguração da Exposição_3 outubro

A9. Dinamização do Grupo de Trabalho Interconcelhio Infância e Juventude
- Concelhos abrangidos: Amares, Braga, Vila Nova de Famalicão
- 6 reuniões de trabalho
- N.º de entidades que constituem os GT: 8
- N.º parceiros (outros para além do GT): 2 (UM; EB1)
- N.º médio de participantes nas reuniões – 5
- 3 atividades realizadas: Jogo dos Direitos; Sessões de experimentação/ validação do jogo; 
Vídeo sobre a violência no Namoro
- 80 crianças abrangidas
- N.º de documentos produzidos: 1 (plano de ação do GT). 

A10. Realização do Jogo didático-pedagógico sobre os direitos da criança e outras atividades
- 50 crianças abrangidas/ participação na elaboração do Jogo
- N.º de grupos de crianças na elaboração do jogo: 5 + 2 (Valoriza e AG)
- N.º de entidades parceiras além do núcleo duro: 1 (CIEC da UM)
- 5 reuniões de trabalho para elaboração do jogo

- Tarefas realizadas: design gráfico do tabuleiro; conceção dos conteúdos - perguntas/respostas – 
grelha; conceção dos cartões; conceção da ficha técnica e das regras do jogo; Revisão dos conteúdos 
do jogo – validação – CIEC da UM; fase de experimentação do jogo; conceção questionário de 
avaliação; Articulação/ solicitação de orçamentos a diversas gráficas; Revisão de conteúdos/ provas 
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dos materiais junto da gráfica; Procedimentos de Registo do Jogo junto do IGAC – Instituto de 
Gestão das Atividades Culturais, etc.
- 12 sessões: fase de experimentação do jogo – em escolas e IPSS (dinamizadas pelos parceiros)
-1 produtos: jogo
- N.º de artigos: 1
- N.º de e-mails recebidos a solicitar o jogo (enquanto não esteve disponível no site): + de 30 
- Tipo de entidades que o solicitam: escolas, bibliotecas, CPCJ, CLDS 3G, Projetos escolhas, 
equipas RSI/ RLIS, 
- N.º de questionários recebidos: 4 (apenas, mas avaliação muito positiva)
- N.º de Agrupamentos escolas que aplicaram o jogo no distrito (1º ciclo): pelo menos 3
- N.º de turmas que aplicaram o jogo no distrito: pelo menos 5
- Tipo de Articulação com equipas de Apoio ao Sucesso educativo – CVP Braga – escolas de 
Braga e Vila Verde: cedência de materiais e articulação – jogo (e Kit pedagógico EAPN)
- Procedimentos de Registo do Jogo junto do IGAC – Instituto de Gestão das Atividades Culturais: √
- N.º de caixas do jogo em fase de impressão: 100

A.11.Realização de artigo para a Focus Social
Elaboração de uma pequena entrevista para a Focus Social sobre o Jogo dos Direitos, disponível em: 
http://www.focussocial.eu/noticia.php?id=232

A.12 Realização e Apresentação de candidatura ao Prémio Nuno Viegas Nascimento – Jogo dos Direitos
- N.º de candidaturas elaboradas/ apresentadas: 1

A13. Atualização de BI Distrital
- 100 indicadores atualizados
- Tipo/dimensões de indicadores atualizados: Rendimentos e condições de vida; mercado de 
trabalho; educação; habitação; demografia; justiça e segurança; saúde. 
- Fontes de informação consultadas: aprox. 20 
- Nº. de documentos produzidos: 2 (BI + tabela de indicadores) 
- N.º de ações de divulgação da informação: 1 (por e-mail)

A14. Colaboração/ Participação nas Plataformas Supraconcelhias do Ave e do Cávado/ Redes 
Sociais concelhias
- N.º de Projetos que integra: 2 (DLBC Ave Rural; projeto “ASA Social Angels Ave”)
- N.º reuniões de Plataforma: 2 (Ave)
- N.º de reuniões de trabalho: 1 (Ave e Cávado)
- Tipo de colaboração: Colaboração projeto ASA Social Angels - Presença em Maratona do 
empreendedorismo e facilitação de informação; Apoio/ colaboração – informação/ articulação; 
Manifestação de disponibilidade por parte do Núcleo para integração em 2 grupos (decorrente da 
reunião referida anteriormente): envelhecimento e incapacidades; educação e crianças em risco.
- N.º de reuniões com CIM Cávado: 1 
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A15. Colaboração/ Entidade parceria DLBC Rural do Ave e do Projeto Social Angels Ave
 - Presença sessão apresentação do projeto: 1
 - Tipo de Colaboração no projeto: facilitação de informação; Presença/ participação em 
Maratona do empreendedorismo.

A16. Participação no CLAS da Rede Social de Braga
- N.º de reuniões: 1
- Tipo de tarefas: Articulação de informação; Participação no Evento Final de Fórum Braga 
Inovação Social
- N.º de reuniões com CIM Cávado: 1 (colaboração/ em desenvolvimento)

A17. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos (CLC)
- N.º de reuniões: 11 (mensais)
- N.º de novos elementos: 1
- N.º de elementos que desistiram: 2
- N.º de entrevistas para integração de potenciais participantes: 4 
- Tarefas para alargamento do Grupo: estabelecimento de contacto com os SAAS da CVP 
Braga e de S. Caetano; / entidades e solicitação de identificação de potenciais participantes; 
estabelecimento de contactos e realização de 4 entrevistas.
- N.º total (atual) de elementos no grupo: 4
- N.º Médio de participantes nas reuniões: 3
- N.º de elementos que participaram na reunião CNC: 1
- N.º de presenças em reuniões CNC: 2
- N.º de publicação: 1

OUTRAS ATIVIDADES

Realização e apresentação “Evolução da sociedade civil até 2030: cenários, desafios e 
recomendações para as Organizações”
Apresentação sobre as conclusões do estudo do CESE “The future evolution of civil society in the 
EU by 2030”, recentemente divulgado. Esta foi apresentada em reunião de Associados e em Janeiro 
perspetiva-se a sua divulgação junto do tecido social através da realização de workshops.
Estudo do CESE:https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/
publications/future-evolution-civil-society-european-union-2030
Colaboração no Grupo sobre Envelhecimento Ativo, da Sede EAPN
- N.º de reuniões: 1
- Tipo de tarefas: Colaboração na elaboração de documento(s); Análise de Conteúdo do Fórum 
de Braga; leitura de doc. recebido no 2º semestre. 
- N.º de divulgações dos resultados dos fóruns realizadas: 3 (por e-mail; num Seminário a 
Presidente MCG que foi oradora convidada – com presença de muitos seniores; numa reunião 
de Conselho Geral)
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BRAGANÇA
INFORMAÇÃO

A1. Realização de Oficinas de Prática e Conhecimento (ciclo de workshops) 
- Ação de informação/sensibilização: “Pobreza: opção ou consequência?”, Escola Profissional 
Ensibriga, 8 de março
- Nº de alunos abrangidos: 23
- Nº de formadores abrangidos: 4
- Ação de informação/sensibilização: “O que é que a Europa tem a ver comigo?” Escola 
Secundária D. Afonso III de Vinhais, 27 de abril
- Nº de alunos abrangidos: 41
- Nº de turmas: 3, Nº de professores: 3
- Focus Group sobre Fundos Estruturais: 13 de junho
- Nº de pessoas inscritas: 15,
-Nº de instituições confirmadas: 10
- Workshop “Intervenção em cuidados Continuados integrados: como ativar o trabalho em rede 
promovendo melhor qualidade de vida às pessoas em situação de dependência?”, Centro de Saúde 
de Bragança- Unidade de Santa Maria, 10 de outubro
Nº de pessoas abrangidas: 10
- 2 Workshop “Como intervir de forma diferenciadora com públicos vulneráveis?”
13 de novembro- Alfândega da Fé |14 de novembro- Bragança
- Nº de participantes nos workshops: 43 (21+22)
- 5 concelhos abrangidos: Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Mirandela e Alfândega da Fé
- Nº de parceiros envolvidos: 1 (Câmara Municipal de Alfândega da Fé)
- Nº de associados participantes: 16 
- Nº de não associados participantes: 27
- Taxa de satisfação dos participantes: muito bom

A2. Gestão do Centro de Documentação e informação
- Nº de publicações oferecidas: 3
- Nº de publicações vendidas: 3
- N.º de solicitações externas: 7
- Nº de consultas ao CDI: 7
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- Emails enviados: 43
- N.º de artigos relacionados com as atividades da EAPN publicados na imprensa local: 2 
(atividade do projeto Gerações realizada dia 1 de junho e atividade do dia internacional para a 
erradicação da pobreza)
- Informação solicitada: informação sobre candidaturas, financiamentos e projetos da organização.

A3. Realização de atividade no âmbito do 17 de outubro- Dia Internacional para a erradicação 
da Pobreza
A Câmara Municipal de Mirandela em conjunto comos parceiros de CLS planearam executaram as 
2 ações propostas. O Núcleo promoveu a ação delineada com os Associados e CLC, envolvendo os 
agentes locais com responsabilidade direta e indireta nas questões do emprego e formação. 
Câmara Municipal de Mirandela; Rede Social de Mirandela; Unidade de Cuidados na Comunidade 
de Mirandela; Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação de Mirandela; NERBA; ACISB; UDIPSDB; 
IPB; IEFP; Município de Bragança; Rádio Brigantia.
- Mirandela: 16 e 19 de outubro
- Bragança: 29 outubro

A4. Reuniões de associados
- Nº de reuniões realizadas: 4
- N.º de participantes nas reuniões: 33
- Nº de concelhos representados: 1 (Bragança)
- Nº de associados coletivos: 11
- Nº de associados individuais (2- os 2 elementos da Mesa de Conselho Geral)
- Nº de associados por inerência: 2
- N.º de resumos e outros documentos produzidos: 2
- Nº de técnicos: 17; 
- Nº de dirigentes: 0

A.5. Ação de Informação/ Sensibilização “Pobreza: e exclusão social: Não fiques indiferente”
- 1 ação realizada: 27 julho, Carrazeda de Ansiães
- 2 Parceiros envolvidos: Município de Carrazeda de Ansiães e Projeto CLDS 3G de Carrazeda de Ansiães 
- 46 alunos abrangidos
- 4 professores

FORMAÇÃO

- N.º ações: 6 
- N.º horas: 62
-N.º formandos: 122 
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INVESTIGAÇÃO

A6. Dinamização de grupos de trabalho temáticos (projeto Dar e Receber e projeto Idoso com Vida)
- Nº de parceiros do projeto: 14
- Nº de instituições envolvidas: 11
- Nº de parceiros da área da infância: 3
- Nº de parceiros da área da deficiência: 2
- Nº de parceiros na área dos idosos: 9
- N.º de reuniões realizadas: 5
- Nº de atividades realizadas: 4
- Nº médio de participantes por atividade: 155
- Nível de satisfação dos participantes: muito bom  
- Nível de envolvimento dos participantes: excelente
- Nº de documentos produzidos: 1 (plano de atividades)

A7. Grupo de trabalho na área da pobreza infantil
- Nº de parceiros envolvidos: 7
- Nº de organismos públicos: 2
- Nº de ações realizadas: 7 
- Nº de crianças e jovens abrangidos: 19
- Grau de satisfação com as ações: Bom
- Nº de atividades promovidas por outros parceiros: 1 (Associação Reaprender a Viver)

A8.Colaboração/ Participação na Plataforma Supraconcelhia Alto Trás-os- Montes e redes 
sociais concelhias. 
CLAS Rede Social de Bragança
- N.º de reuniões de NE da Rede Social realizadas e assistidas: 4 
- N.º de sessões plenárias realizadas e assistidas: 2

Plataforma Supraconcelhia:
- Nº de reuniões realizadas: 3 
- Nº de reuniões assistidas: 3
- Nº de reuniões do grupo operativo: 2 
- Contributos apresentados:
- As reuniões do grupo operativo foram para atualização dos instrumentos de planeamento e aí 
o Núcleo deu orientações para que no diagnóstico social fossem integrados os problemas das 
comunidades ciganas e dos sem-abrigo, à luz das estratégias nacionais.
- Sensibilização das Redes Sociais presentes para a importância de passarem a integrar indicadores 
de situações ou possíveis fatores de risco de situações de pessoas em situação de sem abrigo, nos 
instrumentos de planeamento.
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- Sensibilização das redes sociais para a necessidade dos planos de ação refletirem ações de 
intervenção nos grupos mais vulneráveis (pessoas de etnia cigana, sem abrigo, entre outros).

A9. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos (CLC)
- Nº total de elementos dos CCL: 9
- N.º de reuniões realizadas: 9
- Nº médio de participantes por reunião: 4 
- Nº de atividades realizadas: 7
A10. Iniciativas para o desenvolvimento do protocolo com a Comissão Nacional para a Proteção 
de Crianças e Jovens
Em conjunto com o presidente da CPCJ e mediante as necessidades e possibilidades/recursos de 
cada uma das partes, foram definidas/ planificadas 4 atividades (1 ação de informação/sensibilização 
em cada agrupamento de escolas direcionada para os alunos e professores e outra para os pais sobre 
educação parental designada “ser pai enquanto é tempo”. As ações realizadas foram programadas e 
dinamizadas pelo presidente da CPCJ e a técnica do Núcleo; 
- 3 ações realizadas
- 3 organismos abrangidos: 3 agrupamentos
- Nº de participantes por ação realizada: +- 30

OUTRAS ATIVIDADES

Projeto PSI-WELL - CONSTRUIR PONTES: Promoção da Inclusão Social e Bem-Estar em 
Famílias de Crianças com Necessidades Especiais
O IPB de Bragança enquanto coordenador deste estudo de âmbito internacional apresentou o mesmo 
numa reunião de CLAS e solicitou parceria das instituições locais para desenvolvimento do mesmo 
no distrito, O Núcleo disponibilizou-se para parceiro, passando a participar nas reuniões realizadas e 
colaborar nas atividades em plano.
A sua colaboração passou por indicar/ sinalizar famílias com filhos com necessidades especiais 
(via direta ou arranjando parceiros), aplicando o questionário disponibilizado para diagnóstico das 
necessidades, encaminhando posteriormente os questionários aplicados à coordenadora do projeto.
Numa 2ª fase frequentou 2 workshops formativos em competências Socio-emocionais promovidos 
pelo IPB para técnicos, com o intuito de posteriormente colaborar na capacitação das famílias 
colaborantes no estudo. Por fim colaborou na dinamização de sessões com essas famílias.
- Nº de reuniões realizadas: 4
- Nº de reuniões assistidas: 4
- Nº de famílias identificadas para o estudo: 19 
- Nº de questionários aplicados: 19
- Nº de workshops formativos frequentados: 2
- Nº de sessões dinamizadas com e para famílias: 3
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INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de Documentação e Informação
- 488 Respostas às solicitações (presenciais e online)
- 88 Pacotes informativos enviados aos associados
- 20 Publicações adquiridas
- 3 edições do Planície em Rede (nº 3 e nº 4 e n.º 5) 

A2. Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
- 8 atividades desenvolvidas:
- Campanha na Radio Pax;
- Entrega da Mensagem da EAPN na Escola Secundária Diogo de Gouveia em Beja, 17 de outubro;
- Entrega da Mensagem da EAPN na Escola Secundário D. Manuel em Beja no dia 18 de outubro;
- Entrega da Mensagem da EAPN nas Escolas do Instituto Politécnico de Beja no dia 18 de outubro;
- Participação no Fórum Nacional der Combate à Pobreza com 4 elementos do CLC de Beja, 
16 e 17 de outubro;
- Círculo do silêncio – atividade de rua sensibilização pobreza e justiça social, 25 de outubro;
- Coluna de informação social de proximidade – inauguração em Outubro;
- Campanha Pobreza 0 - todos os materiais existentes no Núcleo aplicados nas grades do Jardim 
Público de Beja,  de 12 a 21 de outubro 
- Mais de 2000 participantes presenciais e 60.000 ouvintes
- 13 parceiros envolvidos: 5 escolas, 3 elementos do CLC, 3 associados coletivos, 1 autarquia, 
1 radio local;

A3. Dinamização das reuniões de Núcleo
- 4 Reuniões (31 janeiro: 8 participantes |29 maio: 10 participantes | 13 junho: 9 participantes 
| 4 dezembro: 19 participantes)
- N.º médio de 12 participantes nas reuniões
- 25 % de assiduidade do Conselho Geral
- Bom nível de envolvimento dos associados

BEJA
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A4. Realização de Visitas Institucionais
- 5 Visitas (12 e 26 de março - Centro Paroquial e Social do Salvador e Santa Casa da Misericórdia 
de Beja | 28 de junho - Lar Frei Manoel das Entradas | 23 de outubro – Centro Social dos 
Montes Altos e Centro Tharsis - Espanha)
- 6 participantes em cada visita

A5. Organização e participação no Encontro CLC Região Sul
- O CLC de Beja não participou no encontro regional realizado a 18 e 18 de Abril em Setúbal 
(devido a constrangimentos financeiros)

A6. Ações de sensibilização/informação sobre as comunidades ciganas
- Participação a convite da RTP Play radio na recolha de informação sobre o Bairro das Pedreiras 
(2 de fevereiro) com o Jornalista Paulo Nobre e o Presidente da AMEC
- 1 Reunião com a AMEC e a Associação Sementes de Vida (19 março) para desenvolvimento 
do projeto Esclarecer para incluir junto de beneficiários de RSI.
- Participação (a convite da Câmara Municipal de Beja) na visita das Secretárias de Estado da 
Habitação  e da Igualdade a Beja e às Comunidades Ciganas (23 de janeiro)
- 1 Reunião em Lisboa com Presidente do IHRU e Secretária de Estado da Habitação (26 janeiro).
- Construção da parceria alargada para o Festival Diálogos Interculturais de Beja realizado no 
âmbito da Semana da interculturalidade em Beja, de 8 a 14 de abril

A7. Encontro Distrital de Associados
- Almoço de trabalho realizado no dia 13 de Março com a presença da Dra. Joaquina Madeira: 
16 participantes

A8. Iniciativa Escolas contra a Pobreza
- Organização e disseminação de 1 filme com músicas ciganas com apoio do Prof. Paulo Colaço
- 4 exposições organizadas pelas estagiárias do Núcleo: 
- Exposição de trabalhos de sínteses de livros no IPB_ 2 a 9 de maio
- Exposição “Junte-se a nós dê a sua voz” da autoria de Vera Furtado
- Exposição “Direitos humanos e cidadania” da autoria de Ana Batista
- Exposição “Rediteia 48” da autoria da Ana Raquel
- Atividade com crianças na escola de Santa Maria da Feira em Beja_8 de maio
- Entrega do Planície em rede de Maio aos alunos de Serviço Social do IPB
- Criação do facebook dos/as alunos/as estagiários/as de Serviço Social do Núcleo de Beja da 
EAPN Portugal_ abril de 2018
- Disseminação de Filme com músicas ciganas organizadas pelo Prof. Paulo Colaço com 
jovens ciganos
- Exposição de  trabalhos de síntese de livros das alunas estagiárias no IPB: “Junte-se a nós dê a 
sua voz”, “Direitos humanos e cidadania”, “Rediteia 48”, em diferentes locais da cidade de Beja 
(Largo Castelo, Mercado Municipal)
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- Ação de sensibilização sobre pobreza e comunidades ciganas na Escola Secundária de Moura 
a 14 de novembro: 28 participantes (professores)
- Ação de sensibilização sobre pobreza na Escola Profissional de Odemira a 4 de dezembro: 39 
participantes (37 alunos e 2 professores)

A9. Exposição de fotografias 
- 5 exposições realizadas:
Fotos que falam – realizada em frente às instalações do Núcleo nos dias 29 e 30 de janeiro
Pobreza em Beja e no Mundo realizada de 12 a 18 de Março no Centro Paroquial e Social do 
Salvador e de 26 a 30 de março e Santa Casa da Misericórdia de Beja
Igualdade Pobreza e Cidadania na rua do Jornal Ala Esquerda em Beja de 9 a 18 de maio
Igualdade Pobreza e Cidadania na Casa da Cultura de Beja entre 18 e 22 de junho
Igualdade Pobreza e Cidadania no Largo do Castelo de Beja entre 3 e 9 de julho 
Igualdade Pobreza e Cidadania no IEFP de Beja entre 13 a 20 de julho 
Igualdade Pobreza e Cidadania no Mercado Municipal de Beja entre 24 de julho e 2 de agosto 
- Mais de 1500 participantes

A10. Organização do Congresso de Serviço Social em parceria com a APSS
- Por motivos alheios à EAPN Portugal e à APSS não foi possível realizar o evento previsto
- Foram realizados 3 Encontros de Assistentes Sociais nas instalações do Núcleo (13 de Março: 
16 participantes |15 de Maio: 12 participantes | 16 novembro: 12 participantes) com o objetivo 
de melhorar o conhecimento da profissão e suas motivações
- Apoio à APSS para a criação da Ordem com visitas aos deputados do PCP (21 de maio) e do 
PS (19 de junho) do círculo eleitoral de Beja
- Mapeamento dos/as Assistentes Sociais do Distrito de Beja durante o mês de outubro 

A11. Atividades Transfronteiriças com a EAPN da Andaluzia 
- 1 visita institucional a Tharsis (Espanha), a 23 de outubro
- Participação da AMEC e da CM Beja

A12. Workshops temáticos na área da Pobreza e exclusão Social
- 5 Workshops 
Técnicas de Mindfulness em contexto familiar e laboral (15 de janeiro): 10 participantes_ Núcleo
Racismo (9 de abril): 100 participantes_ Escola Superior Agrária de Beja
Interculturalidade (10 de abril): 14 participantes_ Escola Superior Agrária de Beja, 
Pedagogia artística para a inclusão (12 de abril): 18 participantes_ Escola Superior de 
Educação de Beja 
Reiki para a terceira idade (4 de junho): 12 participantes
 - 1 ação sensibilização na turma de Jardinagem do IEFP de Vida Ativa Qualifica + sobre 
Pobreza, Exclusão Social e Racismo realizado (15 de fevereiro de 2018 com 14 participantes 
(presença do CLC)
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A13. Comemorações de dias internacionais
Comemoração de 7 dias internacionais:
1. Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto (29 janeiro): exposição de fotos e 
informação temática de rua junto ao Núcleo de Beja e disseminação através do Facebook
2. Dia Mundial da Justiça Social (20 fevereiro): exposição de fotos e informação temática de rua 
junto ao Núcleo de Beja e disseminação através do Facebook 
3. Dia Mundial do Serviço Social (20 março): divulgação de informação sobre a Ordem dos 
Assistentes Sociais
4. Dia Mundial do Cigano (8 Abril): música cigana no Mercado Municipal e no Bairro das 
Pedreiras
5. Dia Mundial do Livro (23 abril): banca de rua de livros gratuitos junto ao Núcleo
6. Dia Mundial da Criança (1 junho): sugestão de leitura “Livro de reclamações das crianças” 
de Eduardo Sá
7. Dia Internacional de Sensibilização sobre a Violência contra as Pessoas Idosas (15 junho): 
sugestão de leituras de documentação e legislação enviadas por email.
8. Dia Internacional do Idoso (1 de outubro): envio eletrónico da Mensagem da EAPN Portugal 
para mais de 7000 destinatários 

A14. Banco do Livro Reutilizado
- 6 parceiros envolvidos: 
- N.º de visitas ao Banco: 50
- 1430 livros de leitura | 1235 livros escolares |55 livros infantis |28 livros entregues a particulares 
- Entraram 120 livros de leitura e 541 livros escolares

FORMAÇÃO

- N.º ações: 3 
- N.º horas: 36h
- N.º formandos: 51

INVESTIGAÇÃO

A15. Conselho Local de Cidadãos 
- N.º elementos: 12 
- N.º reuniões: 6
- Assiduidade semanal nas atividades do núcleo e no apoio às comunidades ciganas do concelho

A16. Participação nas Redes Sociais e na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e nos 
seus Grupos de Trabalho 
- 3 Reuniões da PSCBA (8 de fevereiro, 1 de março e 5 julho)
- 9 Reuniões da Rede Social de Beja (7 março, 11 abril, 9 maio, 13 junho, 6 julho, 19 setembro, 
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14 novembro, 12 e 18 dezembro)
- 4 Reuniões GT Comunidades Ciganas (Rede Social Beja)
- Círculo do Silêncio (reuniões e atividades): 28 junho, 19 de julho, 24 e 27 de setembro, 25 de 
outubro, 29 de novembro e 28 de dezembro

A17. Colaboração com a CPCJ 
- 6 Reuniões (22 de janeiro, 26 de fevereiro, 26 de março, 26 de abril, 28 de maio e 24 setembro)
- 3 Propostas e intervenções sugeridas
- Participação no Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância (Abril)
- Criação de informação de rua sobre o Laço Azul
- Exposição de rua “Estendal dos direitos da criança”, a 20 de novembro junto ao Núcleo

A18. Atualização do BI Distrital
- 1 documento produzido (atualizado em março)
- 86 indicadores atualizados 
- Fontes de informação consultadas: Pordata; INE
- Divulgação do documento em junho para a Mailing List do Núcleo
- 3 participantes voluntários – estagiários de serviço social

A19. Mapeamento de Práticas Inovadoras de EA e Diagnóstico Prospetivo
- 3 apresentações de resultados dos Fóruns Participativos sobre Envelhecimento Ativo: Biblioteca 
Municipal de Beja, 18 de Novembro |Odemira (produto Distrital dos Fóruns Participativos), 4 
de dezembro | Beja (produto concelhio dos Fóruns Participativos Concelhios), 12 de dezembro 
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CASTELO BRANCO
INFORMAÇÃO

A1. Reuniões de associados descentralizadas – mini workshops temáticos 
- 2 Reuniões 
- 27 Participantes em média
- Concelhos abrangidos: Fundão, Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão. 
- 1 visita institucional (APPACDM de Castelo Branco)

A2.Gestão do Centro de Documentação 
- Nº Catalogação/registo: 865 livros e revistas 
- Nº de solicitações: 10 (diagnóstico social n.º12, Pobreza Infantil n.º 6, Dinâmicas de Castelo Branco: 
caraterização sócio – económica e suas ONG`S, livros inerentes à temática de etnia cigana)
- Nº de requisições/consultas: 20
- Principais temáticas: pobreza, envelhecimento, manuais de qualidade de residencial para 
Idosos e Creche, comunidade cigana, ONG, Pobreza e Exclusão

A3.Iniciativa Escolas Contra a Pobreza - Projeto Crescer na cidadania VII 2017/2018
- 3 Agrupamentos envolvidos (Agrupamento de Escolas Afonso Paiva, Agrupamento de Escolas 
Nuno Alvares (Escola Básica Cidade de Castelo Branco, Escola Básica de Faria de Vasconcelos), 
Agrupamento de Escolas Amato Lusitano (Escola Básica Poeta João Roiz))
- 18 Escolas envolvidas: - 10 (1ºciclo) 6 (2ºciclo) 2 (secundário) 
- 1867 Alunos abrangidos 
- Principais temáticas abordadas: Direitos e Deveres dos cidadãos/ãs; Igualdade de Género

A4. Ações de sensibilização: Empreendedorismo nos jovens desempregados- janeiro
- Nº de jovens participantes: 15
- Nº de elementos do projeto Multiplicador de Cidadania:3
- Nº de elementos do CLC: 1

A5. Três Workshops com 6 CPCJ do distrito (ainda a definir as temáticas e a calendarização)
- 1 ação desenvolvida: (workshop Gestão de Conflito)
- Nº total de participantes:20
- Nº de CPCJ envolvidas: 4 
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- Concelhos envolvidos: Castelo Branco, Oleiros, Proença-a-Nova, Idanha-a-Nova 
Os restantes workshops serão realizados entre setembro e novembro. 

A6.Semana da Interculturalidade e Divulgação do Projeto Singular do Plural  
- 4 Ações desenvolvidas
- Passagem do Filme “ Os Direitos Humanos na Boca do Mundo”, O Mural dos Direitos Humanos 
- 3 Parceiros: Centro Apoio à família do Fundão, Centro Social Padres Redentoristas de Castelo 
Branco, e Ação Social do Fundão
- 1 Apresentação do Singular do Plural (Fundão, 2 de maio) 
- 42 Participantes na sessão de apresentação e inauguração da exposição Singular do Plural: 
- 2 Elementos da comunicação social: (Rádio cova da Beira, Jornal do Fundão).

A7.Campanha Despir os preconceitos e Vestir a Inclusão – Construção de um Guia Pedagógico
- 114 Turmas envolvidas
- 1427 Alunos e professores envolvidos 
- 3 Agrupamentos de escolas: 
- Mobilização de uma grande percentagem da comunidade escolar e os associados da EAPN  
- Nível de satisfação dos participantes: satisfatório
- 8 Parceiros envolvidos: Agrupamentos de Escolas, IPSS

A8.13º Encontro Distrital de Associados e Mostra Social 
- 253 Participantes 
- 15 instituições Associadas
- Nº de concelhos representados: 4 (Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Proença a Nova)
- Nº de jornalistas: 2 (Rádio Cova da Beira e Jornal do Fundão)

A9. Ações para a comunidade cigana: A Importância da escolarização 
- 2 Sessões realizadas: 8 de fevereiro (Junta de Freguesia de Vale Prazeres, Moagem do Fundão)
- 26 Participantes:
- 4 Parceiros envolvidos: CLDS Formar Redes, NLI do Fundão, Câmara Municipal do Fundão, 
Junta de Freguesia de Vale Prazeres

FORMAÇÃO

- Nº. de ações: 5
- Nº. de horas: 60h
- Nº de formandos: 92

INVESTIGAÇÃO

A10. Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 10 
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- N.º reuniões: 9 
- Temas abordados nas reuniões: Direitos Humanos e Igualdade de género/Direitos Humanos 
e Cidadania
- Participação no Projecto Multiplicador de Cidadania (medida do Jovem ativo do IEFP) e no 
projeto Entre Gerações do IPDJ (OTL)

A11. Participação em reuniões CLAS – Castelo Branco|Fundão|Penamacor
- Nº de redes sociais em que participamos: 2 (Fundão, Penamacor e Castelo Branco) 
- Nº de reuniões realizadas Fundão e Castelo Branco: 4 (3 CLAS do Fundão, 1 CLAS Castelo Branco)
- Nº. de reuniões participadas: 5 Fundão e 2 Castelo Branco

A12. Participação na Plataforma Supra Municipal da Cova da Beira 
- 1 Reunião da PSC Cova Beira

A13. Estratégia de parceria com a CNPJR
- 2 Reuniões realizadas 
- 5 CPCJ envolvidas: CPCJ de Castelo Branco, CPCJ Vila Velha de Ródão, CPCJ de Idanha-a-
Nova, CPCJ Covilhã, Proença-a-Nova
- 4 Ações concretizadas: (duas reuniões e 2 Oficina de Conhecimentos)
- Temáticas abordadas nas ações: Como gerir os conflitos de atendimentos com as famílias e 
trabalho em equipa

A14. Mapeamento de Práticas Inovadoras EA e Diagnóstico prospectivo
Atividade a realizar no 2º semestre 

A15. O direito das Crianças, Visto por elas Próprias – Fórum Participativo 
- 11 Turmas envolvidas 
- 264 Alunos 
- 11 Professores abrangidos: 
- 4 Agrupamentos de escolas envolvidos: Agrupamento de escolas Amato Lusitano, 
Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, Agrupamento de escolas Serra da Gardunha, 
Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco
- 20 ações desenvolvidas

OUTRAS ATIVIDADES

 Participação no NLI do Fundão e de Castelo Branco 
- Nº. de reuniões: 7 (4 em Castelo Branco e 3 no Fundão)
Projecto STAI.BIN 
- 5 Sessões de apresentação do projeto 
- 4 Reuniões de parceria
- 50 questionários aplicados aos consumidores e instituições
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INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de documentação e Informação (CDI)
- N.º de atualizações das bases de dados eletrónicas= 1x/mês
- 3 Títulos de publicações entrados por compra/permuta/oferta
- 2 Divulgações/semana (e-mails enviados) 
- 2 Solicitações externas 
- 2 Consultas ao CDI 
- Informação solicitada: bibliografia relativa a Comunidades Ciganas e sobre Pobreza Infantil
- Perfil de utilizadores do serviço: estudantes e associados

A2. Reuniões periódicas com os associados da EAPN Portugal
- 3 Reuniões (1 reunião descentralizada – Instituto de Apoio à Criança)
- 8 Participantes em média por reunião 
- N.º de convidados envolvidos: 1 (Paula Cruz – EAPN PT)
- N.º de resumos e outros documentos produzidos: 1 (relatório Fóruns Envelhecimento Ativo)
- 100% Assiduidade do Conselho Geral
- Nº. de elementos do CLC envolvidos: 1 (enquanto elemento da Mesa do Conselho Geral)

A3. Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
- 1 Atividade: Apresentação da publicação Singular do Plural e inauguração da exposição
- Nº de visitantes à exposição: 80;
- Nº de Entidades e serviços locais participantes.
- Tipologia dos participantes: Sociedade Civil, Agrupamentos escolas
- Nível de satisfação dos participantes: impacto bastante positivo
- N.º concelhos envolvidos: 1
- Principais temas abordados: Igualdade de Oportunidades, de Género, Comunidades Ciganas

A4. Iniciativa Escolas contra a Pobreza
- 3 Sessões de sensibilização sobre Comunidades ciganas 
- 184 Participantes
- 1eEscola superior abrangida: 4º ano de Enfermagem e 1 entidade formativa (Cursos Formação 
para a Inclusão) 

COIMBRA
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- 2 turmas do Hospital Sobral Cid
- Áreas abordadas: Campanha “A discriminação é falta de educação”, os direitos humanos; as 
comunidades ciganas e a Saúde; As comunidades ciganas e a igualdade de oportunidades.

A5. Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – comemorações distritais
- 1 Workshop sobre Pais e Mães + Positivos
- 52 participantes  
- Tipologia dos participantes: Técnicos das Instituições/ Pais e Educadores
- N.º de instituições e parceiros envolvidos: 3 (CPCJ Figueira da Foz, Rede Social da Figueira 
da Foz e EAPN Portugal)
- Nível de satisfação dos participantes: Muito Bom e Bom
- Produção de 1 documento de conclusões da ação

A6. Dinamização de Encontro/ Workshops/ sessões trabalho em parceria com as CPCJ’s
- 4 Ações realizadas: (Jornadas sobre Parentalidade/ Workshop sobre o lugar dos afetos no 
cérebro das crianças/ Workshops sobre Pais e Mães+ - Figueira da Foz e V Encontro Inter 
CPCJ’s do Distrito - Mealhada)
- 1017 Participantes (Jornadas: 632 + Workshop 1: 180 +Workshop 2: 38 + Encontro Inter 
CPCJ’s: 153)
- Parceiros dos eventos:
»Jornadas: Município (Rede Social e CPCJ) da Figueira da Foz, EAPN Portugal, Casa Nossa 
Senhora do Rosário, ASOS, Ordem dos Advogados – Del. da Figueira da Foz
»Workshop1: CPCJ da Figueira da Foz, NLI Figueira da Foz, ARS Centro: Centros de Saúde de 
Buarcos e São Julião, EAPN Portugal
»Workshop 2: 3 – CPCJ Figueira da Foz, Rede Social da Figueira da Foz e EAPN Portugal
»Encontro Inter CPCJ’s: 7 – CPCJ’s de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Mealhada e 
Montemor-o-Velho; EAPN Portugal; Grande Hotel do Luso

A7. Disseminação dos resultados dos Fóruns Participativos de Envelhecimento Ativo
- 2 sessões desenvolvidas
- 42 participantes 
- 2 parceiros envolvidos (Rede Social de Cantanhede, EAPN Portugal)
- Concelhos envolvidos = 1 Cantanhede
- Nível de satisfação dos participantes= Bom e Muito Bom
- Nº de produtos desenvolvidos= elaboração da análise SWOT do Concelho na área do Envelhecimento.

A8. Oficinas de prática e de conhecimento
- 3 Oficinas/workshops desenvolvidos: Infância e Juventude - A participação e os direitos 
humanos na construção da cidadania
- 68 Participantes (Escolas, IPSS, centro saúde, município, seg. social, entre outras)
- N.º concelhos envolvidos: Cantanhede
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A9. Campanha Regional de Sensibilização “Despir os preconceitos, Vestir a Inclusão
- N º e tipo de sessões realizadas= 2
- N.º de elementos do CLC envolvidos= todos
- N.º de concelhos onde as sessões foram apresentadas/dinamizadas=Cantanhede/Figueira da Foz
- N.º e tipologia dos participantes = 2 turmas (16+15) Escola Profissional Cantanhede e Figueira 
da Foz
- N.º e tipologia de parceiros envolvidos = CLDS Cantanhede/Rede Social Figueira da Foz
- Nível de satisfação dos participantes= positivas e construtivas.

FORMAÇÃO

- Nº. de ações: 4
- Nº. de horas: 58h
- Nº de formandos: 48

INVESTIGAÇÃO

A10.Dinamização do Conselho Local de Cidadãos de Coimbra
- N.º elementos: 5 
- N.º reuniões: 15
- Ações/temáticas dinamizadas: Planeamento e Organização dos Jogos Florais sobre “Direitos 
humanos e cidadania: Um olhar sobre a realidade dos Sem-abrigo”; Preparação do Encontro Regional 
de CLC Centro; Elaboração de um trabalho para execução de uma manta de retalhos, do CLDS 3G 
de Condeixa-a-Nova; Recolha de notícias para o prémio do jornalismo

A11.Iniciativas de articulação interinstitucional de base regional e local (Plataformas, redes 
sociais, CLDS)
- 3 Reuniões de Plataformas realizadas: 20 de Fevereiro
- Temas abordados: POAPMC/ponto de situação; Trabalho desenvolvido pelo ISS, IP no âmbito 
dos incêndios; Medidas e programas do IEFP no âmbito dos incêndios e na área da reabilitação 
profissional; Apresentação pelo Comandante Distrital da ANPC e Centro Distrital de Coimbra 
no âmbito da intervenção em Cenários de Exceção; Apresentação de boas práticas no âmbito do 
POAPMC; Apresentação de boas práticas no âmbito dos CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento 
Social 3G; Apresentação “Uma abordagem social sobre os Cuidados Continuados Integrados 
no âmbito de saúde mental”; Ponto de situação do ENIPSSA no território das plataformas supra 
concelhias do Baixo Mondego e do Pinhal Interior Norte
- 9 Reuniões de CLAS: Figueira da Foz – 2/Coimbra – 3/Cantanhede – 2/ Condeixa – 2
- 1 Sessão de esclarecimento jurídico para públicos desfavorecidos (em estreita parceria com a 
Rede Social, o GIP e o CLDS de Condeixa) _ 9 participantes
 - 4 Parceiros envolvidos: EAPN Portugal, GIP Condeixa, CLDS 3G e Rede Social de Condeixa

OUTRAS ATIVIDADES
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Participação em atividades de outras organizações para promoção da EAPN Portugal
Reuniões com a Rede Social de Condeixa, com a Rede Social e o CLDSS de Cantanhede, 
Rede Social da Figueira da Foz; CPCJ de Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira e 
Montemor-o-Velho.

ÉVORA
INFORMAÇÃO

A1. Realização de uma Focus Week Distrital de Luta Contra a Pobreza
- 60 atividades realizadas
- 7 concelhos envolvidos na iniciativa (Alandroal, Estremoz, Évora, Mourão, Portel, Redondo 
e Viana do Alentejo)
- Associados envolvidos: 4 | Entidades não associadas da EAPN Portugal: 15
- 2500 participantes (n.º estimado)
- Nível de satisfação dos participantes: elevado

A2. Iniciativa Escolas Contra a Pobreza
- Sessões sobre a Pobreza e a Exclusão Social, Igualdade de Género e Direitos Humanos
janeiro a junho 
- Preparação do grupo de jovens alunos para participação no Evento O Futuro Começa Agora!
fevereiro a abril
- Realização das atividades Faixa Comum e Dia Branco (incluídas na Focus Week), 12 e 17 
de outubro
- Nº de atividades desenvolvidas: 6 sessões 
- N.º de alunos envolvidos: 31 alunos
 -N.º de professores envolvidos nas atividades: 2
 -N.º de turmas: 2
 -N.º de escolas envolvidas nas atividades: 3
- As sessões foram avaliadas de forma muito positiva dada a boa recetividade dos alunos 
e professores
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A3. Encontro Intervenção social com pessoas com problemas de Saúde Mental – Práticas e Desafios
- 42 Participantes  
- 9 Oradores convidados 
- Perfil dos participantes (Associados: 1 | Não Associados: 41 |Organismos Públicos: 2 |ONG’s: 40) 
- Taxa de satisfação - elevada

A4. Encontro “Intervenção Social com Famílias – Quebrar barreiras, Construir Pontes”
- 35 Participantes  
- 4 Oradores convidados 
- Perfil dos participantes (Associados: 5 | Não Associados: 30 |Estudantes: 5 |ONG’s:30) 
- Taxa de satisfação - elevada

A5. Workshop “Dislexia e Leitura pelo Olhar das Neurociências – o Cérebro Leitor”
- 17 Participantes
- N.º de dinamizadores: 1
- Duração do Workshop: 7h
- Perfil dos participantes (Associados: 4 |Não Associados: 13 |Organismos Públicos: 7 |ONG’s: 10
- Elevada taxa de satisfação 
- Reforço da capacitação dos participantes que trabalham com crianças com dislexia, 
nomeadamente, em contexto escolar bem como de acompanhamento institucional e maior 
reforço da visibilidade do trabalho do Núcleo.

A6. Gestão do Centro de Documentação e Informação
- N.º de solicitações recebidas - 0
- N.º de consultas externas (presencialmente): 0
- N.º de envios de informação aos associados via mail: aproximadamente 400
- Tipos de informação solicitada – indicadores estatísticos, indicações bibliográficas, etc.
- N.º de publicações adquiridas (gratuitamente): 3

A7. Reuniões de Associados
- 6 Reuniões realizadas
- N.º de reuniões descentralizadas: 0
- 7 participantes por reunião: 
- N.º médio de dirigentes presentes nas reuniões: 1
- 100% de assiduidade da Mesa do Conselho Geral
- Elevado nível de envolvimento dos associados
- N.º de novos associados por tipo (coletivos / individuais): 2 associados coletivos propostos.
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A8. Encontro Regional de CLC da Região Sul
- 2 elementos do CLC de Évora
- Participação na Marcha pela Igualdade e Direitos Humanos,
- Sessão  prática (reflexiva e experiencial) sobre Igualdade de Direitos

FORMAÇÃO

- N.º ações: 7 
- N.º horas: 81h
- N.º formandos: 131

INVESTIGAÇÃO

A9. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 8 
- N.º reuniões: 3
- Temas abordados nas reuniões: reflexões sobre a pobreza e a inclusão social, o tráfico de seres 
humanos, entre outras.
 - Ações desenvolvidas no Núcleo: 3 (reuniões, realização de sessões na Escola EB 2,3 André de 
Resende e no Centro de Acolhimento Temporário de Jovens dos Pinheiros e participação na 
Semana da Interculturalidade e no Encontro Regional de CLC em Setúbal).

A10. Atualização do Guia de Práticas de Envelhecimento Ativo
- 23 entidades aderiram à atualização do Guia
- Fontes de informação consultadas – entidades do Terceiro Setor e Municípios do Distrito
- 1 documentos produzido – um Guia Atualizado

A11. Participação nas Redes Sociais e na Plataforma Supraconcelhia
- 1 Reunião Rede Social Évora
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INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de Documentação
- 7 Pedidos de informação 
- 5 Publicações adquiridas 
- 4 novas entradas no CDI
- Nº de contactos para onde é enviado e-mail diário: 1200
- Tipo de informação solicitada: deficiência, comunidade cigana

A2. Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
- 13 Ações a nível distrital:
- Workshop “Como posso combater a pobreza”: 20 participantes
- 4 sessões sobre direitos humanos: 80 participantes
- 1 sessão sobre pobreza: 60 participantes
- Várias sessões com Entidades envolvidas na Iniciativa pelo Combate à Pobreza: Cruz Vermelha 
Portuguesa/delegação de Olhão; Associação MOJU; Associação in Loco; Município de Olhão, 
Município de Albufeira; Município de Portimão.
- Envolvimento de 4 elementos do CLC provenientes do Distrito de Faro 
- Envolvimento de 4 Entidades diretamente em atividades promovidas pela EAPN: Santa Casa 
Misericórdia Albufeira, ACASO, EB2,3 Diamantina Negrão, EB1 Pechão.
- Envolvimento de 3 Redes Sociais 
- 6 concelhos envolvidos

A3. Dinamização de Reuniões de Núcleo
- 7 Reuniões de associados 
- 3 Reuniões descentralizadas (Centro Comunitário Horta da Areia, AHSA, Aldeia de Alcalar) 
- 8 Participantes em média por reunião 
- 1 novo associado coletivo
- Participação da presidente da Mesa do Conselho Geral numa reunião.

FARO
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A4. Iniciativa Escolas contra a Pobreza
- 9 sessões desenvolvidas
- 230 alunos envolvidos
- 6 turmas envolvidas (Bibliotecas Escolares, Acampamento azul, EB1 de Pechão, EB2,3 
Diamantina Negrão; EB1 Conceição Faro)
- Grau de satisfação muito elevado

A5. Atividade Transfronteiriça “Quando for grande, quero ser…” percursos educativos na 
comunidade cigana
- 1 atividade realizada a 30 de novembro, na Escola Secundária Pinheiro e Rosa
- 120 participantes (jovens, técnicos e docentes )
- 2 convidados externos
- 5 parcerias envolvidas
- 5 entidades/projetos envolvidos
- 6 concelhos abrangidos
- Taxa de satisfação dos participantes: muito boa

A6. Evento com Lares de Infância e Juventude 
- 1 oficina de reflexão e conhecimento  nos dias 15 e 22 de novembro, em Albufeira
- 16 participantes
- 4 entidades envolvidas: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Centro de Apoio Social Anino 
dos Santos, Lar N.ª Sra. da Conceição; Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa.
- Nível de satisfação dos participantes: muito bom

A7. Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
- 1 Ação de sensibilização e animação no Mercado Municipal de Faro no período da manhã e 
no período da tarde uma sessão com jovens e outra com crianças do 1º ciclo (Olhão).
- 200 participantes
- 9 entidades parceiras (Associação Moju, EB1 da Conceição de Faro, Associação Ser mais ser 
melhor, APF, ECOS, Município de Faro, Município de Olhão, DGRS,GATO)
- 3 reuniões preparatórias
- Nível de satisfação dos participantes: muito satisfeitas

A8. Atividade com CPCJ
- Debate “Automutilação e outros comportamentos desviantes”: 100 participantes (atividade 
em parceria com 2 CPCJ, Faro e Loulé)
- Workshop formativo “Abordagem colaborativa no sistema de promoção e proteção de 
crianças e jovens”: 14 participantes (atividade em parceria com CPCJ de Olhão e envolvimento 
das CPCJ de Olhão, Monchique e Tavira.
- Workshop “Parentalidade Positiva”: 16 participantes (atividade em parceria com CPCJ de Olhão)
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A9. Semana para a Interculturalidade
- 7 Atividades realizadas (fóruns participativos com jovens de etnia cigana, fórum participativo 
com comunidade de um acampamento cigano, dinâmicas de grupo em centro comunitário, 
pintura de ovos, exposição fotográfica)
- 200 Participantes
- 7 Parceiros 

A10. Workshop sobre intervenção com pessoas sem-abrigo
- 1 Workshop sobre Housing First (6 dezembro, Auditório do CDSS Faro), com a duração de 
3h
- 35 participantes (Técnicos de autarquias, CD ISS e IPSS que desenvolvem o seu trabalho com 
população sem-abrigo)
- Nível de satisfação dos formandos: muito satisfeitos
-  7 concelhos representados

FORMAÇÃO

- N.º ações: 6 
- N.º horas: 71h
- N.º formandos: 133

INVESTIGAÇÃO

A11. Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 6 
- N.º reuniões: 5
- 1 workshop sobre igualdade de género com homens de etnia cigana
- Participação na Marcha LGBT
- Mesa Redonda “Um dia mais tarde quero ser…”

A12. Dinamização do Grupo de Trabalho sobre envelhecimento ativo e Mapeamento de Práticas 
Inovadoras e Diagnóstico prospetivo
- Realização de um Encontro sobre Inovação nas Respostas à população Sénior: novas respostas 
para novas realidades, dia 21 de Junho, no Centro Distrital de Segurança Social de Faro 
-120 Participantes
- 14 Parceiros
- 7 Iniciativas no âmbito do GT: exposição fotográfica, piquenique interinstitucional, ginástica 
Sénior, Marchas populares, workshops…
- 350 Participantes (idosos institucionalizados)
- Elevado grau de satisfação dos participantes
- 7 associados envolvidos 
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A13.Participação no NPISA Faro
- 7 Reuniões
- 12 Participantes

A14. Atualização do BI Distrital
 
A15. Participação em CLAS de Faro, Loulé e S. Brás
- 5 Reuniões 

A16. Participação na Plataforma Supraconcelhia do Algarve
- 2 Sessões

GUARDA
INFORMAÇÃO

A1. Centro Documentação e Informação
- 20 Newsletter digitais 
- 3 Informações Mensais 
- N.º de atualizações das bases de dados eletrónicas: 1 atualização de BD de e-mails
- 4 Títulos de publicações entrados por compra/permuta/oferta
- 19 Solicitações externas
- Perfil de utilizadores do serviço: técnicos de entidades

A2. Comemoração do 17 de Outubro 
Estava previsto um encontro de partilha de práticas entre organizações coordenadoras e mediadoras 
do POAPMC/FEAC mas devido ao adiamento da atividade e alterações ao programa, o mesmo 
acabou por não se realizar devido ao baixo número de inscrições dos destinatários.

A3. Reuniões de Associados +Visita Institucional
- 4 Reuniões realizadas 
- 2 Visitas institucionais
- 15 Participantes em média por reunião
- Assiduidade da Mesa do Conselho Geral: 4/4
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- N.º de resumos e outros documentos produzidos: 4 Resumos das Reuniões + Apresentação 
do Plano de Ação 2018 + 3 Notícias Mensais + Documento de Feedback aos Associados + 
Documento de Auscultação aos Associados acerca do Plano Estratégico da EAPN Portugal  
- N.º de elementos do CLC envolvidos: 1

A4. Iniciativa Escolas Contra a Pobreza
- 5 Escolas envolvidas: Pré-Escola/1ª Ciclo + 1 Escola 2º Ciclo + 1 IPSS
- 2 Concelhos abrangidos: Guarda e Covilhã (Castelo Branco) 
- 2 solicitações: Câmara Municipal da Guarda e IPSS
- Áreas abordadas: Diversidade Cultural/Diferenças e Igualdade/Trabalho de equipa/Bullying 
- 10 Sessões Temáticas 
- 119 Participantes (alunos e monitores/professores)

A5. Interculturalidade 
Semana da Interculturalidade

- 6 Parceiros envolvidos: - CLDS 3G Almeida “desEnvolver de mãos dadas”, Núcleo Desportivo e 
Social – Projeto Escolas “tu decides+…” E6G, Cáritas Diocesana da Guarda – CLAIM, Centro Social 
e Recreativo do Lamegal, Casa da Sagrada Família e Instituto de Educação Infantil de Manteigas
- 145 Participantes registados (entre crianças, jovens, adultos, técnicos e professores/educadores) 
+ sociedade civil abrangida
- 3 reuniões preparatórias + contactos de e-mail e telefone Nº 
- 4 Concelhos abrangidos pelas atividades: Almeida, Guarda, Manteigas e Pinhel
- 2 Sessões de Trabalho com Comunidade Cigana da Guarda com o Parceiro: Projeto “Tu 
Decides+” 6EG; 
- 1 Ação de Sensibilização “Celebrar, Divulgar e Incluir a Cultura Cigana”

A6. Seminário sobre as Comunidades Ciganas e Exposição Fotográfica e apresentação da 
publicação “Singular do Plural”
- 43 Participantes: (39 Mulheres e 9 Homens; maioria de técnicos da área social, representados 
os concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Guarda, Pinhel e Sabugal e o concelho da Covilhã 
do Distrito de Castelo Branco)
- 2 entidades parceiras envolvidas que habitualmente colaboram com o Núcleo na temática das 
comunidades ciganas  
- Temáticas abordadas: contexto atual das comunidades ciganas; a inclusão social das 
comunidades ciganas em Portugal e a experiência de vida de pessoas das comunidades ciganas 
de diferentes zonas do país

A7. Oficinas de Prática e Conhecimento /Ciclo de Conversas descentralizado
- 6 sessões/ações desenvolvidas (2 Workshops + 3 Conversa do Ciclo de Conversas + 1 Ação 
de Sensibilização)
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- 99 Participantes: (82 Mulheres e 17 Homens; maioria de técnicos e colaboradores de IPSS 
e Municípios)
- 4 Parceiros: Iniciativa + Social de Manteigas, Câmara Municipal de Almeida, Centro Social 
Cultural e Recreativo do Lamegal e CLDS 3G Almeida “desenvolver de Mãos Dadas”
- N.º de entidades participantes: Organizações sociais e 6 Entidades públicas
- 6 Concelhos representados: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, 
Pinhel e Trancoso
- 5 Temáticas: Mindfulness, Escolhas Conscientes, Ferramenta POY, Comunicação e Esquemas 
de Rendimento Mínimo   

A8. Campanha “Despir os Preconceitos e Vestir a Inclusão” – Construção de Guia Pedagógico
- 1 Apresentação + Elaboração de 1 texto temático 
- 25 participantes (utentes da Casa de Saúde Bento Menni) 
- N.º de membros do CLC envolvidos: 2 membros do CLC Guarda 
- N.º e tipologia de parceiros envolvidos: 1 instituição Associada - Casa de Saúde Bento Menni

FORMAÇÃO

- Nº. de ações: 6
- Nº. de horas: 70h
- Nº de formandos: 84

INVESTIGAÇÃO

A9. Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 8 / 5 mais participativos/ativos e 3 com menos disponibilidade 6 
- N.º reuniões: 7
- Entidades parceiras: Casa de Saúde Bento Menni
-Temas abordados nas atividades: Questões sobre concertação social para o Seminário de 21 de 
março; Trabalho Digno; Abril – Mês dos Maus-Tratos infantis; Natal e Solidariedade 
- Participação de representante nas reuniões de CNC: 3 + Encontro com Presidente da República 
+ Formação dos Direitos Humanos + Participação no seminário sobre o Trabalho Digno 
- N.º de ações em que os elementos participaram: 11

A10. Iniciativas de articulação interinstitucional de base regional e local 
- 4 Reuniões da Rede Social da Guarda (Reuniões de CLAS e Grupos de Trabalho)
- 3 Reuniões Plataformas Supra Concelhias Beira Interior Norte e Serra da Estrela (Reuniões e 
Grupo Operativo)
- 9 Reuniões Parceria no NLI – Núcleo Local de Inserção da Guarda (Reuniões e atividades 
em colaboração) 
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- 7 Reuniões Parceria na Iniciativa “Sabugal + Social” (Reuniões quinzenais e atividades 
em colaboração) 
- 5 ações desenvolvidas: (2 delas promovidas pelo Núcleo e as restantes em que o núcleo participou)

A11. Grupo de Trabalho da Infância e Juventude e Encontro das CPCJ
- 2 Atividades: (1 Workshop + 1 Evento do Dia da Família) e 2 reuniões 
- 2 CPCJ envolvidas: Guarda e Manteigas 
- 64 Participantes: entre técnicos da área social, educadores, professores, enfermeiros, pais e 
crianças 
- N.º de parceiros envolvidos: Iniciativa “Manteigas + Social”

A12. Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo
- 1 Ciclo de Tertúlias “Conversa Fiada, Velhice Adiada” com 5 Tertúlias realizadas 
- 182 Participantes com mais de 50 anos + 6 convidadas 
- 3 Parceiros - Programa Guarda +65 da CMG; Casa de Saúde Bento Menni; CLDS 3G “Mêda 
em Movimento” 
- 2 concelhos abrangidos (Guarda e Mêda)

OUTRAS ATIVIDADES

Participação/Representação em Atividades de outras Entidades
- Reuniões com CLDS 3G Almeida/ Projeto “Tu Decides +…” 6EG e CLAIM / Projeto Centelha
Intervenção no Estabelecimento Prisional da Guarda 
- 2 Sessões de Sensibilização (Inclusão Social: o caminho começa em mim”)
- 32 Reclusos 
Participação no Projeto Stai.BIN 
- Atualização de Base de Dados específica para o Projeto
- Divulgação do projeto junto dos Associados
- Contactos personalizados com entidades Associadas e Não Associadas
- Participação nas sessões de apresentação: 2 (participação da Técnica e apoio logístico) 
Apresentação de Candidatura à CIM BIN e SE 
No sentido de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido no âmbito da Iniciativa 
“Escolas Contra a Pobreza” e após uma reunião inicial com o Presidente da CIM BIN e SE, o 
Núcleo Distrital da Guarda realizou uma candidatura a esta estrutura intitulada “Juntos Somos 
+ Escola - Escolas Contra a Pobreza e a Exclusão Social”.
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INFORMAÇÃO

A1.Centro de Documentação e Informação
- N.º de atualizações das bases de dados eletrónicas: 3
- 10 Título de publicações entrados por compra/permuta/oferta 
- 48 Solicitações externas
- 1Consultas ao CDI
- Perfil de utilizadores do serviço: profissionais da área social e estudantes

A2. Reuniões distritais com os membros associados da EAPN Portugal
- 3 Reuniões realizadas 
- Entidade visitada: OASIS e Cercina 
- 39 Participantes no total (15+14+10)
- N.º de dirigentes participantes: 15
- N.º de técnicos/as participantes: 23
- N.º membros do CLC: 1
- 100% assiduidade dos membros da Mesa do Conselho Geral

A3. Campanha Nacional de Sensibilização Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão e construção 
de Guia Pedagógico
Dinamização da Peça de Teatro e sua apresentação 

A4. Oficinas de Prática e Conhecimento
- 3 Ações co organizadas/co promovidas: 1) Leiria Sem Teto: retratos da invisibilidade (ação de 
continuidade em relação a 2017)/ 2 e 3) Pais confiantes, filhos felizes: a pensar na próxima geração
Nº de participantes nas ações: cerca de 80 + 21
Tipo de público-alvo: Profissionais, dirigentes da área social, autarcas e pessoas e situação de 
vulnerabilidade social.
Nº de entidades envolvidas: 3 – Ação 1: InPulsar, Câmara Municipal de Leiria
Ação 2 e 3: Santa Casa de Misericórdia de Alcobaça

LEIRIA
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A5. Iniciativa pelo combate à Pobreza e à Exclusão Social
- 1 ação desenvolvida: 1 (Mural “A Pobreza não é Cor de Rosa”)
- N.º de reuniões realizadas: 2 – 30 de julho e 4 de outubro, com projeto Matilha, responsável 
pela iniciativa Arte Pública Leiria
- 3 entidades associadas envolvidas: ADESBA; Liga Social e Cultural Campos do Lis, InPulsar.
 - N.º de membros do CLC envolvidos: 4
- 40 participantes

A6. Workshop sobre a Responsabilidade Social
- N.º de associados envolvidos: 6
- N.º de participantes: 13

FORMAÇÃO

- Nº. de ações: 4
- Nº. de horas: 50
- Nº de formandos: 86

INVESTIGAÇÃO

A7. Dinamização do Conselho Distrital de Cidadãos 
- 6 elementos
- N.º reuniões: 6
- N.º de ensaios realizados: 2 (5 e 12 de junho)
Temas abordados nas reuniões: Prémio de Jornalismo; Plano de atividades 2018; Auscultação 
sobre o tema das dependências para elaborar texto a incluir na peça de teatro
- N.º de ações em que os membros participaram: 6
- Reunião de associados (2 elementos); 
- Sessão sobre Alcoolismo e Toxicodependência (1 elemento)
- Workshop Desenvolvimento Comunitário (1 elemento)
- VI Encontro Regional do Centro (3 elementos)
- X Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social (3 elementos)
- Inauguração do Mural A Pobreza não é Cor-de-rosa (4 elementos)

A8.Participação nas Redes Sociais e Plataformas Supraconcelhias (Pinhal Litoral e Oeste)
- N.º de reuniões realizadas | N.º de reuniões participadas: 12/10 = 83,3%
- Reunião alargada da PSC do Oeste: 2/1
- Reunião alargada da PSC do Pinhal Litoral: 3/2 
- Reuniões do GO PSC do Pinhal Litoral: 6/6
- Reunião Rede Social de Leiria – Reunião de CLAS: 1/1
- N.º de propostas apresentadas: 1 – contributos para o plano de ação da PSC do Pinhal Litoral
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- N.º de ações desenvolvidas: 1 - Inserção e análise de dados relativos às pessoas em situação 
de sem abrigo dos concelhos da Marinha Grande e Leiria, com vista a avaliar a pertinência de 
criação de um NPISA em cada concelho.
- N.º de documentos produzidos: 2 – Plano de ação da PSC do Pinhal Litoral; apresentação 
dos resultados do levantamento das pessoas em situação e sem abrigo dos concelhos de Leiria 
e Marinha Grande.

A9.Escolhas 6.ª Geração: Projeto Redes na Quint@ - membro do consórcio
- N.º de reuniões de consórcio realizadas: 4 – 2 de março, 13 de março, 3 de outubro e 15 de novembro
Atividade Baú da Cidadania:
- 2 reuniões de coordenação das sessões no âmbito do Baú da Cidadania – 2 - 20 e 23 de março
- N.º de sessões previstas/realizadas: 18/18 – Baú da Cidadania
- N.º de escolas do 1.º Ciclo do EB: 2 – Escola da Quinta do Alçada e Escola de Sismaria
- N.º de alunos/as envolvidos/as: 77, 36 alunos da Escola Quinta do Alçada e 41 alunos da 
Escola de Sismaria, dos 8 aos 11 anos
- N.º de elementos envolvidos: 4 – Técnica e estagiário de educação social do núcleo e 
coordenadora e estagiária de educação social do Projeto Redes na Quint@

A10. Parcerias para o Impacto: Projeto Giró Bairro 
- N.º de reuniões realizadas/participadas com os parceiros do projeto: 2/2
- N.º de sessões previstas/realizada no âmbito das atividades de sensibilização na área da 
interculturalidade: 4/3
- 1 sessão com mulheres ciganas – 18 de junho
- 1 sessão com crianças ciganas – 18 de junho
- 1 tertúlia destinada à comunidade em geral, e educativa em particular – 25 de junho

A11.Projeto Like Saúde, em parceria com a Câmara Municipal de Leiria 
N.º de parceiros envolvidos na elaboração do kit pedagógico: 5
N.º de reuniões realizadas: 6 – 14 de fevereiro (com CML); 16 de fevereiro (com o grupo 
coordenador do Kit); 22 de fevereiro (com docentes da ESECS); 17 de abril (docentes da 
ESECS); 11 de julho (com CMLeiria e CRI) e 27 de julho (CML e ESECS)
N.º de escolas que utilizaram o kit pedagógico: 1 – Colégio Nossa Senhora de Fátima
N.º de anos e turmas envolvidas: 2 anos -  3.º e 4.º anos – 4 turmas 94 alunos/as

2 apresentações públicas: 
Mostra Like Saúde, Batalha, 3 de julho
Apresentação do Projeto Educativo Municipal, 7 de setembro, Teatro Miguel franco, Leiria.
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OUTRAS ATIVIDADES

Reuniões com várias entidades 
Reuniões com a equipa técnica do Portugal Inovação Social; com CPCJ Leiria – Comissão 
alargada; com Secretária Geral da NERLEI – Associação Empresarial de Leiria e com membro 
da MCG; com os júris, e com equipa do IPDJ de Leiria, no âmbito do Concurso EuroEscolas. 
Sessão sobre Alcoolismo e Toxicodependência (Escola de Hotelaria de Fátima) 
- 29 alunos 
- Participação de elemento do CLC, através do testemunho da sua experiência
Workshop Desenvolvimento Comunitário e Combate à Pobreza: experiências de voluntariado 
(centro Comunitário de Ourém) 
- 20 participantes
- Participação da Mesa do Conselho Geral: InPulsar e ADESBA.
- Participação de um elemento do CLC, através do testemunho da sua experiência no próprio 
CLC e Peça de Teatro Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão.

LISBOA
INFORMAÇÃO

A1. Reuniões de Núcleo e visitas institucionais
- 4 Reuniões 
- 4 Visitas institucionais

A2. Semana Pelo combate à pobreza e à exclusão social
- 6 reuniões de preparação
- Debate Mais cultura, melhor economia, 23 de Outubro no Largo residências, em Lisboa
- 20 participantes
- Seminário O futuro do trabalho, Torres Vedras

A3. Workshops temáticos descentralizados
 - N.º reuniões de preparação realizadas: 6
- Nº de workshops realizados: 4
Ética na Intervenção Social, 13 participantes, 1 parceiro envolvido, Amadora  
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2 Workshops Metodologias de Planeamento e Gestão de Projetos de Intervenção Social e 
Comunitária, 40 participantes, 1 parceiro envolvido
Ética na Intervenção Social, 32 participantes, 1 parceiro envolvido, Oeiras
Nível de envolvimento dos participantes na atividade: muito bom

A4. Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
- 3 reuniões de preparação

A5. Escolas contra a Pobreza
- Aula de mestrado na Universidade Lusíada
- Aula de doutoramento  no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
- 2 sessões no jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras

A6. Gestão do Centro de Documentação e Informação
- Publicações vendidas: 2
- Consultas ao CDI: 14
- Solicitações de informação: 184
- Nº de informações enviadas: 256

FORMAÇÃO

- N.º ações: 11 
- N.º horas: 198h
- N.º formandos: 219

A7. Acompanhamento de Estágios curriculares
- 2 estagiárias: Universidade Nova de Lisboa e Universidade Católica de Lisboa

INVESTIGAÇÃO

A8. Participação na Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa
- 3 Reuniões plenárias (17 janeiro, 17 maio e 12 novembro)
- Elaboração de proposta do modelo de governação da Plataforma, aprovada em sessão plenária 
de 12/11/18.
- Apresentação do Plano de Ação 2017/2018 do GIMAE.

A9. Participação na Plataforma Supraconcelhia do Oeste
- 3 Reuniões plenárias (18 janeiro, 17 maio e 12 de novembro)
- Elaboração de proposta do modelo de governação da Plataforma, aprovada em sessão plenária 
de 12/11/18.
- Apresentação do Plano de Ação 2017/2018 do GIMAE.
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A10. Participação na Rede Social de Lisboa
- Participação no Núcleo Executivo: 28 reuniões
- Participação nas reuniões de planeamento com a Comissão executiva: 10 reuniões 
- Participação nas reuniões do CLAS de Lisboa 21/3, 25/5 e 14/11
- Participação no Debate/Tertúlia Mitos e Preconceitos Face ao Envelhecimento, 20/9
- Participação no Dia de Partilha, 22/6
- Participação em duas reuniões com a Comissão Tripartida
Cocoordenação do grupo de Trabalho para a área dos sem-abrigo: 4 reuniões

A11. Participação no Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia 
Nacional para a integração das pessoas sem-abrigo
- Participação em 42 reuniões
- Membro do Núcleo executivo, dos Grupos de trabalho de formação (participação na 
elaboração do referencial de formação) e Comunicação (adaptação do Guia EAPN Espanha 
para a Comunicação Social, recolha de informação para a página da ENIPSSA) e Coordenação 
do Grupo de trabalho Monitorização e Avaliação (aplicação de um questionário abrangendo 
os 278 concelhos de Portugal continental)

A12. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 5 
- N.º reuniões: 8

A13.Rede DLBC de Lisboa – Associação de Desenvolvimento de Base Comunitária de Lisboa
- Participação em 48 reuniões.
- Representação da Direção da Rede DLBC Lisboa no Projeto Interactive Cities em Múrcia 
e em Génova. Participação no Festival URBACT em Lisboa. Participação em 3 Assembleia 
Gerais, uma delas eleitoral, onde a EAPN Portugal foi reeleita para a vice-presidência

A14.Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material do Concelho de Cascais
- 1 Reunião Plenária da Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material, 4 de Maio
- 3 reuniões de trabalho / convite para consultoria ao projeto CARD

A15.Fórum para a Governação Integrada
- Dinamização workshop Matriz GovInt para a Promoção do Envelhecimento na Comunidade 
integrada na Conferência E que tal se colaborássemos?” IVª Conferência GOVINT, 30 e 31 
de janeiro,
 - Participação em 3 reuniões
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INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de Documentação e Informação
- 7 Livros e documentos inventariados, provenientes da Sede e facultados pelo Departamento 
de Informação e Documentação.
- 1 Publicação vendida.
- 2 Solicitações de consulta (o utilizador do serviço foi um docente da Escola Superior de Educação)

A2. Dinamização do Centro de Documentação e Informação
- Foi elaborada 1 listagem da Documentação existente no Núcleo e o respetivo número de 
exemplares existentes de forma a fazer, posteriormente, a divulgação dos mesmos junto ao 
Instituto Politécnico de Portalegre;
- Envio de 23 informações a parceiros e associados, provenientes da EAPN Portugal, do Núcleo 
Distrital de Portalegre e de outros Parceiros e Associados.

A3. Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
- 6 reuniões de Organização das Atividades (02/05, 18/05, 04/06, 20/06, 26/08, 31/08)
- Atividade de Sensibilização a 19 de Outubro
- 9 concelhos do Distrito de Portalegre: Elvas, Arronches, Nisa, Ponte de Sôr, Portalegre, Avis, 
Crato, Gavião e Monforte
- Mais de 2000 pessoas
- Mais de 200 instituições parceiras

A4. Reuniões do Conselho Geral e visitas institucionais 
- 4 Reuniões do Conselho Geral realizadas – 2 fevereiro, 21 de junho, 9 outubro e 8 novembro
-3 Reuniões de Associados – 2 de março, 18 setembro, 22 novembro
- 5 Participantes por Reunião  
- Número de dirigentes participantes – 2
- Número de Reuniões Descentralizadas – 2
- Nível médio do envolvimento dos participantes 
- Participação de novos associados – 1

PORTALEGRE
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- 3 Visitas institucionais: CERCI de Portalegre, Centro Social de Tolosa e Santa Casa da 
Misericórdia de Portalegre

A5.Semana da Interculturalidade
- 2 concelhos do Distrito envolvidos
- 50 Participantes
- 1 Agrupamento de Escolas envolvido
- 12 técnicos envolvidos
- 6 Reuniões de preparação: 18/01| 19/01| 08/03| 15/03| 03/04| 05/04 
Campo Maior – Dias 06/04
- Foram realizadas várias iniciativas no âmbito da Comunidade Cigana, na Escola Secundária de 
Campo Maior e nos jardins de Campo Maior, com a participação de crianças ciganas e de várias 
nacionalidades num Rally Paper envolvendo vários Workshops. Este projeto foi desenvolvido em 
parceria com o Programa Escolas, Agrupamento de Escolas de Campo Maior e Coração Delta.
Portalegre – 05/04 a 15/04
- Neste período decorreu uma exposição no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, 
em parceria com o infantário Girassol, CLDS Vértice 3G e Cáritas Diocesanas de Portalegre 
– Castelo Branco, com mostras culturais 8 diferentes países, inclusivamente dos refugiados 
existentes no concelho de Portalegre.
- No dia 05/04 realizou-se no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre tertúlia organizada 
pela EAPN em colaboração de vários docentes do Politécnico de Portalegre, envolvendo a 
partilha de tradições próprias dos vários países, nomeadamente o Brasil, Timor, Republica do 
Congo, Bielorrússia, China e Ucrânia, e Paquistão, culminando com um lanche intercultural.

A6. V Jornadas da Família
- 4 Reuniões de organização do evento (26/02 |16/03 |04/04 | 09/05)
- 132 Participantes
- 4 convidados na Sessão de Abertura: 
- 10 oradores | 4 moderadores | 2 comentadores
- Evento em parceria com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, 
Câmara Municipal de Portalegre e Centro Social e Comunitário S. Bartolomeu

A7. Inclusão das Comunidades Ciganas
- 1 Atividade: I Jornadas Transfronteiriças “Comunidades Ciganas, Perspetivas Futuro….”, a 20 
de setembro, no Centro Cultural de Campo Maior
- 112 participantes
- 10 Oradores
- 3 Representantes Espanhóis (presidente da Fundación Secretariado Gitano e presidente da 
EAPN Estremadura)
- 2 Parcerias: CLDS e Município de Campo Maior
- Avaliação muito positiva dos participantes
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A8. Projeto Escolas Contra a Pobreza
- Projeto “Crescer para a Solidariedade”
 Agrupamento de Escola de Nisa – Durante todo o ano
- “Dia da Não Violência e Paz na Escola” 
Agrupamento de Escola de Nisa – 30/01 – Envolveu toda a comunidade escolar
 -“O Fim da Inocência” – À Conversa com… 
Escola Secundária de São Lourenço – 17/04 - Envolveu toda a comunidade escolar
 -“ O Futuro Começa Agora” 
Programa Escolas de Portalegre – 20/04 - Envolveu 9 jovens em Idade Escolas do Agrupamento 
de Escolas José Régio - Portalegre
- Feira da Saúde
 Agrupamento de Escola de Nisa – 24/05 - Envolveu toda a comunidade escolar
- Campanha “Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão”
Agrupamento de Escolas de Nisa:
Intervenção em sala de aula
27/11 - 4 Turmas | 4/12 – 3 Turmas
Escola secundária de S. Lourenço: 
Reunião Preparatória de Atividades da Campanha “Despir o Preconceito, vestir a Inclusão”
6/11 – Direção |  13/11 – Professores
Intervenção em sala de aula:
20/11 - 1 Turma | 07/12 – 1 Turma
- Celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos - 12/12
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre
Intervenção em 2 turmas de Serviço Social (diurna e noturna) – 1º ano

A9. Workshops Temáticos / Semanas Temáticas
Dia da Não Violência e Paz na Escola_ 30 janeiro
- Cerca de 200 participantes envolvidos;
- 2 de reuniões de preparação;
- 7 de parceiros envolvidos | 1 entidade associada
Workshop – Contributos para Construir um Mundo mais Solidário e Inclusivo_ 9 fevereiro
- 23 Participantes
- 2 Reuniões de preparação
- Participação de 1 entidade associada
Workshop – “O Consumidor na Atualidade, que Respostas Dar”_ 2 março
- 21 Participantes
- 1 Entidade Convidada – DECO – Delegação de Évora
- 2 Reunião de preparação

A10. Workshops com as CPCJ
- 2 workshops temáticos em Campo Maior a 21 de novembro: 
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Workshop “Famílias Confiantes, Comunidades Felizes: O Papel do Coaching Parental”_ 39 
Participantes (Técnicos das CPCJ)
Workshop – Comunicar com Adolescentes: Missão Possível”_ 11 Participantes (Famílias 
sinalizadas)
- Avaliação muito positiva dos participantes

FORMAÇÃO

- N.º ações: 6 
- N.º horas: 97h
- N.º formandos: 87

INVESTIGAÇÃO

A11. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos
- N.º elementos: 6 
- N.º reuniões: 9
- Foi iniciado um projeto delineado pelos elementos do CLC, no âmbito da Inclusão pela Arte, 
encontrando-se em fase de projetar a pintura de uma tela no âmbito dos Direitos Humanos.
- Participação de todos os elementos ativos do CLC no Projeto do Prémio de Jornalismo, onde 
um dos elementos faz parte do Júri do mesmo.
- A 21 de dezembro os elementos participaram na Atividade “Preparação da Ceia de Natal dos 
Sem- Abrigo” – Comunidade Vida e Paz

A12. Intervenção na Plataforma Supraconcelhia do Alto Alentejo
- 8 Reuniões do GO - 07/03, 02/05, 18/05, 04/06, 20/06, 15/09, 30/10, 12/11
- 2 Reuniões de Plataforma – 11/04 e 26/07
- 1 Reunião com a Segurança Social - 02/05
- 3 Jornadas de Trabalho: 18/05|04/06|20/06

A13. Intervenção no CLAS - Rede Social Concelho de Portalegre
- 6 Reuniões preparatórias de atividades
- 2 Reuniões do CLAS;
- 2 Atividades conjuntas

A14. Participação no Grupo Alargado da CPCJ de Portalegre
- 5 reuniões da Comissão Alargada da CPCJ
- 1 reunião do Projeto “Tecer a Prevenção”

A15. Participação no Grupo de Parceiros DLBC
- Não se realizou qualquer tipo de Reunião convocada pela DLBC
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OUTRAS ATIVIDADES

- Reuniões com CLDS para planeamento e organização de atividades (Semana da 
Interculturalidade, Workshops temáticos, Encontro Transfronteiriço)
CLDS de Monforte: 09/01
CLDS de Portalegre: 15/01, 14/02, 20/03
CLDS de Campo Maior: 03/05
- Colaboração com o Movimento CLIP: organização conjunta a 09/02 da Conferência 
“Contributos para Construir um Mundo mais Solidário e Inclusivo”, orientada para a 
comunidade portalegrense.
- Reuniões com a Cáritas Diocesanas de Portalegre/ Castelo Branco de parceria informal e de 
colaboração mútua em atividades
- Reuniões com o Município de Portalegre, no âmbito do Projeto Cidade Amiga das Crianças
- Reunião com Projeto Escolhas – Universo de Oportunidades (Portalegre)

PORTO
INFORMAÇÃO

A1. Comemoração do dia internacional para a erradicação da pobreza 
- Disseminação do jogo “Cocas da Inclusão”, envolvendo públicos plurais na dobragem do jogo 
e promovendo a reflexão sobre os seus conteúdos de forma simples, versátil e adaptada a várias 
idades; contextos e públicos.
- Articulação do Cocas da Inclusão com o Ano Europeu do Património Cultural, promovendo 
a organização de visitas a equipamentos culturais do distrito, concluídas com a construção do 
jogo através dos serviços educativos
- N.º de parceiros envolvidos: 19
- N.º de associados envolvidos: 6
- N.º de iniciativas desenvolvidas: 57 (15 ações em escolas + 31 visitas guiadas a equipamentos 
culturais + 11 ações promovidas em instituições associadas/parceiras)
- 1905 participantes: 2 elementos do CLC + 517 alunos em sessões escolares + 835 visitantes a 
equipamentos culturais + 551 participantes em instituições associadas/parceiras
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A2. V edição da semana da interculturalidade (02 a 08 de abril)
- 2  reuniões preparatórias: 19/01 | 9/02
- 39 atividades desenvolvidas
- Participantes diretos: 1200 (os possíveis de contabilizar, devido á capacidade das salas, etc.)
- Participantes indiretos: + de 3200 
- Ações com a comunicação social: Divulgação com entrevista: Radio Matosinhos 
- 6 concelhos envolvidos
- 15 associados envolvidos

A3. Oficinas de Prática e Conhecimento – Academia Itinerante da Cidadania Ativa ( 6 sessões /ano)
- 2 reuniões preparatórias
- Nº de sessões AICA: 03
- Nº de participantes diretos e indiretos: 50+ 45 (40 alunos de turmas de 9º ano + 4 professores 
de Cidadania + 1 psicóloga escolar)
- Concelhos envolvidos: Porto e Matosinhos
- 3 documentos elaborados: apresentações de suporte
- 3 associados/ parceiros envolvidos: Escola Gonçalo Zarco; EB Custóias; Associação Salvador

A4. Reuniões do núcleo
- 4 reuniões realizadas
- N.º de reuniões descentralizadas: 1
- N.º médio de participantes por reunião: 9
- Perfil dos participantes: 4 dirigentes; 15 técnicos; 8 coordenador intermédio; 4 associado em 
nome individual; 4 associados por inerência.
- Taxa de assiduidade da coordenação distrital: 100%
- Nível de envolvimento dos participantes: Bom
- Novos associados por tipologia (individuais e coletivos): 2 coletivos

FORMAÇÃO

- N.º ações: 3 
- N.º horas: 27h
- N.º formandos: 43 

INVESTIGAÇÃO

A5.Conselho Local de Cidadãos
N.º total de elementos do CCL: 9, 
N.º de reuniões realizadas: 5
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A6. Grupo de Trabalho da Educação
- Nº reuniões realizadas: 
18/01/2018 – reunião de preparação da ida à escola
26-01-2018 – reunião na escola EB! de São Nicolau
15-02-2018 – Realização de role playing com alunos na EB1 São Nicolau – representação de 
“ser professor”, “Ser aluno”.
16-02-2018 - Realização de role playing com alunos na EB1 São Nicolau – representação de “ 
ser funcionário / ausiliar de ação educativa”
23-05-2018 - Realização de role playing com alunos na EB1 São Nicolau – representação de “ 
ser Encarregado de Educação”
- Atividades realizadas na escola: Role Playing para experienciar e levantar representações 
sociais sobre o papel dos professores, dos alunos e dos colaboradores/auxiliares de ação 
educativa.
- Temáticas abordadas: papel do professor, aluno e funcionários na escola. A importância 
desses papéis e da comunicação harmoniosa entre esses atores.
- N.º participantes integrados nas atividades: 50 aproximadamente (em cada uma)
- Nº elementos do CLC envolvidos: 4

A7.Participação Redes sociais / plataformas supraconcelhias
N.º de reuniões realizadas: 8
Plataformas 
16-01-2018 – Reunião Plataforma supraconcelhia do Grande Porto ( CDSS Porto)
25-01-2018 – Reunião Plataforma supraconcelhia do Tâmega ( CDSS Porto)
05/04/2018 – Reunião conjunta Plataforma supraconcelhia do Tâmega e Grande Porto ( CDSS 
Porto) - 12/07/2018 - Reunião conjunta Plataforma supraconcelhia do Tâmega  e Grande Porto 
( CDSS Porto)
25/10/2018 - Reunião conjunta Plataforma supraconcelhia do Tâmega e Grande Porto ( CDSS 
Porto)  - Sessão temática emprego e empregabilidade

Grupo Operativo - CDSSPorto
10/05/2018 | 19/07/2018 | 15/09/2018
- Taxa de participação: 90% (7 em 8 reuniões)
- Nº de propostas apresentadas: contributos para o plano de ação 2018.
- Nº ações desenvolvidas: 2
- Levantamento de dados estatísticos com base numa bateria de indicadores selecionados pelas 
plataformas supraconcelhias do grande porto e do Tâmega. 
- Contributos com temas e articulação de contactos para as sessões temáticas dinamizadas
- Nº de documentos produzidos: 2 (bateria de indicadores e síntese de contactos na área do 
envelhecimento ativo e inovação social)
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CLASP – Conselho Local Ação Social Porto 
29-02-2018 – Reunião Rede Social Porto – Quinta da Bonjoia
14.02-2018 – Reunião Clasp – Quinta da Bonjoia
20-03-2018 – Reunião Clasp – FPCEUP
25-05-2018 – Reunião Clasp – Quinta da Bonjoia
19-11-2018 - Reunião Rede Social Porto – PDS – FPCEUP

A8. Participação NPISA Porto
29-01-2018 – ENIPSSA - CMP
16-04-2018 – NPISA – CMP
22 de outubro – reunião Núcleo Executivo - CMP
28 novembro – reunião Núcleo Executivo - CMP
19 de dezembro – reunião Plenário – CMP N.º de reuniões realizadas:7
- Nº de propostas apresentadas: Apresentação da estratégia; Candidatura aprovada para 
Coordenação do eixo Participação e cidadania e coordenação da elaboração do Plano de Ação 
do Eixo 4. 
- Nº ações desenvolvidas: fomos eleitos para coordenar o eixo 4: Participação e Cidadania.
- Nº de documentos produzidos: 4 (2 no Núcleo Executivo - Plano de contingência e Guia de 
Recursos + 2 no Eixo 4 - Plano de ação; Manifesto de Princípios)
12 de outubro – Reunião Eixo 4 – Cidadania e Participação – EAPN Porto
13 dezembro – Reunião Eixo 4 – Cidadania e Participação – EAPN Porto 

A9. Atualização do BI Distrital
Foi produzido um documento com indicadores para as Plataformas Supraconcelhias do 
Grande porto e Tâmega

OUTRAS ATIVIDADES

Rede para o desenvolvimento de novos paradigmas da educação
Rede Novos Paradigmas da Educação (Conselho de Coordenação): 
- Reuniões (08-01-2018 | 23-03-2018) 
- Seminário sobre a Descentralização na Educação – RPDNPEducação |Clube Fenianos, 
Porto, a 20-04 
Projeto Sinergi@s E6G (membro do consórcio)
27/04/2018 – Reuniao consórcio Sinergi@s 6G
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SANTARÉM
INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de Documentação e Informação 
- 24 Respostas às solicitações 
- 2000 e-mails informativos enviados
- 25 Consultas
- 10 Requisições
- Nº de publicações entradas (oferta): 14

A2. Reuniões de Associados 
- 6 Reuniões 
- Temáticas abordadas: apresentação de cursos de formação profissional a promover pela 
APPACDM, os critérios de financiamento a projetos de Investimentos em Infraestruturas/
Equipamentos Sociais, promovidos por IPSS, apresentação da Plataforma digital “SiosLIFE” 
que é exclusivamente dedicada aos seniores e as salas de snoezelen. 
-14 Participantes em média por reunião
-3 Reuniões descentralizadas com visita institucional: concelhos do Cartaxo, Santarém e Almeirim
-Nível de envolvimento dos participantes (associados/parceiros) nas reuniões: elevado, pela 
pertinência dos temas e pela coesão dos participantes ou pela motivação em conhecer novas 
experiências, respostas ou apoios que possam transferir para as suas instituições.

A3. Comemoração do Dia Internacional para Erradicação da Pobreza: “Expo “Saberes Intergeracionais” 
- Ações realizadas: exposição/venda de produtos, com realização de workshops e jogos lúdico 
pedagógico, nomeadamente, com a intervenção da técnica do projeto EMIN tendo como 
temática o Rendimento Mínimo Adequado.
- 14 Instituições envolvidas
- Perfil dos participantes: comunidade em geral. 
- Nível de satisfação dos participantes: muito satisfeitos.

A4. Ciclo de Workshops: 
- 1 Workshop realizado 
- 45 Participantes
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- Nível de satisfação: 66,66% respondeu sim, totalmente; e 33.34% (11 participantes) respondeu: 
sim, em parte.
- Perfil dos participantes: predominantemente técnicos da CPCJ, das equipas de RSI e RLIS.
- Nº de temáticas abordadas: 1.
- Nº. de parceiros: 2 parceiros 
- Nº. de oradores convidados: 1

A5.Semana da interculturalidade
-1 Atividade realizada
- 100 Participantes
-2 Parceiros
- Perfil dos participantes: crianças e jovens, comunidade em geral. 
- Nº. de parceiros: 1 - Projeto Agir+ (Programa Escolhas)

A6. Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade.
- Atividades desenvolvidas: encontro de reflexão com a metodologia world café e a construção 
de um mural: “Igualdade, Inclusão e Participação.”          
- 150 Participantes  
- Nº. de parceiros: 1 (Câmara Municipal do Entroncamento) 
- Perfil dos participantes: maioritariamente jovens, mas participaram também idosos  
- Nível de satisfação dos participantes: Todos os envolvidos participaram ativamente nas 
atividades propostas com agrado e empenho, uma vez que foram usadas metodologias 
participativas facilitadoras do seu envolvimento.

A7. Encontro Distrital de Dirigentes do 3º Setor
- 5 Oradores
- 82 Participantes
-Perfil dos participantes: Dirigentes e técnicos de vários concelhos do distrito.
- 4 Parceiros: Centro Social Interparoquial de Santarém; APPACDM de Santarém; Centro de 
Bem Estar Social de Vale Figueira e Santa Casa da Misericórdia de Santarem

A8. Projeto Escolas Contra a Pobreza 
- 5 Ações desenvolvidas:
- 2 Instituições abrangidas:
- Perfil das instituições: Escolas
- Principais temáticas abordadas: Desconstruir preconceitos/estereótipos e sensibilização para 
a solidariedade. 
- 250 Alunos envolvidos: (1º ao 12º ano)
- 10 Professores envolvidos

A9. Campanha “Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão”
- Nº de reuniões/sessões realizadas: 12
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- Nº. de elementos do CLC envolvidos: 3
- Nº. de parceiros envolvidos: 6 
- Tipologia dos parceiros envolvidos: Entidades públicas e privadas do distrito de Santarém 

FORMAÇÃO

- Nº. de ações: 5
- Nº. de horas: 64h
- Nº de formandos: 108

INVESTIGAÇÃO

A10. Conselho Local de Cidadãos:
- Nº. elementos: 5
- Nº. de reuniões: 7 
- Nº. de ações desenvolvidas: 6
- Principais temáticas abordadas: Trabalho digno e empregabilidade.
- Nº de pessoas sinalizadas para o grupo: 0 
- Nível de satisfação dos elementos: Maioritariamente estão satisfeitos pela existência do grupo 
mas sentem que deveria ser mais alargado pois teria mais impacto.

A11. Participação nas Redes Sociais e Plataformas Supraconcelhias do Médio Tejo e da Lezíria 
do Tejo.  
Plataformas: 
- Nº de reuniões participadas: 7
- Nº de propostas sugeridas e implementadas pela parceria: 4
- Nível de satisfação da equipa distrital: bastante elevado, uma vez que os nossos contributo são 
bem acolhidos e mantém uma relação de cooperação mesmo entre as reuniões. Com alguns 
Municípios já vem sendo habitual participarmos nas suas atividades concelhias, quer de forma 
mais ativa e presente, quer pelo apoio na construção do programa.
Clas de Santarém:
- Nº de reuniões participadas: 2
- Nº de documentos produzidos: 1

A12. Projeto Top Ten para a Empregabilidade 
- 5 sessões desenvolvidas 
- 16 Participantes
- Assiduidade: elevada 
- Nº de documentos produzidos: balanço de competências aplicado aos formandos 
- Nº de propostas sugeridas e implementadas: sessões mensais de mentoria.
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OUTRAS ATIVIDADES

Reuniões com o NLI do Cartaxo, Santarem, Almeirim 
Participação na VII Conferência de Economia Social promovida pela Santa casa da 
Misericórdia de Santarém 

SETÚBAL
INFORMAÇÃO

A1. 17 de outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza / Atividade Distrital e 
participação no Fórum Nacional  
- 1 Atividade realizada: Aula “Às voltas com a Pobreza: caminhos para a ação”, 19 outubro, 
IPS / Escola Superior de Educação – Setúbal
- 26 alunos/as da Licenciatura de Anima Socio Cultural e Curso Superior Profissional de 
Serviço familiar e comunitário das Escola Superior de Saúde do IPS + 1 Associado/a
- Dinamização conjunta da EAPN PT e Vice-presidente da Mesa do Conselho Geral

A2. Reuniões de Associados + Mesa do Conselho Geral + Visitas Institucionais
- 2 reuniões (8 fevereiro, 10 julho)
- 9 participantes em média
- Participação de 3 elementos da Mesa do Conselho Geral
- Temas abordados nas reuniões realizadas: Estratégia Nacional de Integração das Comunidades 
Ciganas; POAPMC / FEAD; Balanço atividades promovidas
- Propostas/ Documentos elaborados: Documento de contributos enviado ao CESIS para 
revisão da ENICC;
- 7 reuniões da Mesa do Conselho Gera
- Temas debatidos/ documentos produzidos/ decisões tomadas: 
>Reflexão sobre Projeto Círculo de Conhecimento; 
>Definição do papel a assumir pelo Núcleo da EAPN no território, na revisão da ENICC 
(Estratégia Nacional de Integração das comunidades Ciganas): documento de contributos 
enviado ao CESIS
>Reflexão discussão sobre POAPMC/FEAC no território e papel a assumir pelo EAPN PT; 
Planeamento e Organização do Encontro Distrital de Partilha de Práticas POAPMC/ FEAC; 



157

Contributos para o documento de posicionamento da EAPN PT para o ESF+ (especificamente 
sobre FEAD)
>Planeamento e Reflexões sobre posicionamentos a adotar nas Plataformas Supraconcelhias; 
>Elaboração de proposta/ listagem de organizações/projetos a considerar na FocusSocial
- 1 visita institucional: CRIBB: Centro dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira- Moita, 
15 outubro

A3. Boletim INFORMAÇÃO
- 1 Boletim enviado
- 1 Parecer/ tomadas de posição divulgados sobre a Avaliação das CSR: Country Specific 
Recommentadions- Recomendações Específicas para cada País da UE

A4. Oficina de Práticas e Conhecimento 
- 1 Oficina com o tema Ferramentas e Dinâmicas para trabalhar Sonhos (25 setembro, Claustros 
do Instituto Politécnico de Setúbal)
- 19 participantes
- 13 Associados/as

FORMAÇÃO

- N.º ações: 4 
- N.º horas: 110h
- N.º formandos: 66

INVESTIGAÇÃO

A5. CLC – Conselho Local de Cidadãos 
- N.º elementos: 4 
- N.º reuniões: 3
- N.º reuniões individualizadas: 4
- Sessão de contos sobre Direitos Humanos criada no Encontro Regional Sul de CLC (com Rita Sales)
- Participação em reuniões de preparação de eventos
- Participação em eventos promovidos pela EAPN e por outras organizações no distrito de Setúbal

A6. Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral (e 2GT)
- Reuniões plenárias: 2 (23 março |6 junho)
- Reunião Inter- NAT (2 Plataformas Supraconcelhias: 16/04
- Reuniões GT eixo 4 (9 fevereiro |23 março|4 maio |6 junho |12 novembro |6 dezembro)  
- Reunião InterPlataformas: 16 maio 
- Encontro Cidadania e Direitos Humanos: 10 dezembro 
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A7. Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal (e 5GT’s)
- Reuniões plenárias: 4 (19 março |11 junho |24 setembro |7 dezembro) 
- Reunião NAT: 10 janeiro
- Reunião Inter- NAT (2 Plataformas Supraconcelhias: 16/04
- Reuniões GT eixo 4 (19 fevereiro |3 abril|11 julho |13 julho |15 novembro |29 novembro)  
- Reuniões GT eixo 5 (21 junho | 28 novembro) 
- Reuniões Coordenação eixo 5 (18 junho | 30 outubro)
- Reuniões GT eixo 6 (12 março | 10 abril) 
- Conferência Circuitos Curtos: 11 de junho (Manhã) 
- Sessão sobre Políticas de Habitação (GT eixo 5): 24 setembro 
Sessão sobre Educação Inclusiva (GT eixo 3): 7 de dezembro  

A8. CLAS Alcácer do Sal, Seixal e Setúbal
CLAS Setúbal: 
Reuniões plenárias: 3 (12 abril | 24 outubro |13 dezembro)
GT Refugiados: 1 (18 janeiro)
GT1 Organização e Trabalho em Rede: 1 (28 de março)
Chama da Solidariedade (sessão de receção): 1 (9 de maio) 
Comissão Social de Freguesia São Sebastião: 2 (22 janeiro e 26 setembro)

A9. NECLAS Setúbal 
- 4 reuniões
A10. Projeto Círculo de Conhecimento 
- 4 ações promovidas
Workshops: 
>2 de fevereiro: “Diversidade da Família – tecendo uma manta…”: Mercado do Livramento – 
Setúbal
>23 de fevereiro: “Dislexia: uma dificuldade de aprendizagem específica”: Junta de Freguesia da 
Quinta do Anjo – Palmela
>16 de março: “Ciclo da Vida das Famílias”: Biblioteca Municipal de Setúbal
>16 de maio: “As Famílias e os Lugares – Retratos, Identidades e Memórias” – Biblioteca 
Municipal de Sesimbra 
- 14 novas adesões
- 4 boas práticas identificadas e divulgadas: 4
_Centro Social da Quinta do Anjo – partilha de Instrumentos para despiste de situações 
de Dislexia
_Cercizimbra – instrumentos/estratégias para trabalhar o tema da Diversidade Familiar (Ecomapa)
_Cercizimbra –instrumentos/estratégias para trabalhar o tema do Ciclo de Vida da Família 
_Projeto Retratos Tecidos em Manta - instrumentos/estratégias para trabalhar a ligação dos 
indivíduos/ famílias com os lugares (a sua identidade)
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A11. Projeto Retratos Tecidos em Manta
- 13 Reuniões de Coordenação
- 2 Reuniões de parceria alargada
- 5 Reuniões de preparação de Workshops/tertúlias/outras iniciativas
- 2 Reuniões de articulação com Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago
- 1 Reunião com CM. Barreiro
- 1 Reunião com Centro Comercial Allegro 
- Documentos produzidos: atualização da ficha de apresentação e guião inspirador do projeto; 
Apresentação do Projeto para Encontro em Évora, Plano de sessão conjunta de trabalho para 
criação 4º desafio, texto de apoio a artigo da Focus Social 
- Atividades realizadas: 3workshops integrados no Projeto Círculo de Conhecimento; 1 
Tertúlia, 1 Encontro, 1 momento de exposição (agrupamento escolas); 1 exposição do projeto, 
1 apresentação do projeto em outros eventos
- Boas práticas identificadas e divulgadas: Projeto do Núcleo de Bragança da EAPN PT 
“Retalhos de uma Vida”

A12. GIV – Grupo Informal de Voluntariado
- 5 reuniões de Parceria
- 3 Reuniões de Coordenação
- 1 Reunião de articulação
- Atividades desenvolvidas: Encontro sobre práticas de Voluntariado – CLDS Montijo; Representação 
do GIV e apresentação do Grupo e seu funcionamento em conjunto com Centro Social paroquial 
São Sebastião; Preparação da Atividade a desenvolver 5 de dezembro – Dia Internacional do 
Voluntariado Exposição de fotografias e narrativas “Rostos que Contam Estórias”
- Documentos produzidos: Apresentação em PowerPoint de apresentação do GIV; proposta 
para atividade a desenvolver 5 de dezembro – Dia Internacional do Voluntariado; texto de 
divulgação e enquadramento da exposição “Rostos que Contam Estórias”

A13. CPCJ de Almada
- Organização partilhada de uma ação de formação sobre “A gestão de casos colaborativa na 
intervenção social com pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade: da teoria à prática”
- Participação de 2 elementos da CPCJ na formação 

A14. NPISA Setúbal 
Reuniões: 3 (4 junho, 16 julho e 20 setembro)
Reunião NPISA Área Metropolitana de Lisboa: 1 (6 fevereiro)
Encontro Nacional dos NPISA: 27 de fevereiro, Culturgest - Lisboa

A15. Articulação NLI Almada
- 1 sessão promovida em parceria: Sessão sobre Esquemas de Rendimento Mínimo – Projeto EMIN II
- 2 reuniões de articulação (29 janeiro, 21 junho)
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OUTRAS ATIVIDADES

- 2 Reuniões do GT Colaboratórios /(GOVINT)
- Formação no âmbito do Projeto GO DEEP /ERASMUS+ (4 sessões – 24h)
- 2 Reuniões do GT Igualdade Homens e Mulheres_ Setúbal
- Orientação de Estágio do Curso Técnico Superior Profissional de Apoio à Gestão de 
Organizações Sociais (ESCE / IPS)_ 600h
- 3 Reuniões IPQ

VIANA DO CASTELO
INFORMAÇÃO

A1. Oficinas de Prática e Conhecimento
- Temática: Direito Laboral
- 40 Participantes
- Parceiros envolvidos: 1 (protocolo RSI GAF)

A2. Reunião do Conselho Geral de Associados
- 1 Reunião
- Total de participantes: 16 (Monção)
- Perfil dos participantes: associados (instituições, individuais e por inerência)
- Nº de participantes técnicos:5
- Nº. de participantes dirigentes:2
- N.º de reuniões descentralizadas: 1

FORMAÇÃO

- N.º ações: 6
- N. º horas: 69h
- N.º formandos: 95
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INVESTIGAÇÃO

A3. Conselho Local Cidadãos 
- Nº total de elementos do CL: 5
- N.º de reuniões realizadas: 7
- N.º médio de participantes: 5
- Nº ações desenvolvidas: 3
- Nível de satisfação dos membros: muito alto
- Nº de desistências: 2

A4.Colaboração/Participação na Rede Social de Viana do Castelo 
N.º de reuniões realizadas: 2
N.º de reuniões participadas: 2

A5. Colaboração/Participação na Plataforma Supra Concelhia da Rede Social Viana do Castelo
N.º de reuniões realizadas: 1;
N.º de reuniões participadas: 1

A6. Atualização do BI distrital de Viana Castelo (BI Minho Lima)
- Conclusão do documento 

VILA REAL
INFORMAÇÃO

A1. Gestão do Centro de Documentação
- N.º de atualizações das bases de dados: 200 (base de dados do outlook)
- N.º total de títulos de publicações entradas por compra / permutas / oferta: 0
- N.º de documentos catalogados: 156
- N.º de títulos de publicações vendidos: 4
- N.º de emails enviados: 133
- N.º de solicitações externas: 5 (CRI de VR com o BI distrital; aluna de mestrado em Serviço 
Social; alunas da licenciatura de serviço social; Agrupamento de Escolas Morgado Mateus)
- N.º de consultas ao CDI: 1 (20/08/2018)
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- Informação solicitada: trabalho desenvolvido pelo Nucleo no âmbito do projeto E6G; conceito 
de pobreza e exclusão social- entrevista escrita; comunidades ciganas; Direitos Humanos  
- Tempo de resposta: 1 semana 
- Utilizadores do serviço: estudantes de mestrado serviço social; 1 organismo público; professora 
de geografia e da disciplina educação para a cidadania; alunas do 7º ano. - 
Nível de satisfação dos utilizadores de serviço: muito satisfeitos (emails com feedback)

A2. Reuniões Distritais com os membros associados do NDVR 
- 4 reuniões realizadas: 31 janeiro, 23 maio, 19 de outubro, 28 novembro
- N.º médio de participantes nas reuniões: 10
- N.º de reuniões temáticas: 1 (apresentação projeto Refood Vila Real)
- N.º médio de participantes dirigentes: 2 (presidente da Mesa do Conselho Geral NDVR)
- N.º de técnicos: 21
- Taxa de assiduidade da coordenação distrital: 50% 
- N.º de novos associados por tipo (coletivos x individuais): 0
- Nível de envolvimento dos participantes: participativos e envolvidos

A3. Comemorações distritais do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 
- 2 ações desenvolvidas: Workshop formativo “Como mobilizar as empresas para projetos sociais?” e 
Banco de Cidadania “Esta é a história da minha vida. Descobri o que posso fazer com ela” 
- 62 participantes envolvidos: Workshop: 32 + banco de cidadania: 30
- N.º de pessoas em situação de pobreza e exclusão social envolvidos = 30 (Banco de cidadania) 
- 5 parceiros envolvidos: IPSS; entidades públicas; empresas  
- Entidades públicas envolvidas: 2 (Município e Régia Douro Park) 
- Entidades sociais envolvidas: 3 (Caritas Diocesana: Projeto CLDS e Projeto + Social; GRACE: 
empresa Turnaround social)  
- Concelhos envolvidos: 6 (Vila Real, Sabrosa, Mesão Frio, Alijó, Santa Marta de Penaguião, 
Peso da Régua)
- 2 artigos na imprensa:  no âmbito da ação do Banco de Cidadania (Voz de Trás os Montes e 
Programa da RTP 1 Outras histórias).

A4. Comemoração da semana da Interculturalidade 
- 1 ação desenvolvida: 5 abril_ Sessão comunitária
- 2 reuniões de preparação
- 33 participantes de cada ação: moradores; técnicos de IPSS, escolas, parceiros do projeto 
+Social E6G
- N.º de elementos do CLC envolvidos: 1 
- 5 parceiros envolvidos: 4 Entidades Públicas: Projeto + Social E6G; Junta de Freguesia de 
Parada de Cunhos; Vila Real Social EMSA; Município de Vila Real e 1 privada: Caritas de Vila Real
- Produtos produzidos: 2: Vídeo com o photovoice; documento de conclusões entregue à 
entidade promotora do projeto E6G; N.º de artigos na imprensa = 1 (Voz de Traz os Montes)



163

A5. Dinamização de workshops e/ou encontros organizados em parceria com as CPCJ’s 
- Nº de programas desenhados em parceria: 1
- Nº de contatos estabelecidos pelo Núcleo: 3
- Nº de parceiros: 2 (CPCJ de Vila Real, Município de Vila Real)
- Nº de contatos oradores: 5 
- Nº de ações realizadas: 1 (7/12/2018)
- Participantes presentes: 49
- CPCJ representadas: 7 (Vila Real, Boticas, SMP, Chaves, Mesão Frio, Peso da Régua, Valpaços)
- Nº de participantes do CLC no encontro = 1  

A6. Iniciativas Escolas contra a pobreza – dinamização de Assembleias Escolares e aula sobre o 
tema Direitos Humanos e Cidadania
- 18 de abril de 2018: dinamização da sessão “Assembleias Escolares: o que são e o que podem ser?
O Núcleo foi convidado pelo Agrupamento de Escolas Morgado Mateus para dinamizar esta 
sessão na Escola de Torneiros (Jardim de infância e 1º ciclo) tendo como público pais / educadores 
e colaboradores desta escola em particular. 
- Reunião de preparação da Assembleia Escolar (29/11/2019)
- Realização de 1 Assembleia Escolar no dia 30/10/2018 com 40 participantes adultos (pais, 
educadores, colaboradores da EB1 JI 1º ciclo de Torneiros).
- Temática: Gestão de Conflitos e Cidadania
- 2 produtos: plano de sessão e relatório de conclusões. 
- Aula Direitos Humanos e Cidadania: no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, 7º ano 
da Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral no dia 29/11/2018, com a presença de 40 alunos de 
2 turmas do 7º ano. 
- Avaliação positiva: forte participação dos pais e colaboradores em horário pós laboral; 
Partilha de experiências e de problemas; Consenso quanto às soluções e potenciais estratégias; 
Visibilidade do trabalho; desconstrução

FORMAÇÃO

- N.º ações: 7 
- N.º horas: 79h
- N.º formandos: 136 

INVESTIGAÇÃO

A7. Dinamização do Conselho Local de Cidadãos
- Reuniões realizadas no âmbito dos CLC: 9 (9, 21 janeiro, 5, 10, 12, 19, 26 setembro, 5 e 14 dezembro) 
- Nº médio de participantes por reunião = 3 (num total de 4 participantes)  
- Temas abordados nas reuniões: plano de ação 2018 e entrevista no âmbito do estagio 
curricular; avaliação da feira de emprego, convite para a participação no CLC, preparação do 
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X Fórum, preparação do banco de cidadania 2018, premio jornalismo, plano de trabalho CNC; 
plano de trabalho CLC, recrutamento de voluntariado para a Cruz Vermelha 
 - 4 elementos do CLC 
- 2 ações desenvolvidas: Banco de cidadania - 1ª sessão; sessão comunitária Todos oh bairro; 
Participação X Fórum Nacional
- Participantes no Banco de Cidadania 2018: 73
- Participantes do Banco de Cidadania membros do CLC de VR: 1
- Ações em que os elementos dos CLC participam: 9 (sessões do photovoice no bairro da 
Telheira – projeto +social E6G; X Fórum Nacional; workshop como mobilizar empresas para 
projetos sociais, seminário Proteção de crianças e jovens, banco de cidadania (sessões de 
outubro), reunião CNC, ação de formação inteligência emocional)
- Satisfação dos membros: bastante satisfeitos 
- Nº de entradas: 3
- Temáticas abordadas nas ações: plano de ação, a participação como condição para a inclusão 
social; diagnóstico de necessidades comunitário; história de vida de empoderamento e 
capacitação, trabalho digno, responsabilidade social, proteção de crianças e jovens, vendas 
agressivas e enganosas. 
- Reuniões para convite de membros: 3 (11/06/2018, 5 e 10 setembro)
- Parceiros no Banco de Cidadania: 3 (CLDS 3G Vila Real, Museu da Vila Velha, Projeto 
E6G + Social)

A8. Mapeamento de Prática Inovadoras EA e Diagnóstico Prospectivo
Atividade a definir

A9. Iniciativas de articulação interinstitucional de base regional e local – Participação em 
projetos / iniciativas co-promovidas com outras entidades (plataformas supraconcelhias, 
Redes Sociais)
Sessões direitos humanos e cidadania
- Nº de reuniões preparatórias: 1 (21 fevereiro) 
- Nº de sessões para famílias: 6 (21 de fevereiro; 7 março; 12 março; 16 de março;3 de abril e 5 de abril)
- Nº de participantes: 50
- Nº de parceiros envolvidos: 4 (Projeto + Social E6G, Junta de Freguesia de Parada de Cunhos, 
Caritas de Vila Real, Vila Real Social E.M.)
- Nº de associados envolvidos: 1 (Caritas Diocesana de Vila Real) 
- Nº de produtos: 2 (vídeo e documento de conclusões)
- Nº de temas trabalhados: 3 (O que mais gosto no bairro, o que menos gosto e o que 
podemos melhorar) 
- N.º de reuniões realizadas de CLAS: 8 (CLAS Regua- 6/02, 8/08, 27/09, 23/10; CLAS Mesão 
Frio – 7/3, 31/10; CLAS VR – 28/3; 26/12 ) 
- N.º de presenças da técnica em reuniões de CLAS: 4 (CLAS Mesão Frio, Santa Marta de 
Penaguião e Vila Real) 
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A10. Atualização do Bilhetes de Identidade distrital 
Não foram realizadas ações nestas atividade

A11. Iniciativas de articulação interinstitucional de base regional / local / participação em 
projetos / iniciativas co – promovidas com outras entidades  
- CLDS em que o Nucleo de Vila Real integra como parceiro formal: 1 (CLDS Porta D’Ouro de 
Mesão Frio) 
- CLDS em que o Núcleo foi parceiro informal: 2 (CLDS 3G Vila Real e CLDS 3G Ribeira de Pena) 
- Projetos Escolhas que o Núcleo de Vila Real integra:  1 (+Social E6G) 
- Ações em parceria: 6 (CLDS 3G Vila Real: 2 sessões de capacitação para desempregados (18 e 
19 junho), 1 feira de emprego (6/07); 3 sessões com CLDS Mesão Frio e Vila Real: 2 Banco de 
Cidadania e 1 workshop no âmbito da responsabilidade social. 
- Propostas apresentadas: 3_ Banco de cidadania, sessões click de saída com o CLDS 3G, 
workshop com o GRACE 
- Reuniões com outros CLDS: 2 (CLDS Sol Nascente de Ribeira de pena e CLDS Vila Real) 
- Ações planeadas com os CLDS: 2 (CLDS Sol Nascente – sessão autonomia na procura de 
emprego; CLDS Vila Real – adaptação da sessão Click de saída / Feira de emprego)
Sessões CLDS 3G Sol Nascente: 
- Ações planeadas com os CLDS Sol Nascente (Ribeira de Pena): 2 (30 maio) 
- Tema das sessões: “Criatividade e autonomia na procura de emprego” 
- Participantes total: 36 participantes (17 + 19)
- Tipologia dos participantes: desempregados e beneficiários do RSI 
- Freguesias abrangidas: 2 (Salvador e Cerva) 
- Nº de parcerias = 5: Associação ADRIPOIO; Projeto CLDS 3G Sol Nascente; Equipa do RSI 
e Junta de Freguesia de Cerva e Limões; Município de Ribeira de Pena. 
Sessões CLDS 3G Vila Real:
- Ações planeadas com os CLDS Vila Real: 6 (3 click de saída e feira de emprego: 18,19 Junho, 
6 julho, 1 workshops na área da responsabilidade social= 15/10; 2 bancos de cidadania 
(23/10 e 14/11) 
- Reuniões de planeamento: 1 (13 abril) 
- Tema das sessões: “Click de saída – capacitação e autonomia na procura de emprego”; Feira 
de emprego; banco de cidadania com os temas: “Esta é a história da minha vida: descobri o que 
posso fazer com ela” e “Alerta: vendas agressivas e enganosas” 
- Participantes total: 26+24+92 = 142
-Tipologia dos participantes: desempregados e beneficiários do RSI com qualificações de 
licenciados (grupo 1) e 9º ano e 12º ano (grupo 2)
- Pessoas inseridas profissionalmente através das sessões do click de saída e feira de emprego: 14 
- Taxa de inserção = 28%
- Nº de parcerias = 4: Caritas de Vila Real, IEFP; Meraqi; EAPN Portugal; Regia Douro Park; 
Rede Social de Mesão Frio, CLDS 3G Porta D’Ouro de Mesão Frio
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Sessões CLDS 3G Porta D’Ouro (Mesão Frio): 
- Ações planeadas com os CLDS Porta D’Ouro: 22 (12 junho 15/10) 
- Tema das sessões: “Trabalho que “teima” em não aparecer: a urgência de trabalharmos a 
inclusão social” e Workshop Como mobilizar as empresas para projetos sociais
- Nº de participantes total: 50 (18 + 32)
- Tipologia dos participantes: desempregados e beneficiários do RSI com baixas qualificações, 
empresários do concelho, autarcas, técnicos, de entidades públicas e privadas com e sem 
fins lucrativos. 
- Nº de parcerias = 9: Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, Projeto CLDS 3G Porta 
D’Ouro, Município de Mesão Frio; COALT; Rede Social de Mesão Frio; GRACE, CLDS 3G Vila 
Real, Caritas Diocesana de Vila Real

A12. Iniciativas interinstitucionais: Participação no consórcio do projeto +Social E6G; CLDS 
3G Porta D’Ouro, CLDS 3G Vila Real, CLDS 3G Sol N
Sessões direitos humanos e cidadania: 
- Reuniões preparatórias: 1 (21 fevereiro) 
- Sessões para famílias: 6 (21 de fevereiro; 7 março; 12 março; 16 de março;3 de abril e 5 de abril) 
- Nº de participantes: 50
- Tipologia das famílias (idade, género, situação face ao emprego): famílias do bairro social 
da Telheira, desempregados, beneficiários  do RSI, maioritariamente do género feminino com 
idades entre os 30 e 55 anos 
- Nº de parceiros envolvidos: 4 (Projeto + Social E6G, Junta de Freguesia de Parada de Cunhos, 
Caritas de Vila Real, Vila Real Social E.M.) 
- Nº de associados envolvidos: 1 (Caritas Diocesana de Vila Real) 
- Nº de produtos = 2: vídeo e documento de conclusões
- Nº de temas trabalhados: 3 (O que mais gosto no bairro, o que menos gosto e o que 
podemos melhorar) 
Reunião de Consórcio 
- Nº de reuniões: 1 (3 de maio, 26 julho, 12 setembro, 19 dezembro)
Sessões Direitos Humanos e Cidadania: “Todos temos direito a ser o que quisermos” 
- Nº de sessões: 3 (29 de março) 
- Nº de bairros envolvidos: 3 (Bairro S. Vicente de Paula, Norad de Telheira) 
- Tipologia dos participantes: crianças e jovens com idades entre os 6 anos e 16 anos 
- Nº de participantes = cerca de 20 nos 3 bairros
- Sessões direitos humanos e cidadania: 
Como resultados destacamos o envolvimento, motivação e participação dos moradores nas 
sessões visível na assiduidade, pontualidade e interesse pelas tarefas, assim como na sessão 
final onde foram apresentado o produto final.
Sessões Direitos Humanos e Cidadania: “Todos temos direito a ser o que quisermos” 
Destacamos como aspeto positivo o interesse de algumas das crianças e jovens pela sessão e 
dinâmica das sessões; como aspeto menos positivo destacamos a falta de informação sobre 
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as sessões e falta de planeamento da equipa técnica do projeto +Social E6G não passando a 
informação ao público. Também como aspeto menos positivo foi a falta de organização dos 
grupos por idades permitindo não só termos um número equilibrado de crianças e jovens 
em cada sessão mas também idades compatíveis para se trabalhar os conteúdos de forma 
percetível para todos.

OUTRAS ATIVIDADES

Orientação de estagiários 
N.º de planos de estágios = 1; N.º de grelhas de avaliação = 1, N.º de atividades em que os 
estagiários participaram = 3. 
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 SEDE NACIONAL EAPN Portugal
Rua de Costa Cabral, nº2368 | 4200-218 Porto
Telefone: 225 420 800 Fax: 225 403 250  
E-mail: geral@eapn.pt

 AVEIRO
Est. Nova do Canal, 111- R/c Dto. - Vera Cruz
3800-236 Aveiro
Tel: 234 426 702 | Fax: 234 426 246
E-mail: aveiro@eapn.pt 

 BEJA
Rua de Mértola, nº 43, 2º Esq. 
7800-475 Beja
Tel: 284 325 744 | Fax: 284 325 745
E-mail: n.beja@eapn.pt

 BRAGA
Rua Ana Teixeira da Silva, 34, 1º Esq. - Real 
4700-251 Braga
Tel: 253 331 001 | Fax: 253 331 002
E-mail: braga@eapn.pt

 BRAGANÇA
Rua Dr. António Carmona e Lima, nº2, Lote 7 R/C Dto
5300-236 Bragança
Tel: 273 332 913 | Fax: 273 332 912
E- mail: braganca@eapn.pt

 CASTELO BRANCO
Biblioteca Municipal - Campo Mártires da Pátria  
6000-000 Castelo Branco
Tel: 272 328 333 | Fax: 272 328 334
E-mail: castelobranco@eapn.pt

 COIMBRA
Est. Coselhas, Qta Conchada, lt 19/20, 1º Dto.
3000-125 Coimbra
Tel: 239 834 241 | Fax: 239 834 241
E-mail: coimbra@eapn.pt

 ÉVORA
Urb. Vila Lusitano, R. Frei José Maria Évora, 25
7005-495 Évora
Tel: 266 731 141 | Fax: 266 747 955
E-mail: evora@eapn.pt

 FARO
Rua D. Jerónimo Osório, 5, 2º Dto.
8000-307 Faro
Tel: 289 802 660 | Fax: 289 802 662
E-mail: n.faro@eapn.pt

 GUARDA
Largo Paço do Biu, nº 19 | 6300-592 Guarda
Tel: 271 227 506 | Fax: 271 227 507
E-mail: guarda@eapn.pt

 LEIRIA
Rua Miguel Franco, lote 8,  nº102, Loja 1 e 2,
2400-191 Leiria 
Tel: 244 837 228  | Fax: 244 837 229
E- mail: leiria@eapn.pt

 LISBOA
Avenida de Berna, 11, 2º 
1050-036 Lisboa
Tel: 936 873 913
E-mail: lisboa@eapn.pt

CONTACTOS
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 PORTALEGRE
Rua de Olivença, nº15
7300-149 Portalegre
Tel: 245 202 408  | Fax: 245 202 407
E- mail: portalegre@eapn.pt

 PORTO
Rua S. Miguel, 44 
 4050-600 Porto
Tel: 22 208 6061 | Fax: 222 089 106
E-mail: porto@eapn.pt

 SANTARÉM
Quinta das Cegonhas, Loja 2 A 
2000-904 Santarém
Tel: 243 306 279  | Fax: 243 306 283/4
E-mail: santarem@eapn.pt

 SETÚBAL
Av.ª D. João II, 14 – R/Ch. Dto.
2910-548 Setúbal
Tel: 265 535 330 | Fax: 265 535 329
E-mail: setubal@eapn.pt

 VIANA DO CASTELO
Rua Salvato Feijó 
Torre Active Center – 1º  Andar - Loja AA 
4900-415 Viana do Castelo
Tel: 258 817 034 | Fax: 258 817 035
E- mail: vianadocastelo@eapn.pt

 VILA REAL
Rua Dr. Manuel Cardona, 2-B  
Edifício da Cruz Vermelha
5000-260 Vila Real 
Tel: 259 322 579 | Fax: 259 322 001
E- mail: vilareal@eapn.pt

 VISEU
Rua Dr. César Anjo, Lote 2  - R/C F 
3510-009 VISEU 
Tel: 232 468 472 | Fax: 232 468 474
E- mail: viseu@eapn.pt

 Observatório de Luta Contra 
a Pobreza na Cidade de Lisboa
Avenida de Berna, 11, 2º 
1050-036 Lisboa
Tel: 936 873 913
E-mail: observatoriopobreza@eapn.pt

 EAPN EUROPA
Boulevard Bichoffsheim 11
B-1000 Brussels (Belgium)
Tel: +32.2.226.58.50  *  Fax: +32.2.226.58.69         
E-mail: team@eapn.skynet.be
Site Internet: www.eapn.org
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FINANCIAMENTOS

Em termos regulares e para funcionamento da Organização (Sede e núcleos distritais) durante o ano de 2013 e 
através de acordos atípicos com os Centros Distritais de Segurança Social (CDSS), a EAPN Portugal será apoiada 
pelas seguintes estruturas do Ministério da Solidariedade e Segurança Social:

CDSS de Aveiro
CDSS de Beja

CDSS de Braga
CDSS de Castelo Branco

CDSS de Bragança
CDSS de Coimbra

CDSS de Évora
CDSS de Faro

CDSS da Guarda
CDSS de Leiria

CDSS de Lisboa
CDSS de Santarém

CDSS de Setúbal
CDSS de Portalegre

CDSS do Porto

CDSS de Viana do Castelo
CDSS de Vila Real

CDSS de Viseu

Funcionamento do Núcleo Distrital de Aveiro
Funcionamento do Núcleo Distrital de Beja
Funcionamento do Núcleo Distrital de Braga
Funcionamento do Núcleo Distrital de Castelo Branco
Funcionamento do Núcleo Distrital de Bragança
Funcionamento do Núcleo Distrital de Coimbra
Funcionamento do Núcleo Distrital de Évora
Funcionamento do Núcleo Distrital de Faro
Funcionamento do Núcleo Distrital da Guarda
Funcionamento do Núcleo Distrital de Leiria
Funcionamento do Núcleo Distrital de Lisboa
Funcionamento do Núcleo Distrital de Santarém
Funcionamento do Núcleo Distrital de Setúbal
Funcionamento do Núcleo Distrital de Portalegre
Funcionamento do Núcleo Distrital do Porto
Funcionamento da Sede Nacional 
Funcionamento do Núcleo Distrital de Viana do Castelo
Funcionamento do Núcleo Distrital de Vila Real
Funcionamento do Núcleo Distrital de Viseu

No que concerne aos diferentes projetos e iniciativas, a EAPN conta com financiamentos específicos das seguintes 
estruturas e programas (nacionais e comunitários):

• Instituto de Emprego e Formação Profissional

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

• Câmara Municipal de Lisboa

• Montepio Geral

• Millenium BCP

• UNICER

• Programa Horizonte 2020

Para o desenvolvimento de outras iniciativas ou eventos a EAPN Portugal, poderá também contar 
com outro tipo de apoios, nomeadamente ao nível da cedência de espaços e ofertas de materiais. 

Para o desenvolvimento de outras iniciativas ou eventos a EAPN Portugal, poderá também contar com outro tipo 
de apoios, nomeadamente ao nível da cedência de espaços e ofertas de materiais.
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