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Como presidente da EAPN Portugal tenho a satisfação de compartilhar mais um ano todo o 
trabalho realizado com o objetivo claro de promover o combate à pobreza e exclusão social em 
Portugal. 

O Relatório e Contas 2019 da EAPN Portugal pretende dar a conhecer a atividade desenvolvida ao 
longo do ano nas principais áreas de atuação da instituição. 

2019 foi o ano em que a estratégia da  EAPN para o próximo triénio 2019-2021 começou a ser posta 
em prática, dando os seus primeiros frutos. O impacto político e social é uma das nossas principais 
tarefas como rede. A esse nível quero destacar o trabalho desenvolvido junto da Assembleia da 
Republica com os diferentes grupos parlamentares, as várias audiências que mantivemos com os 
representantes dos diferentes partidos políticos com o objetivo de apresentar as nossas propostas e 
recomendações em matéria do combate à pobreza. Destaco também o aprofundamento das nossas 
relações com o Governo Regional da Madeira e o protocolo firmado com o Instituto de Segurança 
Social da Madeira e com o Município do Funchal que permitiram consolidar o nosso trabalho nesta 
região. 

Igualmente assinalo os múltiplos contactos institucionais desenvolvidos com alguns municípios e 
comunidades intermunicipais com o intuito de que o objetivo da erradicação da pobreza seja incluído 
com elevada prioridade na agenda da governação local e que exista comprovado empenhamento 
politico na definição de estratégias e metas para a prevenção e eliminação da pobreza e exclusão 
social ao nível local. Procurámos desafiar os atores políticos locais para elaborarem e aprofundarem 
os diagnósticos sobre os perfis da pobreza local e fundamentarem a elaboração dos seus planos 
estratégicos de requalificação económica e social com base nesses diagnósticos, incentivando a 
busca de novas respostas a problemas de pobreza e de exclusão social.

Para este trabalho muito contribuiu também o recentemente criado Conselho Social da EAPN, um 
órgão constituído por um conjunto de personalidades, de vários quadrantes da vida pública nacional 
(educação, saúde, economia, ciência, cultura, comunicação e justiça) cuja principal missão é promover 
a reflexão e contribuir para influenciar as políticas em matéria de luta contra a pobreza. 

Os projetos e as iniciativas que aqui destacamos neste relatório constituem aquilo que de mais 
inovador e diferenciador foi feito pela EAPN Portugal no ano que passou. 

Faço a todos o convite para que nos conheçam e nos acompanhem no cumprimento da nossa 
missão, focada e comprometida com a erradicação da pobreza e na mobilização da sociedade civil 
para uma defesa de uma sociedade mais justa e equitativa.

Mensagem 
do Presidente
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O presente Relatório de Atividades (RA) visa dar conta do grau de execução das atividades 
realizadas no ano 2019 e que se revelaram fundamentais para o desenvolvimento dos objetivos e da 
missão da EAPN Portugal.

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

Seminário sobre as Eleições Europeias 
e o Futuro da Europa 
realizado no dia 12 de abril, em Lisboa.  Este encontro reuniu à mesma mesa candidatos e representantes 
dos diferentes partidos políticos às eleições europeias, no sentido de promover um debate e diálogo 
aberto com representantes de diferentes setores da sociedade civil, parceiros sociais e cidadãos/ãs. 
O encontro foi um momento importante para a EAPN dar a conhecer a sua posição em matéria de 
luta contra a pobreza e exclusão social e, por outro lado, conhecer as posições das diferentes famílias 
políticas europeias sobre temas que nos preocupam e que vão determinar o futuro da Europa. 

A Semana da Interculturalidade 
que aconteceu em simultâneo em 12 distritos do país (Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, 
Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Porto, Vila Real, Viseu) e congregou uma centena de atividades, 
nomeadamente debates, peças de teatro, mostras interculturais e gastronómicas, saraus, exposições, 
apresentação de livros e animação de rua, realizando-se ainda murais, oficinais de dança e de música, 
percursos pedonais, visualização de filmes e de curtas-metragens, sessões culturais diversas com as 
crianças e com os jovens. Realizada pelo quinto ano consecutivo, esta semana pretende sensibilizar todos 
os cidadãos para a importância da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e intercultural, e 
é uma iniciativa da EAPN Portugal, em parceria com outras instituições, públicas e privadas.

Encontro “Lisboa em números, a democratização da 
informação e a contribuição para a definição de políticas 
públicas”, promovido pelo OLCP de Lisboa e a Câmara 
Municipal de Lisboa, 
no dia 16 de Maio nos Paços do Concelho, Sala de Exposições, em Lisboa. O encontro teve como 
objetivos (I) apresentar publicamente os resultados dos dados das infografias realizadas sobre 
Demografia, (De) Emprego, Habitação e Educação, debatendo Lisboa em cada uma destas dimensões, 
(II) promover uma conversa sobre que cidade temos hoje e que cidade queremos ter no futuro, (III) 
debater a importância de transpor a informação quantitativa para uma linguagem visual acessível 
a todos contribuindo, assim, para a democratização do conhecimento e (IV) debater a importância 
de acompanhar a evolução da informação quantitativa relativa a diversos indicadores de forma a 
contribuir para a avaliação e (re)desenho de políticas públicas.

Sumário
Executivo

A 3ª edição de “O Futuro começa Agora!” 
aconteceu na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, a 30 de maio e que  envolveu cerca 
de duas centenas de jovens, de todo o país, que mostraram espírito crítico na abordagem de temas 
como a violência doméstica, o bullying e o preconceito, entre outros. No encontro participaram 
escolas e instituições de Matosinhos, Vila Real, Castelo Branco, Nisa, Almeida, Leiria, Évora, Santarém, 
Bragança, Guimarães, Aveiro, Rio Tinto, Guarda e do Porto.

Conferência: “ Pobreza e Exclusão social: o estado da arte” 
realizada no dia 11 de julho, no Auditório da Segurança Social da Região Autónoma da Madeira.

Conferência “O Compromisso da Luta Contra a Pobreza 
na Agenda Politica Nacional” 
realizada no dia 13 de Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A iniciativa foi 
realizada a pretexto das Eleições Legislativas na qual a EAPN Portugal pretende interpelar os 
diferentes partidos políticos acerca das suas opções para o combate à pobreza e exclusão social 
em Portugal.

O Fórum Nacional de Cidadãos em Situação de Pobreza, 
este encontro foi realizado nos dias 16 e 17 de outubro no Museu Nacional da Imprensa com o tema 
o “Pobreza é Noticia? O papel dos Média no combate à Pobreza, pretendia-se suscitar a reflexão 
sobre a necessidade de contextualização adequada das notícias e um reforço sobre a cidadania cívica 
da realidade que as rodeia, de forma compreensiva e objetiva.

O Prémio do Jornalismo  “Analisar a pobreza na Imprensa” 
na sua primeira edição, atribuiu o primeiro prémio, na categoria imprensa nacional, ao trabalho 
“Esta escola já não é só para ciganos”, da jornalista Ana Cristina Pereira e do fotojornalista Adriano 
Miranda, publicado no jornal ‘Público’ a 28 de outubro de 2018; na imprensa regional, “Esta é uma 
vitória nossa”, do jornal ‘O Setubalense’ (de 21 de dezembro), de Ana Martins Ventura e Alex Gaspar.
Este prémio distingue trabalhos que abordem a pobreza e a exclusão social de forma digna, livre de 
preconceito e de outras representações negativas.

Conferência Nacional sobre “A Digitalização do Mercado de 
Trabalho - dimensão social, legal e ética “
que decorreu no dia 10 de dezembro, no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto (FLUP), e resultou da articulação entre a EAPN Portugal e o Departamento e Instituto de 
Sociologia da FLUP, com o qual foi celebrado acordo de colaboração em 2019. 

Fórum Interior, Incluir para desenvolver : que estratégias? 
que aconteceu no dia 13 de dezembro em Castelo Branco.

As Campanhas 
“POR UMA EUROPA LIVRE DE POBREZA#EUPovertyFree 
e 
PALAVRAS COM CORPO E ALMA. 
PORQUE A POBREZA NÃO É FICÇÃO.
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PUBLICAÇÕES 

2019 EM 
NÚMEROS
Atividades de informação, documentação e comunicação

EX.=4400

6 6
EXPOSIÇÕES CAMPANHAS

3

TRÁFEGO WEBSITE 
visitas 

184,006
utilizadores
54,362

PROJETOS

8

OBSERVATÓRIOS

2

Plano de 
Edições

Redes 
Sociais

Atividades de 
investigação 
e projetos

Atividades de 
desenvolvimento 

e formação

116
AÇÕES DE FORMAÇÃO

1435 
HORAS DE FORMAÇÃO

 
2027 

FORMANDOS

2.908.745
VOLUME TOTAL DE HORAS 

DE FORMAÇÃO

49 
REUNIÕES DE ASSOCIADOS

52 
OFICINAS DE PRÁTICA E CONHECIMENTO  

939 participantes

14 
SEMINÁRIOS 

584 participantes

180 
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

EM ESCOLAS 
4152 alunos abrangidos

26 
PLATAFORMAS SUPRACONCELHIAS

38 
REDES SOCIAIS

10 
PROJETOS ESCOLHAS

6 
 NPISAs

6 
CLDS
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Mesa Assembleia Geral
Presidente: João de Andrade de Almeida Garrett
1º Secretário: Luís Artur Ribeiro Pereira 
2º Secretário: José Manuel Lemos Pavão

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

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

Suplentes (Direção)
Manuel Oliveira Seabra
Isabel Maria Marinho Vaz de Freitas
José Miguel Correia de Lemos Pavão
José Luís Cortês da Cunha Leão

Suplentes (Conselho Fiscal)
António de Almeida Pinto Marques
Sandra Ribeiro Silva
Carlos Ochoa de Almeida

ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO 
INTERNA2

ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO
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VOLUNTARIADO NA EAPN 

Cada Núcleo Distrital conta uma coordenação 
voluntária constituída por uma Mesa do Conselho 
Geral que integra um Presidente e entre dois a 
quatro vice-presidentes.

Núcleo Distrital
Aveiro

Beja
Braga

Bragança
Castelo Branco

Coimbra
Évora
Faro

Guarda
Leiria

Lisboa
Portalegre

Porto
Santarém
Setúbal

Viana do Castelo
Vila Real

Viseu

Presidente
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
Manuela Alberto

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
Susana Fonseca

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
Paula Neide da Conceição
Edgar Campos

-
Prudêncio Canhoto
Ana Filipa Ribeiro
-
-
Paulo Pereira
-
-
-
Lisete Cordeiro

Teresa Antunes
Carmen Pamplona
-
Jaime Filipe
-
-
-

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

A EAPN acolhe também voluntários e estagiários 
para o exercício das suas atividades e projetos.

Em 2019, através dos Protocolos que mantemos 
com várias Universidades e Institutos Politécnicos, 
acolhemos 12 estagiários nos Núcleos de Beja, 
Bragança, Leiria, Portalegre, Santarém, Viana do 
Castelo e Viseu e ainda um na sede, no Porto. 
Recebemos uma voluntária no Núcleo da Guarda.  

Núcleo Distrital
Aveiro

Beja
Braga

Bragança
Castelo Branco

Coimbra
Évora
Faro

Guarda
Leiria

Lisboa
Portalegre

Porto
Santarém
Setúbal

Viana do Castelo
Vila Real

Viseu

Vice-presidentes

RECURSOS 
HUMANOS

Integramos no âmbito dos 
Contratos de Emprego – Inserção +

2
pessoas

distrito de Aveiro = 1
distrito de Vila Real = 1

 85%
licenciados

46
colaboradores

10
homens

36
mulheres

45anos
idade média

10,7 anos
tempo de

permanência
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BASE 
ASSOCIATIVA

Tipo de Associado

178

110 496

coletivo inerência individual

18,52%

11,45% 51,61%

Caracterização

COLETIVO
496

51,61%
INERÊNCIA

110
11,45%

INDIVIDUAL
178

18,52%

121
67,98%

56
31,46%

TOTAL
DE

ASSOCIADOS

961

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 do Castelo
Vila Real
Viseu

TOTAIS

2017

12
98
88
65
68
1
71
74
61
47
77
116
167
2
61
145
87
73
40
82
58

1493

2018

12
99
89
65
70
1
73
75
61
48
82
121
168
2
64
147
89
77
43
83
61

1530

2019

3
50
51
37
44
0
43
29
27
25
45
53
75
3
37
80
38
41
34
37
32

784

NOVOS EM 
2019

-9
-49
-38
-28
-26
-1
-30
-46
-34
-23
-37
-68
-93
1

-27
-67
-51
-36
-9
-46
-29

-746

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2017

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2018

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2019

Inversão, Por Anulação
20
0

-20
-40
-60
-80

-100

Distribuição Dos Associados 
Por Distrito/Região Autónoma

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

Associados em 2019

3
50
51
37
44
43
29
27
25
45
53
75
3
37
80
38
41
34
37
32
784

0,38
6,38
6,51
4,72
5,61
5,48
3,70
3,44
3,19
5,74
6,76
9,57
0,38
4,72
10,20
4,85
5,23
4,34
4,72
4,08

100,00

%
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Açores
Colectivo
Individual
Inerência

Aveiro
Colectivo
Individual
Inerência

Beja
Colectivo
Individual
Inerência

Braga
Colectivo
Individual
Inerência

Bragança
Colectivo
Individual
Inerência

Castelo Branco
Colectivo
Individual
Inerência

Coimbra
Colectivo
Individual
Inerência

Évora
Colectivo
Individual
Inerência

Faro
Colectivo
Individual
Inerência

Guarda
Colectivo
Individual
Inerência

3
1
2
0

50
28
13
9

51
26
9
16

37
24
6
7

44
34
5
5

43
33
10
0

29
26
3
0

27
21
4
2

25
19
3
3

45
26
12
7

100,00%
33,33%
66,67%
0,00%

100,00%
56,00%
26,00%
18,00%

100,00%
50,98%
17,65%
31,37%

100,00%
64,86%
16,22%
18,92%

100,00%
77,27%
11,36%
11,36%

100,00%
76,74%
23,26%
0,00%

100,00%
89,66%
10,34%
0,00%

100,00%
77,78%
14,81%
7,41%

100,00%
76,00%
12,00%
12,00%

100,00%
57,78%
26,67%
15,56%

0,38%
0,13%
0,26%
0,00%

6,38%
3,57%
1,66%
1,15%

6,51%
3,32%
1,15%
2,04%

4,25%
3,06%
0,77%
0,89%

5,61%
4,34%
0,64%
0,64%

5,48%
4,21%
1,28%
0,00%

3,70%
3,32%
0,38%
0,00%

3,44%
2,68%
0,51%
0,26%

3,19%
2,42%
0,38%
0,38%

5,74%
3,32%
1,53%
0,89%

Leiria
Colectivo
Individual
Inerência

Lisboa
Colectivo
Individual
Inerência

Madeira
Colectivo
Individual
Inerência

Portalegre
Colectivo
Individual
Inerência

Porto
Colectivo
Individual
Inerência

Santarém
Colectivo
Individual
Inerência

Setúbal
Colectivo
Individual
Inerência

Viana do Castelo
Colectivo
Individual
Inerência

Vila Real
Colectivo
Individual
Inerência

Viseu
Colectivo
Individual
Inerência

53
36
9
8

75
50
19
6

3
2
1
0

37
24
7
6

80
34
38
8

38
30
7
1

41
24
14
3

34
12
4
18

37
27
5
5

32
19
7
66

100,00%
67,92%
16,98%
15,09%

100,00%
66,67%
25,33%
8,00%

100,00%
66,67%
33,33%
0,00%

100,00%
64,86%
18,92%
16,22%

100,00%
42,50%
47,50%
10,00%

100,00%
78,95%
18,42%
2,63%

100,00%
58,54%
34,15%
7,32%

100,00%
35,29%
11,76%
52,94%

100,00%
72,97%
13,51%
13,51%

100,00%
59,38%
21,88%
18,75%

6,76%
4,59%
1,15%
1,02%

9,57%
6,38%
2,42%
0,77%

0,38%
0,26%
0,13%
0,00%

4,72%
3,06%
0,89%
0,77%

10,20%
4,34%
4,85%
1,02%

4,85%
3,83%
0,89%
0,13%

5,23%
3,06%
1,79%
0,38%

4,34%
1,53%
0,51%
2,30%

4,72%
3,44%
0,64%
0,64%

4,08%
2,42%
0,89%
0,77

DISTRIBUIÇÃO DOS 
ASSOCIADOS POR

DISTRITO OU
REGIÃO AUTÓNOMA

     TOTAIS           nº            %

Coletivos.......   496  ...  63,27
Individuais....   178   ...  22,70
Inerência......   110  ...  14,03

TOTAIS GLOBAIS
 784 ... 100,00%
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ATIVIDADES DE 
ACORDO COM O 
PLANO DE AÇÃO 
PARA 2019

4
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Centro de Documentação e 
Informação (CDI)

O CDI é um centro de recursos que reúne publicações no 
âmbito da pobreza e exclusão social produzidas quer pela 
EAPN PT quer por outras entidades. É um espaço aberto 
a todos os interessados nesta área. 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. 
No domínio das atividades de divulgação, o ano 2019 
pautou-se por um grande desenvolvimento de iniciativas 
próprias destinadas ao público, desde Campanhas de 
sensibilização, exposições, seminários, lançamento de 
estudos e projetos, em articulação com a programação de 
outras unidades orgânicas da EAPN Portugal. 
A nível externo, cederam-se documentos para investigação 
e informação sobre várias temáticas e teor (indicadores 
estatísticos, pareceres, tomadas de posição, entre outros) 
através de divulgação via e-mail ou consulta de materiais 
in loco.
Consolidaram-se parcerias com entidades públicas e 
privadas (IEFP, GEP, OIT, Associações e Organizações 
privadas) para permuta e oferta de publicações.

FUNDO 
DOCUMENTAL 

3 000

6
PUBLICAÇÕES 

EDITADAS 

4 400
EXEMPLARES

6
EXEMPLARES 
ADQUIRIDOS

50
EXEMPLARES 

RECEBIDOS 
EM DOAÇÃO

4
BOLETINS 

ELETRONICOS

INFORMAÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Nancy Rourke (pintura a óleo)
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LINHAS EDITORIAIS 

RedAção 
“Investigação-Ação Participativa: uma 
Abordagem dos Direitos Humanos e da 
Capacidade. Parte I”
O conteúdo deste número resulta da tradução da Parte 
I do Guia PAHRCA no âmbito do projeto RE-InVES. Esta 
publicação pretende dar uma visão geral e uma explicação 
detalhada da abordagem metodologicamente inovadora, 
a Abordagem da Ação Participativa dos Direitos Humanos 
e da Capacidade, PAHRCA (Participatory Action Human 
Rights and Capability Approach), desenvolvida pelo 
projeto RE-InVEST. Descreve abordagens teóricas relativas 
a direitos humanos, capacidade e Investigação-Ação 
Participativa (PAR – Participatory Action Research) e reúne 
estes princípios e etapas fundamentais da metodologia 
PAHRCA. É escrito para investigadores, académicos e 
decisores políticos nas amplas áreas de ciências e ONGs e 
grupos vulneráveis que procuram obter uma compreensão 
mais aprofundada das teorias e conceitos subjacentes à 
PAR e à PAHRCA.

Revista Rediteia 
“O futuro do Trabalho” – Revista Rediteia nº 51 
Revista de Política Social, potenciadora de um espaço 
de análise e reflexão de várias temáticas relacionadas 
com as questões da pobreza e da exclusão social. Este 
número foi dedicado ao Futuro do Trabalho, abordando 
diferentes perspetivas, designadamente a introdução de 
novas tecnologias, a digitalização e o futuro dos empregos 
afetados pelas mesmas, as profissões “ameaçadas” pelo 
desenvolvimento tecnológico, o envelhecimento da 
população que reduz grandemente o número de pessoas 
ativas, a precariedade do emprego, entre outros fatores 
que condicionarão e transformarão o mundo do trabalho e 
o futuro do emprego. 

Guias&Manuais nº1
Guia Prático “Despir os Preconceitos, 
Vestir a Inclusão”
Tendo por base a Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a 
Inclusão, esta publicação tem como finalidade desconstruir 
estereótipos e preconceitos negativos associados a 
grupos socialmente vulneráveis. Este Guia destina-se a: - 

Professores/as - Alunos/as do ensino básico e secundário 
- Outros agentes do meio escolar - Pais e outros/as 
educadores/as. No final do Guia Prático apresentamos um 
conjunto de sites e publicações de interesse, de forma a 
complementar as atividades apresentadas.

Guias&Manuais nº2
“Pessoas em Situação de Sem-abrigo: uma 
breve abordagem”
Este guia faz parte de um conjunto de outros materiais 
didáticos que a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-
Pobreza tem vindo a produzir para que os professores/
as e facilitadores/as possam utilizar nas suas dinâmicas, e, 
assim, contribuir para a desconstrução de estereótipos em 
relação às pessoas com maior vulnerabilidade social, mais 
concretamente as pessoas em situação de sem-abrigo.

“Participação: 
Caderno Concetual e Prático” 

Este instrumento é uma tradução adaptada de uma 
publicação da EAPN Espanha sobre o tema da participação. 
O caderno pretende apoiar a promoção da participação de 
pessoas em situação de exclusão, promovendo a análise 
de problemas, o diagnóstico da realidade, a procura de 
soluções comuns, etc., quer seja em contextos locais 
(bairros, municípios) ou nas entidades sociais. Recorrendo 
às experiências e situações individuais e institucionais, são 
trabalhados os temas da participação, da cidadania, da 
convivência e da inclusão. O Caderno Conceptual e Prático 
destina-se aos profissionais do âmbito social envolvidos 
no trabalho de facilitação em processos de promoção da 
participação, com o olhar posto na transformação social 
das organizações sociais, bairros e municípios.

Cadernos EAPN

Em 2019 não foi editado o número dos Cadernos EAPN. 
Tendo como conteúdo previsto um estudo qualitativo 
das ONGs da Região Autónoma da Madeira, este não foi 
concluído atempadamente para publicação.
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Guias & Manuais
 
Guião pedagógico inclusão social. 
“Despir os preconceitos, vestir a inclusão” 
O Kit Pedagógico INCLUSÃO SOCIAL. Despir os 
Preconceitos, Vestir a Inclusão, construído pelo Núcleo 
Distrital de Leiria da EAPN Portugal e seus parceiros - 
CRI de Leiria, InPulsar, Liga Social e Cultural Campos do 
Lis e Mulher Século XXI -, e integrado no Programa Like 
Saúde, passou a constituir um dos recursos pedagógicos 
do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar da Região de Leiria, promovido pela CIMRL. Está 
agora disponível para os Agrupamentos de Escolas dos 10 
concelhos da CIMRL.

GESTÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA EAPN PORTUGAL

www.eapn.pt 
184.006

visitas
54.362

utilizadores

BLOG IMPRENSA
 503 

notícias
120 

notícias EAPN Portugal    

Blog informativo Flash Rede 
https://flashrede.blogspot.pt 
 

Blog de Imprensa 
http://eapnimprensa.blogspot.pt

Gestão diária das redes sociais
Facebook da EAPN Portugal 
https://facebook.com/EAPN-Portugal  
 
A página de Facebook da EAPN tem vindo a 
sofrer um crescimento contínuo e sustentado. 

Facebook da Revista Focussocial 
https://www.facebook.com/
revistafocussocial?ref=ts&sk=wall

Twitter
https://twitter.com/eapn_pt 

(ONLINE)

32
notícias

22
eventos

FLASH REDE 
595,390 
Visualizações

467 
Conteúdos inseridos

12.194
seguidores
13.915

gostos
4.201

seguidores da revista

295
seguidores

Site Instituicional www.eapn.pt  
    
Ao longo do ano, o website foi atualizado com regularidade. 
Para além das atualizações regulares da homepage, 
publicações, e outros menus mais visíveis, há a destacar 
a atualização frequente da secção Destaques com artigos 
de conteúdos produzidos pela EAPN e da seção Agenda, 
mensalmente atualizada com eventos relevantes do sector.

Revista Focussocial 
online https://www.focussocial.eu e versão impressa 
Edição da Revista impressa (2 edições semestrais)
 
Na plataforma online foram inseridos, no primeiro semestre, 
um total de 32 notícias mais 22 eventos.
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CAMPANHAS DE 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM
 
Campanha Nacional de 
Sensibilização sobre a Pobreza

“PALAVRAS COM CORPO E ALMA. 
PORQUE A POBREZA NÃO É FICÇÃO”

A EAPN Portugal lançou no dia 17 de outubro 
uma campanha nacional de sensibilização para 
assinalar o Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza. O corpo e a alma dos protagonistas 
da campanha são de pessoas reais, que vivem ou 
viveram situações de pobreza e exclusão social, 
com quem a EAPN Portugal trabalha a partir 
do Conselho Nacional de Cidadãos composto 
por uma pessoa de cada distrito do país. Nesta 
iniciativa, participam Natália Fonte, da Figueira da 
Foz; Jaime Filipe, de Setúbal; Beatriz Morais, de 
Leiria; Higino Costa, de Lisboa; Neide Conceição 
de Vila Real; José Belchior de Santarém e Francisco 
Rico, de Aveiro.

Fardo. Preconceito.  Justiça. Dignidade. 
Desigualdade. Solidão. Violência. 
Foram estas as palavras escolhidas por cada um 
deles, respetivamente, para exprimirem o seu 
sentimento relativamente à experiência de vida 
pela qual passam ou passaram. Utilizando o próprio 
corpo como tela, representam géneros, etnias, 
idades e geografias diferentes. Cada mensagem 
é única e personalizada, partindo de uma palavra 
que simbolicamente transmite os sentimentos, 
nos comunica o estado de espírito, e sobretudo 
fala de pobreza experienciada, verbalizando o real 
e o sentido que ela toma no dia-a-dia. 

Os materiais da Campanha foram 7 vídeos divulgados 
nas redes sociais e um spot televisivo emitido na SIC 
em antena entre o dia 2 e o dia 16 de dezembro e 
na RTP entre 21 e 27 de novembro. Para além dos 
vídeos, foram também produzidos cartazes.

FARDO 
PRECONCEITO 

JUSTIÇA
DIGNIDADE 

DESIGUALDADE 
SOLIDÃO 

VIOLÊNCIA
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CAMPANHA SOBRE AS 
ELEIÇÕES EUROPEIAS 2019 

Reunião do Concelho Nacional de Cidadãos

“POR UMA EUROPA LIVRE DE POBREZA”
#EUPovertyFree

Esta campanha foi desenvolvida com a 
EAPN Europa com o objetivo de influenciar 
as agendas dos candidatos ao Parlamento 
Europeu no sentido de garantir que o combate 
à pobreza e à exclusão social era tido como uma 
prioridade nos seus programas. Um dos outros 
objetivos era apelar ao voto; que todos os 
cidadãos exercessem esse direito e obrigação, 
participando na construção de Uma Europa Livre 
de Pobreza.

Campanha Nacional “Despir 
os Preconceitos, Vestir a 
Inclusão”

A Campanha Despir os Preconceitos, 
Vestir a Inclusão, promovida pelos Núcleos 
Regionais do Centro da EAPN – Rede 
Europeia Anti-Pobreza / Portugal (Castelo 
Branco, Coimbra, Leiria, Guarda, Santarém 
e Viseu), em conjunto com os respetivos 
Conselhos Locais de Cidadãos, tem como 
objetivo sensibilizar a comunidade em geral 
para a importância de não discriminação de 
pessoas com deficiência e incapacidades, 
pessoas idosas, pessoas desempregadas, 
migrantes e minorias étnicas, famílias em 
situação de pobreza e pessoas sem-abrigo, 
ex-toxicodependentes e ex-reclusos.
A referida Campanha passa pela 
distribuição de materiais - saco, cartaz, 
postal, marcador de livro e crachá -e 
dinamização de atividades, alusivas 
aos referidos grupos, ainda sujeitos 
a preconceitos e estereótipos negativos.
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Produção e difusão periódica de documentos-síntese sobre os principais acontecimentos diretamente 
relacionados com as Políticas Nacionais e Europeias 

ꔪ Elaboração de um Em Análise sobre as eleições europeias. 
ꔪ Elaboração e divulgação das Agendas Europeias nº 16, 17 e 18.

Elaboração de Pareceres/ Documentos de Tomada de Posição sobre temáticas de interesse nacional e local
ꔪ Parecer sobre o Projeto de Lei Nº/XIII/4ª que estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação 
de impacto dos atos normativos na produção, manutenção, agravamento ou na diminuição e 
erradicação da pobreza.
ꔪ Parecer para as Comunidades das Democracias sobre a situação social de Portugal (janeiro)
ꔪ Parecer sobre as Eleições Legislativas 2019
ꔪ Elaboração de documento temático para as audiências com os partidos políticos e realização 
de Seminário Nacional com os diferentes partidos: “O compromisso da luta contra a Pobreza 
na agenda política nacional” (Lisboa, 13 de setembro).
ꔪ Parecer sobre o relatório POAPMC de 2018 (junho)
ꔪ Mensagem EAPN Portugal: 19 de abril dia Internacional da solidariedade entre Gerações
ꔪ Mensagem EAPN Portugal: 1 de outubro dia Internacional da Pessoa Idosa
ꔪ Mensagem EAPN Portugal: dia 17 de outubro dia Internacional para Erradicação da Pobreza

Em 2019 destaca-se o facto de terem ocorrido 
as eleições europeias e as eleições legislativas 
que mereceu da parte da EAPN uma atenção 
particular resultando em alguns documentos 
temáticos de sensibilização e informação 
sobre o assunto.
Foi realizado ainda um Seminário Nacional 
- “O compromisso da luta contra a Pobreza 
na agenda política nacional”- na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa com os 
diferentes partidos políticos com o objetivo 
de perceber quais as opções políticas 
dos mesmos para reduzir a pobreza e a 
desigualdade em Portugal. 
 
ꔪ Mesa Redonda com os Partidos Políticos 
-Fundação Calouste Gulbenkian, 13 de setembro

INVESTIGAÇÃO 

Grafite urbano - Hamburgo



3938

No âmbito do Fundo Europeu (FEAD)
ꔪ Resposta online do FEAD Network 
Survey 2019 (janeiro)
ꔪ Participação numa reunião da Plataforma 
FEAD em Bruxelas (março), dedicada às 
questões das crianças (pobreza infantil).
ꔪ Análise da informação recolhida pelo 
núcleo de Setúbal para o próximo 
workshop do FEAD a realizar em Abril; 
ꔪ Envio de contributos para o questionário 
de recolha de informação
ꔪ Participação com uma comunicação na 
16ª reunião do FEAD: Tackling Poverty and 
social exclusion of older people through 
FEAD initiatives (Vilnius, 4 e 5 de junho)
ꔪ Elaboração de um Policy Briefing com os 
resultados/mensagens do FEAD (Agenda 
Europeia nº 17_especial FEAD)
ꔪ Elaboração de um Memorando sobre o 
trabalho realizado no âmbito do FEAD
ꔪ Recolha da documentação produzida 
sobre este tema para reunião com o 
Tribunal de Contas (setembro).

GT interno Europeu
ꔪ Realização de três reuniões do GT 
Europeu (17 de janeiro; 17 de maio e 27 
de novembro);
ꔪ Realização de uma ação de formação 
sobre o PEDS, Estratégia 2020 e outros 
temas europeus para os membros das 
mesas do Conselho Geral (Fevereiro)
ꔪ Elaboração da Agenda Europeia nº 16, 
17 e 18.
ꔪ Realização de uma aula na FLUP sobre o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais (31 de 
Maio);
ꔪ Realização de uma entrevista (29 de 
maio) solicitada pelos responsáveis pelo 
estudo: Politics of the Euro Crisis_The 
creation of new EU institutions and their 
impacto Member States. Preparação de 
documento prévio com informação a ser 
partilhada na entrevista (ação articulada 
com a Direção Executiva)
ꔪ Elaboração do Poverty Watch_Portugal 
2019 (setembro)

ꔪ Participação com uma comunicação no 
Seminário Reclaim Europe (18 de setembro)
ꔪ Realização de 3 sessões sobre o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais (Aveiro – 11 
de outubro, Fundão – 12 de novembro e 
Madeira – 21 de novembro)
ꔪ Realização de 2 webinares (9 e 18 de 
dezembro) dirigidos à equipa técnica da 
EAPN e representantes das Mesas do 
Conselho geral sobre a EAPN e o trabalho 
da EAPN Portugal no acompanhamento 
ao semestre europeu.

No âmbito Europeu (EUISG; PEDS; 
ODS; Semestre Europeu)

ꔪ Tradução do documento sobre o Futuro 
da Europa (Janeiro)
ꔪ Análise do Country Report Portugal 2019 
e elaboração de documento de análise
ꔪ Participação em reunião com a Comissão 
Europeia em Bruxelas- The Civil Society Round 
Table Review on Social Inclusion (13 de março) 
– Elaboração de documento resumo
ꔪ Participação em reunião com a representação 
da Comissão Europeia em Portugal (26 de 
março) – elaboração de documento resumo
ꔪ Preparação e participação nas reuniões 
do EUISG (Riga, 21 a 23 de março; 
Bruxelas, 13 a 15 de junho; Helsínquia, 
13 e 14 de setembro) – Elaboração dos 
resumos das reuniões.
ꔪ Participação na Policy Conference da 
EAPN Europa e Reunião de reflexão 
estratégia (Bruxelas, 13 a 15 de junho); 
Preenchimento de questionário sobre o 
processo de revisão estratégica (posição 
da EAPN Portugal) (novembro)
ꔪ Participação na Assembleia Geral da 
EAPN Europa (15 de setembro)

ꔪ Participação evento promovido pela 
Comissão Europeia nos dias 21 e 22 
de maio em Bruxelas ESF Transnational 
Platform Conference
ꔪ Participação na reunião Achieving progress 
on poverty reduction and strengthening civil 
dialogue – Bruxelas, 14 de maio; Elaboração 
de documento de conclusões
ꔪ Envio de contributos para a Mensagem 
da EAPN Europa para a Convenção Anual
ꔪ Participação em 3 Webinares promovidos 
pela EAPN Europa sobre os seguintes 
temas: processo de reflexão estratégica 
(23 de maio); Participação no Semestre 
Europeu (2 de dezembro) e Novo Acordo 
Verde Europeu (16 de dezembro)
ꔪ Análise do documento de avaliação das 
recomendações específicas para Portugal 
e envio de sugestões de alteração
ꔪ Preenchimento do questionário de 
avaliação sobre o Semestre Europeu de 2019 
e Revisão do relatório: 2019 Semester Report.
ꔪ Elaboração de resumo informativo sobre 
Rendimento Mínimo Adequado e envio 
para a EAPN Europa
ꔪ Preenchimento de questionário: Education 
Paper e envio para a EAPN Europa
ꔪ Envio de contributos para o documento 
da EAPN Europa – Poverty 2 Pager
ꔪ Revisão do documento: Cumprir a 
Agenda 2030. Para as Pessoas e o Planeta. 
Propostas da EAPN para uma Estratégia 
Europa pós-2020; Tradução para português 
e divulgação do documento final.
ꔪ Participação numa reunião sobre o 
Semestre Europeu a convite da Comissão 
Europeia (Lisboa, 13 de novembro)
ꔪ Organização e participação no 1º workshop 
sobre Participação das Pessoas em Situação 
de Pobreza (Porto, 17 e 18 de dezembro)

ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 
E POLÍTICAS EUROPEIAS
Acompanhamento e disseminação da Estratégia Europa 2020 a nível nacional; 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS) e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (PO APMC)
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ꔪ Apoio técnico aos Núcleos Distritais nas 
atividades que desenvolvem no âmbito do 
Protocolo 
ꔪ Realização de uma reunião de trabalho 
com a Presidente da Comissão Nacional de 
Crianças e Jovens em risco e Perigo (Fevereiro 
de 2019), Dra. Rosário Farmhouse. O objetivo 
da reunião foi fazer um ponto da situação 
das ações desenvolvidas pelos núcleos 
distritais e equipa nacional no âmbito do 

Protocolo que a EAPN Portugal assinou com 
a Comissão Nacional em 2014. O propósito 
seria também a renovação do Protocolo 
visto ter existido mudança na Presidência 
da Comissão Nacional, no entanto ao longo 
de 2019 não se efetivou esta alteração por 
dificuldades de agenda. Os Núcleos Distritais 
continuam a desenvolver trabalho contínuo 
ou esporádico com as CPCJ e esperamos em 
2020 atualizar o Protocolo.

Realização de 7 eventos 
de informação sobre o 
Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, em parceria com a 
representação portuguesa 
da Comissão Europeia.

Aveiro (11.10)
Fundão (12.11)

Funchal (21.11)

Acompanhamento do Protocolo com a Comissão Nacional 
de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um dos instrumentos mais importantes no que diz respeito às 
áreas sociais e que é pouco conhecido ao nível nacional e junto das entidades do terceiro sector. Assim, 
o nosso objetivo com esta ação prendeu-se com a importância de dinamizar eventos descentralizados 
sobre o tema procurando dar a conhecer o Pilar a um maior número de pessoas. Nas ações realizadas 
verificamos que existe um quase total desconhecimento sobre este instrumento. Verificamos também 
que algumas entidades, como por exemplo as Comissões de Coordenação, estão a planear as suas ações 
tendo em conta o Pilar Europeu, no entanto, este ainda permanece muito desconhecido da maior parte 
das entidades. Este desconhecimento é também um obstáculo para a realização das ações, uma vez que as 
entidades não vêem interesse em participar. Por isso foi decidido organizar as sessões em articulação com 
as plataformas supraconcelhias.  

Seminário sobre as Eleições 
Europeias e sobre o Futuro da 
Europa 

12.04 | Atmosfera M em Lisboa

Tendo em conta que 2019 foi um ano de eleições 
europeias e de mudanças das estruturas este 
seminário pretendeu conhecer as propostas dos 
diferentes partidos políticos sobretudo no que respeita 
às questões específicas da luta contra a pobreza e 
exclusão social. O Seminário foi bastante participado 
por diferentes stakeholders que intervêm em áreas 
chave, não só do foro social, mas também ambiental. 
A metodologia adotada foi diferente do habitual: 
foi pedido que todos os participantes trouxessem 
perguntas específicas na sua área de trabalho e as 
colocassem aos candidatos ao parlamento europeu. 
Isto permitiu um debate participado e bastante 
alargado em termos de temáticas abordadas.

 

Seminário sobre o período pós 
2020 com a participação 
da EAPN Espanha

Sessão Informativa - Funchal

Este evento não foi realizado pois o documento que estaria na base do mesmo foi aprovado em 
Assembleia Geral da EAPN Europa em Setembro e a versão final foi enviada às redes nacionais em 
Outubro. Tendo em conta a agenda nacional e europeia entendeu-se que seria mais eficaz a sua 
divulgação em 2020, uma vez que a própria EAPN Europa irá proceder a uma divulgação massiva do 
documento nesse ano. De qualquer das formas o documento foi traduzido para português e divulgado 
ao nível nacional, tendo sido também apresentado à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social na reunião realizada a 4 de dezembro. O documento: “Cumprir a Agenda 2030: para as pessoas 
e o Planeta. Propostas da Eapn para uma Estratégia Europa pós 2020” será disseminado assim em 
2020 de forma mais estratégica. De salientar também o envio, em Novembro, de dois ofícios à Ministra 
do Trabalho e ao Primeiro-ministro em articulação com a EAPN Europa, a divulgar o documento e a 
solicitar a ambos o reforço junto da Comissão Europeia para que esta inicie um processo participação 
para a elaboração da nova Estratégia para a Europa.

De salientar também que a tomada de posse da nova presidência da Comissão Europeia, em Dezembro, 
também teve influência nesta decisão.
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Grupo Trabalho Temático Grupo 
de trabalho Pobreza Infantil e 
realização de um Estudo sobre o 
bem-estar infantil

Conhecer a pobreza infantil a partir de informação 
atualizada e sistematizada sobre as condições 
de vida das crianças em Portugal, de forma a 
garantir intervenções adequadas às dinâmicas 
e problemáticas detetadas é o objetivo geral do 
projeto “POBREZA INFANTIL – CONHECER PARA 
INTERVIR” que, a convite da EAPN Portugal, será 
coordenado por Amélia Bastos (ISEG/Universidade 
de Lisboa) contando com a participação de 
Fernando Diogo (CICS.NOVA.UAc/CICS.UAc/
Universidade dos Açores); Gabriela Trevisan (ESEPF/
CIPAF; CIEC/UMINHO); Liliana Fernandes (Católica 
Porto Business School/CEGE Universidade Católica 
Portuguesa); Manuel Sarmento (IE/UMINHO) e 
Maria João Leote (CICS.NOVA.FCSH/UNL).
Além de aprofundar o conhecimento sobre o 
fenómeno da pobreza infantil a partir do ponto 
de vista das crianças o projeto visa, ainda, aferir 
os contextos socioeconómicos das crianças no 
nosso país; identificar as condições de vida das 
que se encontram em situação de pobreza 
e contribuir para o diagnóstico, estudo e 
monitorização das políticas públicas para a 
infância em Portugal em parceria com o ISEG – 
UTL; Universidade do Minho; Universidade Nova 
de Lisboa; Universidade Católica do Porto; Escola 
Superior de Educação Paula Frassinetti:“Conhecer 
para Intervir.
Em 2019, conseguimos a aprovação do inquérito 
pela DGE, lançamos o site do projeto e realizamos 
uma Conferência de imprensa, no dia 12 de 
dezembro, no ISEG- UTL, em Lisboa.
Para além deste projeto, participamos no trabalho 
desenvolvido pela UNICEF para a elaboração do 
relatório alternativo de aplicação da Convenção dos 
Direitos da Criança em Portugal; respondemos ao 
inquérito promovido pela Comissão Europeia acerca 
da criação de uma Garantia infantil, no âmbito do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

GT de acompanhamento da temática 
do envelhecimento positivo e 
elaboração de um referencial 
na área do envelhecimento com 
destaque para a participação das 
pessoas idosas na comunidade

ꔪ Elaboração de draft de proposta do referencial 
e de um primeiro documento temático sobre a 
participação das pessoas idosas
ꔪ Elaboração de Mensagem 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
ꔪ Participação no III Ciclo de Tertúlias 
“Conversa fiada, velhice adiada” com o tema 
do envelhecimento e das questões europeias 
(Guarda – 17 de Abril)
ꔪ Realização de 2 sessões com jovens em 
idade escolar sobre o envelhecimento (maio)
ꔪ Revisão e envio de contributos para o 
formulário de candidatura do Núcleo da 
Guarda ao Prémio CEI-IIT – Investigação, 
Inovação e Território.
ꔪ Participação no evento do Porto4Ageing 
juntamente com o Núcleo do Porto (24 
de Maio)
ꔪ Reunião com o responsável pela elaboração 
do Plano do Porto Cidade Amiga das Pessoas 
Idosas e envio de propostas de ações a incluir 
no CAPI 2020-2022
ꔪ Dinamização de sessão formativa sobre 
o envelhecimento dirigida a estudantes 
universitários da Escola Superior de Educação
ꔪ Participação numa reunião (27 de Novembro) 
promovida pela Divisão Municipal de Promoção 
da Saúde da CM do Porto para a preparação 
do Plano de ação do Plano Municipal de Saúde.

Observatório Nacional de Luta 
Contra a Pobreza (ONLCP)

Em 2019, o ONLCP procurou consolidar o seu 
trabalho apostando na elaboração dos produtos, 
na aproximação às entidades políticas de combate 
à pobreza e à exclusão e potenciais entidades 
financiadoras. Ao longo do ano foram desenvolvidos 
os seguintes produtos: 

Elaboração e divulgação de 6 Em Focos:
ꔪ Em Foco #6 – Rendimento Social de Inserção: 
proteção social no combate à pobreza 
ꔪ Em Foco #5 - Rendimento e condições de vida na 
região Norte: breve síntese de indicadores 
ꔪ Em Foco #4 - Europeias: abstenção eleitoral, confiança 
nas instituições e futuro(s) da União Europeia 
ꔪ Em Foco #3 - Pobreza e condições de habitação: 
o impacto dos preços de arrendamento 
ꔪ Em Foco #2 - Gender pay gap: disparidade salarial 
de género
ꔪ Em Foco #1 - Transições no mercado de trabalho 
português 

Elaboração e divulgação de 3 Boletins:
ꔪ Boletim #3 - Sem Estado e sem Mercado: o novo 
problema de habitação em Portugal  
ꔪ Boletim #2 - As Despesas Familiares com Transporte 
e o Programa de Apoio à Redução Tarifária 
ꔪ Boletim #1 - A outra face da recuperação do 
emprego: Precariedade e pobreza no mercado de 
trabalho em Portugal 

Elaboração e divulgação de 2 Relatórios sobre 
pobreza e exclusão social em Portugal:
ꔪ Pobreza e Exclusão Social em Portugal: Análise 
dos dados do ICOR/EU-SILC 2018  (Outubro)
ꔪ Pobreza e desigualdade social na Região 
Autónoma da Madeira: um primeiro retrato.

Elaboração e divulgação do documento Estatísticas 
Comunitárias sobre Condições de Vida e Rendimento: 
Informações, conceitos e metodologia;

Elaboração de 5 infografias: 
três infografias distritais publicadas na Focussocial 
(Vila Real, Setúbal, Guarda), infografia da Região 
Autónoma da Madeira divulgada ao nível regional 
e infografia do distrito do Porto;
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Observatório de Luta Contra a 
Pobreza da Cidade de Lisboa (OLCPL)

No que respeita à sua concretização, o ano de 
2019 foi marcado por algumas mudanças que 
se prendem com os recursos humanos, mas 
também com a participação em novos desafios, 
nomeadamente a integração do Grupo de Trabalho 
para o Diagnóstico Social de Lisboa no âmbito da 
Rede social de Lisboa e do Grupo de Trabalho de 
Monitorização e Avaliação, no âmbito do Grupo 
de Implementação, Monitorização e Avaliação da 
Estratégia para a Integração das Pessoas em Situação 
de Sem-Abrigo, o que reflete o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido pelo Observatório ao longo 
dos seus 14 anos de existência. 

Uma das atividades que é possível destacar foi 
o lançamento do e-book Retrato de Lisboa. Esta 
publicação sistematiza as quatro infografias 
produzidas em 2018, analisando variáveis 
quantitativas relativas a dimensões como 
Demografia, Emprego, Habitação e Educação. 
Esta publicação procura dar continuidade ao 
propósito do Observatório, o de contribuir para 
o aprofundamento do conhecimento da cidade, 
de modo longitudinal e multidimensional, 
potenciando a democratização da informação e 
a ação política adequada. 

Destacamos também a dinamização de um 
Encontro denominado Lisboa em números, a 
democratização da informação e a contribuição 
para a definição de políticas públicas, no qual 
se procurou refletir e debater, primeiro, sobre 
o estado atual da cidade de Lisboa e que 
futuro queremos para ela, segundo, sobre a 
importância de monitorizar a realidade através 
da sistematização e partilha de informação e, 
terceiro, na forma de partilhar essa informação, 
nomeadamente sobre a comunicação visual dos 
números e a sua importância na democratização 
da informação. 

No âmbito das atividades desenvolvidas, é ainda 
possível destacar o convite feito ao Observatório 
pelo Grupo de Trabalho - Habitação, Reabilitação 

Urbana e Políticas de Cidades da 11º Comissão 
Parlamentar Permanente - Ambiente, ordenamento 
do território, descentralização, poder local para, 
numa audição parlamentar, se pronunciar sobre 
as três propostas de Lei de Bases da Habitação 
apresentadas pelo PS (PJL 843/XIII/3), PCP (PJL 
1023/XIII/4ª) e BE (PJL 1057/XIII/4ª); e a participação 
numa sessão do Debate Temático “Combate à 
pobreza e a estratégia de redução da população 
em situação de sem-abrigo, promovida pela 
Assembleia Municipal de Lisboa. 

No âmbito do ciclo de seminários promovido 
pelo Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa (ISCAL) subordinado 
ao tema “Agenda 2030 e os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável”, o Observatório 
foi convidada a apresentar uma comunicação no 
âmbito do primeiro seminário dedicado ao “ODS1 - 
Erradicação da Pobreza”.

No final do ano, a exposição fotográfica REFLECTERE 
voltou a estar patente ao público, desta vez nas 
instalações da Casa Pia de Lisboa, num trabalho em 
parceria com o Núcleo de Lisboa.

Protocolo com o IEFP 

Projeto CLICK Ativar Competências 
para a Empregabilidade

O projecto Click é desenvolvido através de um 
Acordo de Cooperação existente entre a EAPN 
Portugal e o IEFP, I.P. que trabalha as áreas da 
empregabilidade de públicos vulneráveis e da 
responsabilidade social das empresas. Trata-se 
de um projeto de construção de pontes entre 
duas realidades: oferta e procura de emprego. 
No lado da procura, o Click ativa competências 
para a empregabilidade de públicos vulneráveis, 
intervindo na dinamização das soft skills e na 
definição de percursos personalizados tendo por 
base a realização de sessões de coaching. No 
lado da oferta, o Click apresenta a empregadores 
formas ativas de promoverem empregabilidade, 
atuando na dimensão da responsabilidade social 
e no desenvolvimento de ações de mentoria 
profissional a fim de potenciar oportunidades de 
inserção profissional.

Esta intervenção tem-se revelado positiva pelos 
resultados obtidos na re(inserção) no mercado 
de trabalho dos grupos prioritários, bem 
como no seu encaminhamento para processos 
formativos; no conhecimento adquirido da 
equipa de profissionais e parcerias estabelecidas 
com o sector público, o sector social e o sector 
privado. Nesta mediação destacamos a gestão 
individualizada e participativa do processo de 
procura de emprego em que os participantes se 
encontram, contribuindo com ferramentas que a 
tornam numa procura mais ativa, indo sempre ao 
encontro das suas motivações e competências. 
Esta gestão personalizada do processo de 
procura ativa de emprego chega ao encontro 
com as potenciais entidades empregadoras 
através de instrumentos de marketing para 
a empregabilidade, desenvolvidos enquanto 
motores de aproximação e rentabilização do 
encontro entre as duas esferas do mercado.

Em 2019, o nosso objetivo foi ancorar a 
intervenção Click abrangendo dois grupos de 
pessoas em situação de desemprego (2x20), bem 
como  replicar o carácter inovador com parceiros 
locais no território nacional.
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Workshops regionais 
“Para um Futuro Digital mais inclusivo – desafios e oportunidades”

19.09 | Porto - Atmosfera M 
03.10 | Lisboa - Centro De Inovação Da Mouraria – Cim Creative Hub
19.10 | Coimbra - Cearte 

Conferência Nacional sobre a 
digitalização e o futuro do trabalho

10.12 | Auditório da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto

A Conferência intitulada “A Digitalização do 
Mercado de Trabalho - dimensão social, legal 
e ética” – decorreu no dia 10 de dezembro, 
no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto (FLUP), e resultou 
da articulação entre a EAPN Portugal e o 
Departamento e Instituto de Sociologia da FLUP, 
com o qual foi celebrado acordo de colaboração 
em 2019. 

A conferência contou com uma comunicação 
de abertura pelo Dr. Manuel Carvalho da Silva, 
subordinada ao tema: O Trabalho e os Direitos dos 
Trabalhadores na Era Digital – contextos e caminhos, 
na qualidade de Coordenador da COLABOR que, 
enquanto Laboratório Colaborativo, agrega em 
si contributos de múltiplas academias, centros 
de investigação e de intervenção, com foco nas 
questões do trabalho, do emprego e da proteção 
social dos trabalhadores.

Workshop Regional de Lisboa – Centro de Inovação da Mouraria – CIM Creative Hub, 3 de outubro

O programa dos workshops foi concebido tendo 
em conta os seguintes objetivos: a) reduzir 
a segmentação do mercado de trabalho; b) 
promover sistemas inclusivos e de qualidade 
de educação e formação ao longo da vida 
nomeadamente a educação dos adultos mais 
adequada às necessidades do mercado de trabalho 
e c) minimizar as consequências sociais das novas 
formas de emprego em prol de uma economia 

digital inclusiva. Cada workshop iniciou com um 
enquadramento científico da problemática da 
digitalização e o futuro do trabalho orientado 
por investigadores/peritos nas áreas. Em seguida 
a dinamização dos workshops teve por base a 
metodologia de wordcafé, assente no guião de 
questões definido e partilhado antecipadamente 
com os participantes.
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O projeto RE-Invest - Rebuilding na Inclusive, 
Value- based Europe of Solidarity and Trust 
Trough Social Investments - (http://www.
re-invest.eu) tem como objectivo principal 
reconstruir uma Europa inclusiva baseada 
na solidariedade e na confiança através do 
investimento social. A EAPN Portugal integra 
o grupo de 19 parceiros dos quais fazem parte 
várias universidades e ONGs de 13 países 
europeus. A duração do projeto é de 48 meses, 
tendo iniciado a 1 de março de 2015 e terminará 
a 28 de fevereiro de 2019, com financiamento 
do HORIZONTE 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação da UE (2014-2020).

ꔪ Participação na Conferência Final do projeto 
Re-INVEST – 28-29 março, Louvaina/Bruxelas.

ꔪ Disseminação dos resultados de investigação 
através da publicação e disseminação da 
metodologia PARHCA - Participação Ação 
Direitos Humanos e Abordagem da Capability e 
realização de um vídeo sobre o“ Impacto Humano 
da Austeridade” com testemunho e recolha de 
fotografias sobre as medidas de austeridade na 
vida das pessoas em situação de pobreza.
 PROJETOS

Grafite urbano
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Call – Rec-AG-2018, rights, 
equality and citizenship 
programme 

Financiado pela Comissão Europeia e com a 
duração prevista de 24 meses, o projeto tem 
como objetivo estimular a conciliação entre 
vida profissional e familiar indo, por exemplo, 
ao encontro do previsto no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais que determina igualdade de 
oportunidades. Pretende-se que o projeto 
tenha uma componente informativa sobre os 
direitos e empoderamento das mulheres em 
situação de vulnerabilidade, através de métodos 
participativos e, ainda, que evoque e dissemine 
soluções concretas criadas por mulheres em 
situação de vulnerabilidade, a fim de superar 
barreiras sobre o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional e as práticas de trabalho 
discriminatórias.

No primeiro ano de implementação do projeto 
participámos em três reuniões internacionais 
da equipa do projeto. Foi elaborada a página 
nacional do facebook e foram elaborados/
traduzidos os conteúdos para o site europeu. 
Deu-se início à organização dos focus groups 
tendo sido dinamizados 4 de 12 a implementar 
até ao final do projeto.

Partindo do princípio de que as pessoas em 
situação de vulnerabilidade não têm os meios, 
o espaço, nem o tempo para aspirar a um 
bem-estar pleno, em harmonia com os filhos 
e a família, impedindo a concretização de um 
equilíbrio justo entra o trabalho e a via pessoal, 
nasceu o projeto REGAL. Participam a França 
(mulheres com um passado migratório); Bélgica 
(famílias monoparentais com crianças pequenas); 
Portugal (mulheres com baixos rendimentos e/

ou em situação de pobreza); Roménia (mulheres 
com filhos a viver em regiões rurais) e Irlanda 
(famílias que experienciaram a situação de sem-
abrigo). Mas independentemente do país onde 
vivam, estas mulheres enfrentam dificuldades 
no equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, 
resultando daqui, frequentemente, situações 
precárias. Estas dificuldades verificam-se em 
termos de acesso ao emprego, das condições 
de trabalho e da discriminação ou através das 
condições de vida. Em muitas situações estas 
barreiras tendem a acumular-se.

O “REGAL” parte das situações precárias das 
famílias. A precariedade é uma barreira adicional 
para encontrar emprego e para viver e alcançar 
o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 
A precariedade emerge em particular de más 
condições de trabalho (trabalho irregular), más 
condições de habitação e uma má situação 
financeira. Todos estes elementos podem ser 
um obstáculo para alcançar um bom WLB. 
Desta forma, analisa-se o modo como algumas 
medidas no âmbito do WLB podem assegurar 
um melhor equilíbrio para as famílias em 
situação de vulnerabilidade e proporcionar-lhes 
um incentivo para que possam trabalhar.
 

(Norte, Centro e Alentejo)

Os projetos ACEDER são financiados pelo POISE 
– medida 3.08 Inserção socio profissional da 
comunidade cigana e têm como objetivo central 
promover o desenvolvimento de percursos 
individualizados de inserção social e profissional 
através da transmissão de competências básicas 
(sociais, pessoais, relacionais e profissionais) e da 
definição de projetos de vida.

Os projetos iniciaram oficialmente em setembro 
de 2019.

Metas e Resultados: 
o Constituição de 3 grupos de 15 formandos 
cada (45 formandos por projeto) 
o Conclusão de todo o processo formativo por 
parte de 90% dos formandos 
ꔪ Inserção laboral de pelo menos 10% dos 
formandos 
ꔪ Reforço das parcerias ao nível local para 
apoio dos formandos no pós-projeto e eventual 
desenvolvimento de outras ações 
ꔪ Um Referencial para a Integração social e 
profissional das comunidades ciganas em Portugal 
ꔪ Um relatório de avaliação por projeto. 

Equipa Projeto ACEDER Região Centro e Grupo de Formandos

pelo emprego da população cigana
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A Responsabilidade Social passou a integrar a estratégia das empresas, 
através da integração voluntária de preocupações económicas, sociais e 
ambientais, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável. Com 
esta atividade pretendemos envolver entidades empresariais com vista 
à dinamização e sensibilização da responsabilidade social das empresas 
e da cidadania empresarial. 
Estes workshops realizados em Bragança e na Guarda envolveram 
os seguintes parceiros: Grace, Associação empresarial de Bragança, 
Associação Empresarial da Guarda, Instituto Politécnico da Guarda, 
Instituto Politécnico de Bragança, UGT, CGTP, associações empresariais 
nacionais.  

Realização de 3 workshops com o objetivo de promover a Agenda 
do Trabalho Digno para Todos, em parceria com a OIT – Organização 
Internacional do Trabalho. 

24.09 e 29.10

A promoção do emprego, a garantia dos direitos no trabalho, a extensão 
da proteção social e o desenvolvimento do diálogo social constituem 
eixos fundamentais para a EAPN Portugal, eixos que são partilhados 
pela OIT e inseridos na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável
Os eventos foram organizados em colaboração com os Núcleos de 
Évora e de Setubal e em parceria com a OIT – Organização Internacional 
do Trabalho, Instituto Politécnico de Setúbal, UGT, CGTP.

Realização de workshops 
em parceria com o Grupo de 
Reflexão e Apoio à Cidadania 
Empresarial (GRACE) 

08.05 e 15.10

3
workshops

24.09 e 29.10

DESENVOLVIMENTO 
E FORMAÇÃO

Grafite urbano 



5554

ENCONTRO NACIONAL 
DE ASSOCIADOS

 
29.11 

Auditório da Associação Florinhas 
do Vouga, Aveiro

  
O Encontro Anual de Associados dedicado ao tema: 28 anos de atuação da EAPN Portugal: Repensar 
os desafios da intervenção social, teve lugar em Aveiro, nas instalações da Associação Florinhas do 
Vouga. Teve dois momentos chave: uma conferência sobre os desafios das políticas de inclusão e 
proteção social em Portugal e um painel de debate sobre o papel dos atores das políticas sociais num 
contexto de mudança e o papel do terceiro setor na ação social. O principal objetivo foi proporcionar 
aos nossos associados um debate intenso, útil e instrumental para a prossecução dos seus objetivos 
estratégicos e a sua missão, num quadro de trabalho em rede e de mútua troca de experiências. 

Em 2019 decidimos associar o encontro nacional de associados à Assembleia-Geral da Organização 
no sentido de promover uma maior coesão e reforçar o sentimento de pertença à organização. 
O Encontro contou com a presença de 74 participantes.

74 
participantes

     
SEMANA DA INTERCULTURALIDADE
  
08 – 14.04 

 
A Semana da Interculturalidade foi assinalada na 2ª semana de abril (8 a 14) e constitui um espaço 
de debate e reflexão, por forma a aumentar o conhecimento, a partilha e a qualificação das práticas 
dos atores socais relevantes para a promoção do diálogo em torno da imigração, diversidade 
e interculturalidade. 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 à inciativa a nível nacional, como o reconhecimento da 
importância da mesma na reflexão e econhecimento das várias culturas existentes nos territórios. 

O Programa abrangeu 12 distritos - Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, 
Lisboa, Portalegre, Porto, Vila Real, Viseu -, envolveu cerca de 100 parceiros e 100 atividades, desde 
debates, peças de teatro, mostras interculturais e gastronómicas, saraus, exposições, apresentação 
de livros, animação de rua; realização de murais, oficinais de dança e de música, percursos pedonais, 
visualização de firmes e de curtas-metragens relacionados com a interculturalidade, sessões com as 
crianças e com os jovens. 

12   
distritos

100 
atividades

100 
parceiros
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EVENTO DOS JOVENS – “O FUTURO COMEÇA AGORA!”

30.05 | Biblioteca Almeida Garrett, Porto

  
 
Esta iniciativa teve como objetivo promover a participação dos jovens em idade 
escolar, no desenvolvimento de projetos e ações enquadrados na temática da 
pobreza e exclusão social tendo igualmente presente a Estratégia Nacional 
de Educação para a Cidadania. Em 2019 o Evento dos Jovens teve lugar no 
Porto, na Biblioteca Almeida Garrett e contou com a presença de 10 escolas, 
3 Projetos Escolhas e 2 instituições sociais, provenientes de 14 concelhos e 11 
distritos (Porto, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Évora, Santarém, 
Bragança, Braga, Guarda e Aveiro) 

O júri foi constituído por um jovem, por elemento da EAPN Portugal, um elemento da Câmara 
Municipal do Porto, um elemento da Associação Pele e um representante da Direção-Geral da 
Educação. O objetivo era premiar as apresentações que demonstraram um maior investimento, 
empenho e motivação por parte dos jovens. Assim, os prémios foram entregues às seguintes escolas/
instituições: Escola Secundária Domingos Sequeira (Leiria); Escola EB 2,3 de São Miguel (Guarda); 
Projeto Universo das Oportunidades – E7G (Portalegre).

Dinamização de sessões e ações de sensibilização nas instituições sociais, escolas e noutras 
estruturas de acordo com as solicitações externas e elaboração de recursos pedagógicos para 
abordar diferentes temáticas com as crianças e jovens

Ao longo do ano, o Departamento de Desenvolvimento e Formação dinamizou 7 sessões em 
escolas:  Escola EB 2,1 de Custoias – 23 de janeiro sobre Pessoas em Situação de Sem-abrigo 
– 30 alunos/ 5 sessões sobre Interculturalidade e Comunidades Ciganas nas escolas do 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique em Viseu nos dias 12 e 13 de março (Passos de 
Silgueiros – 41 alunos/ Oliveira de Barreiros – 16 alunos /Teivas – 10 alunos/ S. João de Lourosa – 
18 alunos/ Loureiro 39 alunos) – 12 e 13 de março/ Escola EB 2,1 de Custoias – 15 de abril sobre 
Interculturalidade e Comunidades Ciganas – 30 alunos / 22 de maio sobre pessoas idosas – 30 
alunos (duas turmas do 9º ano).

Para além disso foram produzidos materiais para trabalhar especificamente com os alunos e a 
comunidade educativa, nomeadamente o Manual de Sensibilização sobre as Pessoas em Situação de 
Sem Abrigo e o Jogo sobre Pobreza e Exclusão Social.

10 
Escolas

                            3 
Projetos 
Escolhas

200 
jovens

11 
distritos
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XI FÓRUM NACIONAL DE COMBATE 
À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

16 e 17.10 | Museu Nacional da Imprensa

Este encontro foi realizado nos dias 16 e 17 de outubro no Museu Nacional da Imprensa com o tema 
a “Pobreza é Noticia? O papel dos Média no combate à Pobreza. O evento contou com 3 partes: 1ª 
parte dedicada à visualização do Documentário Cristian; a 2ª parte dedicada a realização de uma 
conferência sobre “A Pobreza é Notícia? O papel dos Media no combate à pobreza,” que pretendia 
suscitar a reflexão sobre a necessidade de contextualização adequada das notícias e um reforço sobre a 
cidadania cívica da realidade que as rodeia, de forma compreensiva e objetiva; a 3ª parte foi dedicada 
à apresentação da Campanha Nacional da EAPN Portugal “Palavras com Corpo e Alma. Porque a 
Pobreza não é Ficção” da autoria do Pedro Neves. Como o Fórum Nacional se realiza todos os anos 
no dia 17 de Outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza considerou-se pertinente 
realizar a Cerimónia de atribuição do Prémio de Jornalismo 2018 – 1ª Edição nesse mesmo dia. Assim, 
o encontro contou com a presença de vários meios de comunicação social e de profissionais desta 
área permitindo reflexão sobre a forma como a informação sobre pobreza e exclusão social pode ser 
transmitida tendo por base o conhecimento livre de preconceito e prevenindo a discriminação e o 
reforço de algumas ideias pré-concebidas.

17 
distritos
77 
participantes

CONSELHO NACIONAL DE CIDADÃOS

A EAPN Portugal tem vindo a promover a cidadania e a participação das pessoas que vivenciam 
ou já vivenciaram situações de pobreza e/ou exclusão social através de movimentos de cidadania, 
quer a nível distrital – Conselhos Locais – quer a nível nacional – Conselho Nacional -, e ainda a 
nível europeu, com a participação no Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza e de 
Exclusão Social.

Em 2019 o Conselho Nacional de Cidadãos organizou quatro reuniões de trabalho (11 fevereiro/ 20 
maio /2 setembro/ 4 novembro). 

As reuniões do Conselho Nacional de Cidadãos constituem espaços de reflexão e de aprendizagem 
(aquisição de conhecimentos) sobre temas atuais relacionados com a pobreza e a exclusão social, 
de partilha e de intercâmbio de ações desenvolvidas por cada um dos Conselho Local de Cidadãos, 
assim como momentos de planeamento e execução das ações a desenvolver por esta estrutura. 

Em 2019 nas reuniões materializaram-se nas seguintes ações: definição do Programa do XI Fórum 
Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social; reflexão e apresentação de pistas e informações 
para a II Edição do Prémio do Jornalismo; participação no processo de auscultação sobre o novo 
Plano Estratégico da EAPN Portugal (em termos de eixos e objetivos estratégicos); definição, 
implementação e participação da Campanha Nacional “Palavras com Corpo e Alma Porque a 
Pobreza Não é Ficção” (participaram 7 pessoas); definição das principais ações a desenvolver em 
2020; entre outros. 
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EVENTO NACIONAL SOBRE O PRÉMIO DO JORNALISMO
 
16.10 | Museu Nacional da Imprensa

O jornalismo sempre desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da vida democrática, 
denunciando os abusos dos direitos humanos. Ao longo dos últimos anos, a informação jornalística 
começou a desempenhar um papel importante, influenciando a própria interpretação da realidade 
e promovendo uma nova responsabilidade em termos de impacto político, social e cultural que 
a notícia pode ter no mundo global. Desta forma, a responsabilidade dos meios de comunicação 
para não publicarem ou transmitirem mensagens discriminatórias corre sempre o risco de colocar 
em perigo a liberdade de informação. Assim, é importante ter presente as consequências que 
informações incorretas ou estereotipadas podem ter. As notícias sobre pobreza e exclusão social 
podem, por vezes, ter por base simplificações excessivas e imagens estereotipadas de culpabilização. 
Uma imagem tendenciosa ou deturpada pode contribuir para a construção de uma atitude social 
negativa relativamente a determinados grupos, tendo um grande impacto negativo sobre a imagem 
dos mesmos.

 A primeira edição do prémio de jornalismo Analisar a pobreza na Imprensa” instituído pela EAPN 
em 2019, visou distinguir trabalhos jornalísticos que abordem a pobreza e a exclusão social de forma 
digna, livre de preconceito e de outras representações negativas sobre estas matérias. Assim, os 
trabalhos jornalísticos propostos a concurso, foram selecionados e analisados pelas pessoas que 
constituem os 18 Conselhos Locais de Cidadãos – um por distrito – e, finalmente, selecionados e 
avaliados por 4 elementos desse mesmo conselho que os representam. De um total de 58 trabalhos 
jornalísticos (28 nacionais e 30 regionais) foram premiados os seguintes:

Categoria Imprensa Nacional

ꔪ 1º Prémio Jornalista Ana Cristina Pereira e Fotojornalista Adriano Miranda pelo trabalho “Esta 
escola já não é só para ciganos” – Jornal Público de 28 de outubro de 2018.
ꔪ 2º Prémio Jornalista Ana Mafalda Inácio e Fotojornalista Reinaldo Rodrigues pelo trabalho 
“Um milhão e 700 mil portugueses têm incapacidade. Somos uma sociedade inclusiva? – Diário de 
Notícias de 02 de dezembro de 2018. 
ꔪ 3º Prémio Jornalista Ana Cristina Pereira e Fotojornalista Paulo Pimenta pelo trabalho “Lurdes vive 
na carcaça de uma antiga escola. Para onde irá agora? – Jornal Público de 8 de novembro de 2018.

Categoria Imprensa Regional 

ꔪ 1º Prémio Jornalista Ana Martins Ventura e Fotojornalista Alex Gaspar pelo trabalho “Esta é 
uma vitória nossa” – Jornal “O Setubalense” – 21 de dezembro de 2018.
ꔪ 2º Prémio Jornalista Carlos S. Almeida e Fotojornalista Joaquim Dâmaso pelo trabalho 
“Inclusão – Quando as empresas abrem portas à diferença todos saem a ganhar” – Jornal Região de 
Leiria de 22 de novembro de 2018 .
ꔪ 3º Prémio Jornalista Daniela Franco Sousa e Fotojornalista Ricardo Graça pelo trabalho 
“Sementes da Globalização” – Jornal de Leiria de 20 de dezembro de 2018.

Cerimónia de Entrega do Prémio de Jornalismo, Museu Nacional de Imprensa
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REALIZAÇÃO DE 2 AÇÕES DE 
INFORMAÇÃO/ FORMAÇÃO 
DIRECIONADAS PARA OS 
ELEMENTOS DO CNC 

Formação sobre o Funcionamento 
das Instituições Europeias e as 
Eleições Europeias 

11.02 | Auditório da EAPN   

                              

Esta ação foi solicitada pelos membros do CNC 
devido ao grande desconhecimento que os 
cidadãos possuem sobre as eleições europeias, 
os candidatos portugueses e, sobretudo, dos 
programas políticos existentes. Por isso, a ação 
foi avaliada de forma muito positiva tendo 
sido reforçada a importância da EAPN Portugal 
apostar na capacitação dos membros do CNC 
em áreas fundamentais para o exercício de uma 
cidadania ativa.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO NOS PLANOS, LOCAL DISTRITAL, 
NACIONAL E EUROPEU, NO ÂMBITO DO PLANO 
ESTRATÉGICO DO CENTRO DE RECURSOS DE INTERVENÇÃO 
NAS COMUNIDADES CIGANAS DA EAPN PORTUGAL.

(1 - Workshop Formativo sobre Comunidades Ciganas e estratégias de Intervenção 
direcionada para pessoal docente e não docente no Agrupamento de Escolas 
Infante D. Henrique – 12 março, Viseu (cerca de 80 participantes) / 2 - Sessão para 
professores do 2º e 3º ciclo sobre Estratégias de Intervenção com as Comunidades 
Ciganas: pontes para a inclusão – Estremoz, 27 março (22 participantes) / 3 - Sessão 
para professores do 1º ciclo sobre Estratégias de Intervenção com as Comunidades 
Ciganas: pontes para a inclusão – Estremoz, 27 março (18 participantes) / 4 - 
Sessão para professores sobre Estratégias de Intervenção com as Comunidades 
Ciganas: pontes para a inclusão – Évora, 28 março (25 participantes) / 1 - Workshop 
Formativo sobre Comunidades Ciganas e Género direcionada para profissionais 
das várias áreas de intervenção – 11 abril, Braga – 6 h (cerca de 40 participantes) / 2 
– Workshop sobre Práticas Bem-Sucedidas numa perspectiva multissectorial – 12 
junho, Guimarães / 3 – Workshops sobre participação das Comunidades ciganas 
na intervenção - 19 junho, Guimarães.

Nº. e tipologia dos participantes: 234 participantes (profissionais de várias 
áreas de intervenção mas maioritariamente direcionada à comunidade escolar) 
Nº. de parcerias estabelecidas: 9 (Escola da Malagueira/ Escola Sebastião da 
Gama/ Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique/ Municípios de Braga e de 
Guimarães; CVP Braga; Sol do Ave; BLCS; Museu Alberto Sampaio)

Nº. de distritos/concelhos envolvidos: 6 concelhos (Estremoz, Évora, Mourão, 
Viseu, Braga e Guimarães) e 3 distritos (Viseu, Évora e Braga). 

•Nº. de ações realizadas para as comunidades ciganas: 7 ações (1- 31 janeiro, Celorico 
da Beira em parceria com a Câmara Municipal, com 20 participantes/ 2 - 27 março, 
Estremoz em parceria com a Escola Sebastião da Gama com 50 participantes / 3 - 28 
março, Mourão em parceria com a ADEREM – Associação de Desenvolvimento de 
Mourão, com 15 participantes/ Workshops sobre Romi Models – Figueira da Foz, 
12  abril – 30 participantes/ 1 sessão na Guarda sobre “Educar não é cortar as asas 
mas orientar o voo” com 15 pessoas a 11 junho / 1 sessão sobre a importância da 
escolarização em Guimarães – 7 participantes, 19 junho / 1 sessão para mulheres 
ciganas no âmbito projeto ActivaMente dinamizado pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso, 24 julho/ 1 sessão em Santarém, a 1 outubro direcionada aos pais de 
etnia cigana para sensibilizar para a importância da escolarização)

AÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DINÂMICAS E 
EXPERIÊNCIAS 
DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

02.09 | Auditório da EAPN (sede) 
      
Esta ação teve como objetivo promover o conhecimento 
de práticas e experiências de participação dos cidadãos 
desenvolvidas por outras instituições de forma a fomentar 
igualmente sinergias com outros movimentos/grupos existentes. 
Assim, foram convidadas as seguintes instituições/práticas: 

ꔪ Rota Alternativa – Centro Social de São Nicolau 
ꔪ Pele – Associação Cultural e Social 
ꔪ Projeto Tum, Tum, Tum (Centro Social de Soutelo)

7
ações 

realizadas 
para 

profissionais

234 
Participantes

7
ações 

realizadas 
para as 

comunidades 
ciganas

150 
Participantes
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Nº. e tipologia dos participantes: 150 elementos de etnia cigana 

Nº. de parcerias estabelecidas: 7 (C.M.de Celorico da Beira/ Escola Sebastião da Gama e ADEREM/ 
Município de Guimarães; NLI da Guarda; Município de Santo Tirso, Sol do Ave)
Nº. de distritos/concelhos envolvidos: 6 concelhos (Celorico da Beira/ Mourão/ Estremoz/Guimarães, 
Santo Tirso e Santarém) e 5 distritos (Évora, Guarda, Braga, Porto e Santarém).

DISSEMINAÇÃO DO PROJETO
“O SINGULAR DO PLURAL”
  
Exposição “Singular do Plural”-Arco do Bispo  em Castelo Branco

A exposição de fotografias “Singular do Plural: 20 -  profissões, pessoas, ciganos e ciganas”, 
promovida pela EAPN Portugal esteve patente ao público em cinco distritos: Leiria, Guarda, Beja, 
Braga e Castelo Branco.
Em todas as exposições houve lugar á realização da publicação “O Singular do Plural.

31.01 | Celorico da Beira 
01.02 | Leiria
08.04 | Beja 
09.04 | Braga
24.04 | Guimarães
29.05 | Faro
08.10 | Castelo Branco

5 
Sessões de 

Apresentação 
do livro 

Inauguração da Exposição Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães.

Singular 
    doralPlu

Exposição “Singular do Plural”-Arco do Bispo  em Castelo Branco
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PROJETO ROMA CIVIL MONITOR
 
O projeto-piloto é financiado pela Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e Consumidores 
(DG Justiça). É coordenado pela Central European University em parceria com a Rede ERGO, o 
Centro Europeu de Direitos dos Roma (ERRC), a Fundación Secretariado Gitano (FSG) e o Fundo 
de Educação de Roma (REF), e é implementado com participação ativa de cerca de 90 ONGs de 27 
estados membros. O objetivo do projeto piloto é contribuir para o fortalecimento dos mecanismos 
de monitoramento da implementação das Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos, por 
meio do monitoramento sistemático da sociedade civil. O valor acrescentado da monitorização da 
sociedade civil vem do status independente e da experiência de campo das ONGs participantes. 
O projeto piloto visa aprimorar a monitorização da sociedade civil de duas maneiras principais: 
desenvolvendo as capacidades de monitorização de políticas dos atores da sociedade civil e 
apoiando a preparação de relatórios anuais abrangentes e de alta qualidade, de monitoramento da 
sociedade civil. Em 2019 procedemos à revisão do II Relatório, traduzimos o I relatório do Roma Civil 
Monitor para ingês; participamos no workshop transnacional para a preparação do III Relatório de 
avaliação da implementação da estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas em 
Budapeste – de 9 a 11 setembro; realizamos um workshop nacional, a 8 novembro, no Porto com as 
instituições nacionais, incluindo associações ciganas e, por fim, elaborámos o III Relatório Nacional. 

Outras ações desenvolvidas neste domínio:

ꔪ Realização de uma entrevista no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica e Saúde – Instituto 
Universitário da Maia para a realização de uma investigação sobre Fé e Saúde nas Comunidades 
Ciganas, a 6 fevereiro.
 
ꔪ Dinamização de dois focus group no âmbito do plano local de integração das comunidades ciganas.

ꔪ 20 fevereiro (Figueira da Foz). Um direcionado para as comunidades ciganas e outro direcionado 
para os técnicos das várias áreas de intervenção.

ꔪ Participação com recomendações e orientações da EAPN Portugal na Audição Pública na Assembleia 
da República sobre as Comunidades Ciganas – 19 março.

ꔪ Realização de um focus group no âmbito do plano municipal para a integração das comunidades 
ciganas da Figueira da Foz, a 20 março. 

Central European University, Budapeste10 setembro
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ꔪ Participação no Seminário promovido pela Bragahabit: Inclusão Social: desafios à intervenção no 
âmbito da habitação de interesse social, com a comunicação sobre “Caminhos para a Inclusão das 
Comunidades Ciganas” – no Altice Forum Braga (10 maio).
ꔪ Participação no Encontro “A Integração da Comunidade Cigana no concelho de Vila Nova de 
Famalicão”com uma apresentação sobre Experiências de Intervenção com as comunidades ciganas 
a nível nacional e local. Este encontro foi promovido pela Associação de Moradores das Lameiras, 
a 23 maio. 

ꔪ Participação no Seminário Racismo, Xenofobia e Discriminação Étnico-Racial em Portugal organizado 
pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias – Subcomissão para a 
Igualdade e Não Discriminação, a 9 de julho na Assembleia da República. 

ꔪ Participação no Fórum à Escuta do Projeto Sim, enquanto oradora, organizado pela Beira Serra – 
Associação para o Desenvolvimento, a 12 julho em Belmonte.

ꔪ Participação no Coloquio internacional e Escola de Verão – Género, Comunicação e Ativismos na 
Mesa Redonda Organização, Comunicação e Média com uma apresentação sobre a comunicação 
social e as comunidades ciganas sob a perspetiva de género, a 4 setembro.

ꔪ Participação no seminário sobre os Direitos das Crianças, 18 novembro em conjunto com os 3 
projetos Escolhas do distrito do Porto em que a EAPN Portugal é parceira.  

ꔪ Realização de uma ação de sensibilização sobre Igualdade de Oportunidades e as Comunidades 
Ciganas no Hospital Sobral Cid, a 14 novembro. 

ꔪ Participação na 1ª reunião do CONCIG (Conselho Consultivo para a Integração das Comunidades 
Ciganas), assim como participação na cerimónia de tomada de posse dos conselheiros nesta 
plataforma, a 24 maio em Lisboa.

ꔪ Participação na 2º reunião do CONCIG (Conselho Consultivo para a Integração das Comunidades 
Ciganas) a 6 dezembro em Lisboa.

ꔪ Revisão e contributos para o Relatório do Fórum Participativo realizado com uma comunidade 
cigana (Município de Faro).

Elaboração, acompanhamento, controlo e avaliação 
do plano de formação da EAPN Portugal

ꔪ Elaboração do relatório Diagnóstico de Necessidades Formativas 2018
ꔪ Definição de linhas de orientação para a intervenção formativa em 2019 
ꔪ Edição do Catálogo de Formação da EAPN Portugal
ꔪ Revisão do Manual de Qualidade da Atividade Formativa da EAPN Portugal 
ꔪ Acompanhamento da utilização da Plataforma SIGO. Nº. de inserções na plataforma SIGO: 55 
cursos/módulos
ꔪ Realização de um momento de formação interna, em 2019, não foi possível realizar qualquer 
momento de formação interna.
ꔪ Realização de um exercício de Team Building, não foi efetuado pois considerou-se pertinente adiar 
este exercício. 
ꔪ Realização de uma formação para os voluntários (membros da Mesa do Conselho Geral) da EAPN 
Portugal sobre o combate à pobreza e exclusão social: contexto europeu e nacional
(21.02)

ꔪ Realização um ciclo formativo sobre Cidadania e Participação Social 
Estas oficinas foram direcionadas aos vários profissionais para sensibilizá-los para a definição e 
adoção de práticas e metodologias participativas nas suas instituições.

ꔪ Nº. de sessões desenvolvidas: 3 (Lisboa: 13 de maio / Porto: 16 de maio/ Coimbra/17 
de junho) 
ꔪ Nº. de instituições envolvidas: 29 (Lisboa: 12 / Porto: 10 instituições / Coimbra: 7). 
ꔪ Nº. e tipologia dos participantes: 42 participantes sobretudo profissionais da área 
social, estudantes e associados da EAPN Portugal em nome individual (Lisboa: 15/ 
Porto: 15/ Coimbra: 12)
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AVEIRO
O Núcleo distrital de Aveiro investiu, no ano de 2019, na realização de oficinas de capacitação para a 
participação cívica no domínio do direito à habitação e à cidade, as quais resultam do aprofundamento 
desta metodologia de trabalho na área da capacitação para os Direitos Humanos. Esta atividade teve a 
colaboração de um profissional com vasto conhecimento e experiência na dinamização de processos 
de participação comunitária para o direito ao espaço público e à habitação e terá continuidade em 
2020, visando a criação e implementação de um projeto no concelho de Aveiro.

Destaca-se igualmente as iniciativas sobre “Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas em 
Portugal” pelo caráter inovador da intervenção, ao envolver de forma abrangente e transversal, através 
das Plataformas Supraconcelhias da Rede Social e das Redes Sociais concelhias, os principais agentes 
com responsabilidade nos projetos de apoio alimentar no distrito. De referir que os resultados destas 
atividades, que tiveram uma vertente de debate e proposição de recomendações, serão devolvidas 
aos participantes e disponibilizadas às entidades com responsabilidade decisória na área, bem como 
concorrerão para a implementação do projeto “Alimentação é um Direito! – Fortalecimento da 
Implementação do Direito Humano à Alimentação”, da responsabilidade da ACTUAR no âmbito do 
Programa Cidad@s Ativ@s.

Iniciativa “Direito Humano à Alimentação 
e Nutrição Adequadas em Portugal”

BRAGANÇA
VILA REAL

VIANA DO CASTELO

BRAGA

PORTO

AVEIRO VISEU GUARDA

CASTELO BRANCO

COIMBRA

LEIRIA

SANTARÉM
PORTALEGRE

LISBOA

ÉVORA

SETÚBAL

BEJA

FARO

MADEIRA

29.10 | Auditório da Câmara Municipal de Ovar

No âmbito da celebração do Dia Internacional 
para Erradicação da Pobreza – 17 de outubro, 
as Plataformas Supraconcelhias da Rede Social 
de Entre Douro e Vouga e do Baixo Vouga, em 
colaboração com ACTUAR – Associação para a 
Cooperação e o Desenvolvimento, a organização 
do Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN Portugal e 
o apoio da Câmara Municipal de Ovar, realizaram 
uma sessão de informação, sensibilização e debate 
sobre os desafios da implementação do Direito 
Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas em 
Portugal, a qual decorreu no dia 29 de outubro de 
2019, na Escola de Artes e Ofícios de Ovar.

Escola das Artes e Ofícios de Ovar

NÚCLEOS
DISTRITAIS

5
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A iniciativa visou a divulgação de informação sobre o status do Direito Humano à Alimentação e 
Nutrição Adequadas (DHANA) em Portugal, debater as necessidades, os recursos e desafios da 
intervenção social na área alimentar no distrito de Aveiro e enunciar propostas para garantir a 
implementação do DHANA. Nela participaram as entidades que integram as Redes Sociais de Arouca, 
Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, São João da Madeira, Santa 
Maria da Feira e Vale de Cambra.

BEJA
Em 2019, a formação e a partilha de informação assumiram aspetos centrais da intervenção do 
Núcleo, a par do apoio realizado à AMEC (Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal) e a 
parceria existente com o Instituto Politécnico de Beja para a receção de estagiárias que também 
assumiram alguma diferença positiva na intervenção social local não esquecendo a participação na 
CPCJ de Beja, na Rede Social do Concelho de Beja e na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo. 

Encontro Distrital de Associados da EAPN Portugal

28.05 | CERCIBEJA

BRAGA
Destaca-se o trabalho realizado em conjunto com as entidades do poder local, designadamente 
os Municípios e as CIM do Ave e do Cávado, e com a Segurança Social local relevante para o 
desenvolvimento do território e da coesão social. Esta participação do Núcleo Distrital prende-se 
com a parceria em grupos de trabalho e projetos locais de inovação social – Parcerias para o Impacto 
(Ave) e Territórios de Impacto (Cávado) – a participação nas Plataformas Supraconcelhias do Ave e do 
Cávado e no Grupo de trabalho sobre Envelhecimento, Deficiência e Incapacidades. Não podemos, 
ainda, deixar de referir a colaboração/ articulação com o CLAS de Braga, nomeadamente com o 
Município, no desenvolvimento de iniciativas, formações e projetos (Ex. projetos Singular do Plural, 
Inclusivamente e ACEDER-Norte). 

Igualmente destacamos a dinamização do modelo de parceria interconcelhio, com elevados níveis 
de co-responsabilização e de autonomia, no que concerne por exemplo ao funcionamento do grupo 
de trabalho temático infância e juventude dinamizado pelo Núcleo Distrital potenciando a pro-
atividade e sustentabilidade das ações, a co-responsabilidade e recursos entre organizações e nas 
comunidades locais, potenciando o trabalho em rede. 

Os associados da EAPN Portugal foram convidados 
a participar num Workshop sobre: Projetos 
Europeus Erasmus: como elaborar candidaturas. 
O evento contou com momentos de animação 
cultural, designadamente de animação teatral 
inclusiva, seguindo-se a apresentação do Projecto 
Inclusivo Programa Erasmus “ So far… So near – 
inclusive arts”.

No âmbito deste grupo, foi disseminado o 
Jogo dos Direitos, um produto pedagógico 
com características inovadoras, pela sua forma 
e conteúdos que assumem a particularidade 
de terem sido criados com a participação das 
próprias crianças mediante a realização de 
sessões de trabalho dinamizadas pelas entidades 
parceiras. A revisão dos mesmos contou com 
o apoio do Departamento de Educação da 
Universidade do Minho. Este é um produto que 
tem revelado boa adesão e procura e tem sido 
utilizado não só a nível distrital, mas também a 
nível nacional por escolas, CPCJ, IPSS e projetos 
de intervenção comunitária.

Jogo dos Direitos
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Dilemas éticos e boas práticas na intervenção 
com famílias muito vulneráveis Seminário  “Responsabilidade Social e 

Desenvolvimento do território”

08.05 | Auditório Paulo Quintela de Bragança.
19.11| Universidade do Minho

Workshop Dilemas Éticos e Boas Práticas de 
Intervenção com Famílias Vulneráveis

Realizou-se no dia 19 de novembro na 
Universidade do Minho um workshop 
formativo sobre questões éticas e boas 
práticas na intervenção com família muito 
vulneráveis, continuando, assim, a contribuir 
para a capacitação das organizações neste 
domínio. Neste workshop participaram 
diversos profissionais de organizações da 
Economia social e de entidades públicas do 
distrito de Braga, com o objetivo de repensar 
as formas de intervir com as famílias vulneráveis e abordar as estratégias com sucesso na resolução 
de problemas éticos. Os conteúdos abordados prenderam-se com os dilemas éticos comuns na 
intervenção social, a prática profissional e tomada de decisão ética e a análise de casos práticos e 
boas práticas na intervenção com famílias muito vulneráveis.  

BRAGANÇA 

Na atividade do Núcleo distrital destaca-se o desenvolvimento do Projeto Ger@ções, um projeto 
intergeracional, que envolve crianças, pessoas idosas e pessoas portadores de deficiência. O 
projeto é constituído por 12 parceiros da área da infância, deficiência e 3ª idade (ASCUDT, 
Fundação Betânia, Obra Kolping, Centro Dia do Centro Social P. Stº Condestável, Jardim de 
Infância do Centro Social e Stº Condestável, Centro Social P. Stº Mártires, Centro Social S. Pedro 
de Serracenos, Centro Social P. de Baçal, Centro Social P. Stº António de Coelhoso, Centro Social 
P. de Izeda, Centro Social P. Nª Srª da Ponte e o Centro Social Paroquial de S. Roque) e tem como 
objetivos: a)sensibilizar a opinião pública para o valor do envelhecimento destacando o contributo 
útil das pessoas mais velhas para a sociedade; b) promover o intercâmbio de conhecimentos, 
a solidariedade entre as gerações e a dignidade e vitalidade de todos, explorando o potencial 
das pessoas mais velhas; c) proceder ao intercâmbio de informações e ações, desenvolver a 
aprendizagem mútua, incentivando a solidariedade, amizade e cooperação e promover atividades 
que contribuam para lutar contra a discriminação e superar os estereótipos relacionados com a 
idade, a condição social e com a deficiência.

Para além do projeto e das atividades de formação e de capacitação, destaca-se a realização dos 
seguintes eventos:

Workshop Dilemas Éticos e Boas Práticas de 
Intervenção com Famílias Vulneráveis

No âmbito de um protocolo estabelecido com o 
GRACE – Grupo de Reflexão a Apoio à Cidadania 
Empresarial, foi realizado realizado este evento, 
que contou com a colaboração do Município 
de Bragança, com o objetivo de promover a 
cidadania empresarial e a responsabilidade 
social das empresas, estimulando as empresas 
a desenvolver e participar em projetos que 
dinamizem o tecido empresarial e o aproximem 
do Terceiro Setor, potenciando o trabalho 
em rede de forma a fomentar a crescente 
participação das empresas no contexto social em 
que se inserem e ampliar o seu impacto positivo 
na comunidade.

Encontro Regional do Norte de 
Conselhos Locais de Cidadãos
 
27.28 – 05 | Bragança

A cidade de Bragança recebeu, no dia 27 e 
28 de maio, o Encontro Regional do Norte de 
Conselhos Locais de Cidadãos (CLC) da EAPN 
Portugal. Participaram no Encontro 23 cidadãos/ãs, 
representantes do CLC de Aveiro, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança. O Encontro teve como 
objetivo promover a participação de cidadãos/ãs 
que vivem (ou viveram) em situação de pobreza e/
ou exclusão social, através de um intercâmbio de 
experiências e de reflexão que permitam colocar 
os/as cidadãos/ãs e a sua participação no centro 
da ação para a inclusão. O tema foi “Saúde e 
Participação” e a sua dinamização esteve a cargo da 
Entidade Reguladora da Saúde, da CASO Portugal 
e da delegação de Bragança da Liga Portuguesa 
contra o cancro. Teve a colaboração e apoio do 
Município de Bragança e da União de freguesias 
da Sé, Santa Maria e Meixedo.

Encontro Regional do Norte de Conselhos 
Locais de Cidadãos
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Fórum Reflectir sobre a Deficiência

06.12 | Auditório da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão

No âmbito da sinalização do Dia Internacional 
da pessoa com deficiência, que se celebra dia 3 
de dezembro, o Núcleo Distrital de Bragança da 
EAPN Portugal- Rede Europeia Anti-Pobreza, 
em parceria com as instituições do distrito que 
trabalham na área da deficiência, organizaram no 
dia 6 de dezembro um Fórum sobre deficiência 
no auditório da Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão  de Bragança, sob o tema “Bragança 
acessível para TODOS”.

Encontro Regional do Centro  
do Conselho Local de Cidadãos

16-17.09 - Fundão

O Encontro envolveu os CLC dos Núcleos Distritais de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, 
Santarém e Viseu. No primeiro dia realizou-se uma oficina de criação de projetos numa lógica de 
identificar dificuldades e estratégias para enfrentar os problemas sinalizados pelos cidadãos do 
conselho local de cidadãos da região centro, assim como definiram prioridades de atuação, sobre os 
Objetivos da Agenda Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030.

CASTELO BRANCO
Uma das mais-valias da intervenção do Núcleo Distrital de Castelo Branco tem sido o trabalho 
desenvolvido junto da comunidade educativa, através do projeto Escolas Crescer na Cidadania. O 
projeto (já com vários anos de edições) tem vindo a formar e a informar as diversas gerações de 
alunos na temática da pobreza e da exclusão social, cujo objetivo principal é formar para capacitar 
de forma responsável os direitos e deveres na igualdade de género e cidadania ativa e democrática. 
Temos vindo a contribuir para formar alunos/cidadãos na temática da pobreza e da exclusão social, 
capazes de exercer de forma responsável os direitos e deveres na igualdade de género e cidadania 
ativa e democrática. 
Ao longo do ano, destacamos as seguintes iniciativas:

O Plano de Bem - Estar na Demência: 
oficina de conhecimento, em Castelo Branco

23.05 | Lar São Silvestre dos Escalos de Baixo 

Estiveram presentes 10 instituições  associadas da EAPN do concelho de Castelo Branco, Fundão e 
Covilhã, e dois elementos do CLC. Fez-se uma breve abordagem de acordo com as necessidades 
das pessoas com demências, centrada na pessoa como utilizar o plano de bem -estar como uma 
ferramenta de trabalho na mudança de atitudes face ao utente e cuidador informal.
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14º Encontro Distrital de 
Associados da EAPN Portugal  
Núcleo Distrital de Castelo Branco

19.10 |Pavilhão Multiusos do Fundão

O Núcleo Distrital de Castelo Branco e o Município do 
Fundão, realizaram, no dia 19 de outubro, no Pavilhão 
Multiusos do Fundão, o 14º Encontro Distrital de 
Associados da EAPN Portugal | Núcleo Distrital de 
Castelo Branco, em parceira com a Câmara Municipal 
do Fundão e todas as organizações de solidariedade 
social dos concelhos do Fundão, Castelo Branco, 
Covilhã e Proença-a-Nova. 

 

COIMBRA
Destacamos em 2019 o trabalho desenvolvido com as diversas CPCJ e Redes Sociais do Distrito, 
aliás de uma forma geral com as entidades de poder local, com as quais existe uma boa articulação, 
designadamente os Municípios e a Segurança Social, que permitiram o estreitar das relações de 
parceria com todos os que desenvolvem o seu trabalho neste território. Concretizou-se a celebração 
de um Protocolo de colaboração com as CPCJ e os Municípios com os quais o Núcleo mais trabalha, 
formalizando assim uma parceria informal que existe já há alguns anos, e com os quais já se realizaram 
inúmeras ações.
Este trabalho com as entidades públicas reveste-se de importância significativa uma vez que 
consideramos que é um trabalho que dá bastante visibilidade ao núcleo e ao trabalho em rede 
necessário ao sucesso da intervenção social. Foram igualmente desenvolvidas bastantes iniciativas 
com os diversos CLAS das Redes Sociais do Distrito, nomeadamente, nas áreas do Planeamento, 
dinamizando mesas de trabalho com vista à auscultação das entidades para a elaboração dos Planos 
Municipais e do aumento do conhecimento local.

Fórum “Interior, Incluir para desenvolver : que estratégias?”

13.12 | Castelo Branco

Este Fórum foi uma iniciativa dos Núcleos Distritais de Castelo Branco, Portalegre e Santarém e a 
ANIMAR, e teve como finalidade debater as seguintes preocupações: decréscimo de natalidade, do 
envelhecimento dos territórios e da insuficiente população ativa residente; fragilização territorial, 
económica e social, e quais as consequências à população; quais fatores de atratividade populacional 
existentes nos territórios; de que forma é promovida a inclusão/integração dos novos residentes 
e quais as dificuldades/facilidades sentidas; das soluções/modelos de promoção /estimulação /
incentivo à fixação de pessoas nos territórios; das estratégias e políticas públicas de incentivo à 
migração e à fixação, assim como na promoção da integração dos novos residentes.

Sessão de Abertura do Fórum Interior, Incluir para desenvolver : que estratégias?

Seminário “Rumos para a inclusão 
- estratégias de intervenção local 
(Sem-Abrigo)”

14.10 | Auditório Municipal Santos Rocha

O NPISA da Figueira da Foz em parceria com o 
Núcleo Distrital de Coimbra da EAPN Portugal, 
enquadrado na dinamização da Semana da 
Igualdade 2019, organizou um Seminário 
subordinado ao tema: “Rumos para a Inclusão 
- Estratégias de Intervenção Local”, o qual visa 
criar momentos que permitam refletir sobre a 
temática das pessoas em situação de sem-abrigo. 
Com este Seminário, pretendeu-se promover a 
partilha e a troca de conhecimento sobre práticas 
e modelos de intervenção diferenciados aplicados 
no território nacional pelas diversas equipas, 
dos NPISA às Entidades de intervenção direta, 
refletindo sobre a realidade vivida nos territórios e 
as preocupações sentidas no desenvolvimento do 
seu trabalho diário, bem como sobre os desafios 
com que se deparam diariamente para conseguir 
tornar o seu trabalho mais eficaz.
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“Crianças de hoje, adultos de 
amanhã – Que futuro?” 

08.11 | Tentúgal - Montemor - o-Velho

No âmbito das comemorações dos 30 anos da 
Convenção dos Direitos das Crianças, o Núcleo 
de Coimbra e as Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens de Cantanhede, Figueira da Foz, 
Mealhada, Mira e Montemor-o-Velho organizaram 
um encontro sobre os desafios que as crianças e 
jovens enfrentam na sociedade atual.

RESPOSTAS DE GOVERNANÇA 
INTEGRADA NA RESOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS SOCIAIS

21.10 | Universidade de Évora
 
No dia 21 de outubro realizou-se o Encontro 
Respostas de Governança Integrada na Resolução 
dos Problemas, cujo objetivo foi conhecer e 
refletir sobre as práticas de Governança Integrada 
nomeadamente sobre as potencialidades, 
as práticas e os desafios que se colocam aos 
interventores. O Encontro foi organizado em 
parceria com diversas entidades do Distrito de 
Évora entre as quais se destacaram a  APCE 
(Associação de Paralisia do Concelho de Évora), 
a Cáritas Arquidiocesana de Évora, a Associação 
Chão dos Meninos e o apoio e intervenção da 
Universidade de Évora. 

ÉVORA
Ao longo do ano de 2020, o Núcleo Distrital de Évora procurou dar um contributo positivo para o 
reforço de competências de intervenção às entidades não-governamentais e Organismos Públicos 
do Distrito através da execução de atividades de cariz formativo e informativo destacando-se a 
oferta formativa realizada e as sessões sobre a intervenção social com as comunidades ciganas. 
Salientamos também como aspeto muito importante a sensibilização que está desenvolver nas 
escolas nomeadamente as sessões com docentes sobre a intervenção com os alunos oriundos das 
comunidades ciganas, nomeadamente pelo seu reforço de competências ao tomarem conhecimento 
de importantes documentos enquadradores tais como a Estratégia Nacional de Integração das 
Comunidades Ciganas bem como o conhecimento sobre importantes práticas desenvolvidas 
no trabalho com as comunidades ciganas que em muito têm concorrido para a quebra dos 
estereótipos e sucesso escolar dos referidos alunos. De igual modo têm sido realizadas também 
nos estabelecimentos de ensino, de forma regular sessões / atividades com alunos no sentido de 
os sensibilizar para as problemáticas da pobreza e da exclusão social, a necessidade de viverem a 
sua cidadania, os Direitos Humanos a Igualdade de Género e outras temáticas, que de forma muito 
interativa podem gerar profundos resultados.

FARO
O trabalho realizado pelo Núcleo Distrital de Faro contribuiu para um aumento das competências 
técnicas dos colaboradores das entidades da Economia social e de entidades públicas, que atuam 
direta ou indiretamente junto das pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante a 
realização de ações de formação certificadas e workshops formativos. Por outro lado, mediante a 
promoção de espaços de partilha interinstitucional, inclusive em contexto de reuniões de associados 
e de grupos de trabalho, foi visível um reforço do intercâmbio de conhecimentos e experiências e 
do trabalho em parceria/ em rede entre associados e entidades da economia social, nomeadamente 
projetos de intervenção comunitária ao nível interconcelhio.  Por outro lado, considera-se que o 
trabalho realizado com as comunidades ciganas tem um forte impacto a nível local, principalmente 
ao nível da participação dos mesmos e do fortalecimento de parcerias.

É ainda de realçar a importância das parcerias estabelecidas ao nível do Grupo de Trabalho do 
Envelhecimento, que promovem uma maior articulação interinstitucional, bem como o debate sobre 
questões que efetivamente preocupam as equipas técnicas e fomentando cada vez mais a partilha 
de experiências e a participação de pessoas que vivenciam as problemáticas.
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“Cuidar de quem Cuida”

15.11 | Auditório do Centro Distrital 
de Segurança Social

Esta atividade foi realizada no âmbito do V Encontro 
do Grupo de Trabalho sobre Envelhecimento 
“Cuidar de quem cuida” que envolveu o debate 
com conceituados especialistas na área dos 
cuidadores, bem como com a participação de 
cuidadores e associações de cuidadores. 

Seminário “ESCOLA INCLUSIVA - 
O seu papel no Combate ao Abandono e Insucesso Escolar”

11.12 | Auditório Carreira Amarelo da Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto de Castelo Branco

O Projeto Juntos Somos + Escola, da EAPN Portugal/Núcleo Distrital da Guarda, em colaboração 
com o Instituto Politécnico da Guarda, organizou o Seminário “ESCOLA INCLUSIVA - O seu 
papel no Combate ao Abandono e Insucesso Escolar”. O evento contou com a intervenção dos 
representantes dos Agrupamentos de Escolas da Guarda, do Instituto Politécnico da Guarda, e 
tem como principal palestrante o Presidente da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial, David Rodrigues, que desenvolveu uma intensa carreira universitária e 
trabalhou em projetos internacionais para a UNESCO, UNICEF e Handicap International. Integra o 
Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e é, desde junho de 2015, 
Conselheiro Nacional de Educação.

GUARDA
Mesa Redonda “Responsabilidade 
social e desenvolvimento do 
território”

15.11 | Café-Concerto do Teatro Municipal da Guarda

Foi realizado na Guarda um Fórum sobre 
“Responsabilidade Social das Empresas”, em 
colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda, 
a Câmara Municipal da Guarda e várias entidades 
ligadas ao setor empresarial do distrito. Este fórum 
enquadra-se dentro da área de trabalho da EAPN 
Portugal, relativa ao estabelecimento de pontes 
entre o Terceiro Setor e o Setor privado lucrativo. 
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LEIRIA
Numa estratégia concertada com os seus associados e parceiros, o Núcleo trabalhou as práticas 
culturais e artísticas enquanto instrumentos no domínio da inclusão social, capacitando, profissionais, 
voluntários e as próprias pessoas em situação de vulnerabilidade social, por um lado, de conhecimentos 
e ferramentas metodológicas e, por outro lado, competências que lhes permitam trabalhar as 
questões da inclusão social através das práticas artísticas e culturais. Exemplos de atividades: 

- VII Jornadas de Economia Social: O papel das artes performativas na inclusão social; 

- Oficinas de prática e conhecimento: Criatividade na Intervenção Social (Caldas da Rainha e Nazaré); 

- Peça de teatro Todos Somos Um, no âmbito da Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, 
com 4 apresentações em Leiria e Viseu;

- Produção de uma publicação, intitulada: Para onde vai o tempo? Relatos e ficções à volta de contextos 
de vulnerabilidade, pedaços de história de vida de três membros do Conselho Local de Cidadãos.

- Sessões sobre cidadania e inclusão a partir do Baú da Cidadania, junto das crianças e jovens do 
Projeto Redes na Quint@ - E7G da InPulsar.

- Apresentação do Kit Pedagógico Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão nos 10 concelhos da 
CIMRL e no âmbito do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

Debate sobre estratégias de integração 
para as pessoas em situação de sem abrigo

19.11|Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha

Debate sobre a integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, organizada pela Rede Social das 
Caldas da Rainha em parceria com o Núcleo Distrital de Leiria da EAPN Portugal. A vereadora Maria 
da Conceição Pereira apresentou o ponto de situação concelhio relativamente ao número de pessoas 
em situação de sem abrigo e as respostas da comunidade dirigida a esta população. O momento 
seguinte caraterizou-se pela apresentação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo, a cargo de Maria José Domingos, da Rede DLBC Lisboa, em representação 
do GIMAE – Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia. O Programa Casas 
Primeiro, promovido pela AEIPS – Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, foi apresentado 
por Inês Almas e Andreia Caires, que finalizaram esta sessão, dando lugar a um momento de debate 
bastante participativo com os parceiros do CLAS da Rede Social.                          

VII Jornadas de Economia Social 
“O papel das artes performativas na 
inclusão social”

13.14-06 | Instituto Português 
do Desporto e Juventude 

A 7.ª edição das Jornadas da Economia Social 
tiveram como objetivo dar a conhecer o estado 
das artes performativas em matéria de inclusão 
social. Desta forma, a iniciativa pretendeu 
contribuir, igualmente, para a disseminação de 
boas práticas de intervenção artística performativa 
com a finalidade de incluir grupos socialmente 
vulneráveis, a nível local, regional e nacional.
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Encontro Regional do  Sul  dos 
Conselhos Locais de Cidadãos/ãs

08 e 09. 11 | Inatel Oeiras 

À semelhança dos anos anteriores, os Núcleos 
Distritais que integram a Região Sul (Beja, Évora, 
Faro, Lisboa, Portalegre, Setúbal), em conjunto com 
os CLC de cada território, garantiram a continuidade 
desta atividade. Nela procurou-se relembrar ou 
aprender “quem somos, individualmente e em 
coletivo, e chegar a ideias do que queremos fazer 
e/ou ser” a partir do jogo/metodologia GO DEEP 
(prémio “Global Education Innovation” em 2017). 

LISBOA
Manteve-se o trabalho de lobby em torno da avaliação de políticas públicas, com a participação em 
plataformas interinstitucionais de trabalho como é o caso das pessoas em situação de sem-abrigo, 
da Rede DLBC, da Rede Social de Lisboa e da Plataforma supraconcelhia da Grande Lisboa. 

Foi também durante 2019 que o Nucleo Distrital de Lisboa passou a pertencer à Rede de parceiros 
do NPISA de Lisboa.

No dia 4 de setembro de 2019, nos Paços do Concelho, deu-se lugar ao ato de assinatura de novo 
Protocolo de Parceria. Este documento, foi assinado pela Diretora Adjunta do Centro Distrital de 
Lisboa do Instituto de Segurança Social, pelo Vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de 
Lisboa, pelo Administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e por todas as entidades que 
integram o NPISA de Lisboa. A EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti Pobreza foi uma das três novas 
entidades a integrar esta estrutura, alargando assim a parceria, a 31 entidades.
 

Assinatura do novo Protocolo 
de parceira do NPISA de Lisboa

PORTALEGRE
Uma grande aposta do Nucleo de Portalegre em 2019 foi a realização da Semana da Interculturalidade, 
realizando-se várias atividades, de grandes dimensões, envolvendo um número muito significativo 
de parceiros no planeamento de eventos que envolveram cerca de 300 pessoas, entre os concelhos 
de Portalegre e Campo Maior.

Além disso destaca-se a organização das Jornadas da Família, que este ano adquiriram uma 
dimensão transfronteiriça e a organização do I Fórum do Envelhecimento que contou com a 
presença de mais de 120 pessoas, tendo como local de realização o concelho de Nisa, um dos mais 
envelhecidos do país.

I FÓRUM DO ENVELHECIMENTO 
Preparar o Futuro: 
Reflexões e Desafios

05.06 | Cine Teatro de Nisa

Tendo em conta que o distrito de Portalegre 
apresenta uma das mais elevadas taxas de 
envelhecimento da população portuguesa, 
sendo Nisa considerado um dos territórios 
mais envelhecidos do país, o Nucleo Distrital 
de Portalegre considerou premente debater 
este tema e criar as melhores condições e 
preparar as instituições para acolher os idosos 
e proporcionar-lhe um envelhecimento ativo. 
O Nucleo Distrital de Portalegre contou 
com a Santa Casa de Misericórdia de Nisa, 
o Instituto Politécnico de Portalegre e com 
Câmara Municipal de Nisa, como parceiros na 
organização deste evento.
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PORTO
O reconhecimento do trabalho do Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal ao nível da promoção 
da participação das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social, reconhecimento que 
em muito contribuiu para a eleição do Núcleo distrital do Porto para a coordenação do eixo da 
Participação e Cidadania do NPISA Porto. Esta coordenação tem apostado e procurado respostas 
significativas ao nível da inclusão social pela arte. A aposta na inclusão social pela arte tem levado o 
Núcleo distrital do Porto a estabelecer parcerias com novas entidades que trazem novas linguagens. 
Destacamos a este nível a dinamização e a execução da parte da mediação sociocultural do projeto 
AIIA da Câmara Municipal do Porto para a dinamização de 3 oficinas criativas junto de população em 
situação de sem abrigo. Esta coordenação tem apostado e procurado respostas significativas ao nível 
da inclusão social pela arte. A inclusão social pela arte revela-se também um ponto forte do ND do 
Porto, com a abertura significativa a novas parcerias neste âmbito, concretizada por via de iniciativas 
como a da Semana da Interculturalidade.

Outros eventos se destacaram ao longo do ano 2019 em várias áreas nomeadamente: 

SEMANA: “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social”
 
17 a 24.10
 
A iniciativa Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social, que remonta ao ano de 2010, pretende 
mobilizar e sensibilizar a sociedade portuguesa para a problemática da pobreza e da exclusão social, 
enquanto efetivas violações dos mais elementares Direitos Humanos. Esta iniciativa tem tido um 
grande sucesso no alerta para as problemáticas que visa. Este sucesso deve-se a tod@s que com 
as suas iniciativas locais, transformaram este evento num acontecimento nacional marcante ao 
longo dos últimos anos! Neste sentido, o núcleo do Porto pretendeu dar continuidade ao trabalho 
já desenvolvido pelas organizações da sociedade civil desde 2010, desafiando as organizações de 
intervenção social do distrito a abraçar a iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social”. 
No distrito do Porto a maior parte das ações resultam dos contributos de associados e parceiros do 
Núcleo do Porto da EAPN Portugal. 

SANTARÉM 
Em 2019, destacam-se as ações desenvolvidas em parceria com os Municípios ao nível da 
desconstrução de algumas representações negativas que existem sobre determinados grupos na 
sociedade e o desenvolvimento de projetos inovadores em cooperação e adequados às necessidades 
locais. Ainda no âmbito da diversificação de intervenções e práticas inovadoras procurou-se 
maximizar a intervenção junto de públicos desfavorecidos com e para o CLC envolvendo-os em 
práticas inovadoras realizadas em parceria com diversas entidades, com destaque para o trabalho 
desenvolvido com o Município de Ourém.  
 
Destaca-se ainda o projeto de investigação ação em parceria com o IP Santarém: “Estratégia para 
Romper Ciclos de Pobreza”_ projeto de mentoria e tutoria interpares, que visa combater o abandono 
e o insucesso escolar nos cursos TESP- Técnicos Superiores Profissionais, bem como a aprovação da 
candidatura ao Prémio BPI Rural - Projeto PsicoCuidar – Unidade Itinerante de Apoio e Intervenção 
Psicossocial - tendo como entidade promotora a Associação Alzheimer Portugal e a EAPN como 
parceira e que será executado em 2020.

ENCONTRO: “Sou Criança e 
escrevo os meus Direitos!”

18.11 | Centro Cultural Amália Rodrigues - 
Rio Tinto- Gondomar 

Para assinalar o Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças, que se celebra a 20 
de novembro, o Núcleo em parceria com 
o Projeto E7G A Escolha é Tua! e todas as 
suas entidades de consórcio, dinamizou o 
Encontro “Sou Criança e escrevo os meus 
Direitos!”.  Pretendeu assinalar esta data para 
refletir sobre os caminhos que têm vindo 
a ser trilhados no que respeita aos direitos 
das crianças, dando um enfoque particular 
à questão da participação das mesmas no 
desenho destes caminhos e igualmente à 
pobreza infantil, forma manifesta e extrema 
de violação destes direitos. Ao longo desse 
dia realizou-se em paralelo com este Encontro 
uma mostra de trabalhos resultantes de 
vários projetos Escolhas, que tiveram palco à 
tarde para partilha das suas experiências. Foi 
ainda possível a participação na montagem 
do Estendal dos Direitos, iniciativa da CPCJ 
de Gondomar. 
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IV Encontro de Dirigentes do Distrito de Santarém

28.05 | Auditório Prof. Vaz Portugal da Estação Zootécnica Nacional no Vale de Santarém 

O Núcleo Distrital de Santarém da EAPN Portugal, o Centro Social Paroquial Santa Marta, o Centro 
de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, Rosário Salavessa (associada em nome individual), 
a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a UDIPSS de Santarém, promoveram o IV Encontro de 
Dirigentes do Distrito de Santarém, com a temática da “(Des)Adequação das Respostas Sociais no 
Envelhecimento”. O propósito em 2019 do Encontro de Dirigentes foi reflectir  sobre os desafios que 
se impõe às Instituições; qual a intervenção, como estar preparado para os novos públicos e como 
garantir a sustentabilidade dos serviços.

Sessão de Abertura IV Encontro de 
Dirigentes do Distrito de Santarém

Destacamos também o trabalho realizado ao nível do Plano de Integração das Comunidades Ciganas 
em Almada. Constituiu como que uma primeira etapa de um trabalho futuro de articulação a este 
nível com pessoas e organizações chave no território de Almada. Considera-se um primeiro “patamar” 
para aposta futura na desconstrução de estereótipos relativos às comunidades ciganas junto da 
sociedade civil. 

O trabalho realizado em conjunto com algumas entidades do poder local, designadamente os 
Municípios, e com a Segurança Social local tem-se manifestando relevante para Núcleo Distrital e 
para o desenvolvimento do território e da coesão social.

SETÚBAL
A procura por otimizar recursos e intervenções internas (equipa EAPN, Associados/as) e de parceiros/
as e agentes locais, tornou-se visível em 2019 na ligação entre atividades (ex: articulação projeto 
Retratos Tecidos em Manta, Círculo de Conhecimento e IPQ-CT186) em que umas atividades 
concorrem e se conjugam umas com as outras permitindo aumentar o seu espectro, abrangência e 
valorizar conhecimentos/experiências detidas. 

Destacamos a intervenção no âmbito do NPISA de Setúbal, procurando concorrer para a 
implementação da ENIPSSA neste território. A priorização de promoção de sessões de discussão de 
casos revelou-se uma estratégia eficaz para refletir e concertar a intervenção das entidades parceiras, 
e identificar necessidades (de articulação, de respostas/equipamentos etc.). 

Encontro Políticas e Práticas de 
Apoio Alimentar – Desafios 
e Caminhos

23.10 | Escola Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Setúbal

O Encontro foi organizado pelo Grupo de 
Trabalho da Cidadania, Participação, Igualdade 
e Inclusão , da Plataforma Supraconcelhia do 
Alentejo Litoral,  e tem como objetivo promover 
um debate alargado e plural sobre as questões e 
desafios alimentares.

Seminário” Desenvolvimento Local 
– Práticas e Reflexões”

29.10 | Auditório Fernando Lopes Graça (Almada)

Tratou-se de uma iniciativa promovida pela 
Santa Casa da Misericórdia de Almada e EAPN 
Portugal, que procurou apresentar e partilhar 
alguns dos principais resultados do CLDS 3G 
e do DLBC Urbano em Almada mas também 
gerar alguma reflexão sobre estes programas, e 
perspetivar desafios futuros.
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VIANA DO CASTELO
Destacamos a iniciativa Movimento Anti Pobreza que pretende mobilizar a população, sobretudo 
os mais jovens, na luta contra a desigualdade, por uma sociedade mais justa e eficiente, envolver os 
jovens na construção de um futuro menos desigual, com menos pobreza e menos exclusão social, 
informar os jovens sobre a situação social e económica local e nacional, sensibilizar o público para 
a necessidade de mudança de modelo de desenvolvimento e para uma intervenção democrática 
de cidadania na defesa dos direitos humanos (nomeadamente sociais, económicos e culturais).  
Esta Iniciativa é baseada num jogo, no qual se decide o “modelo de distribuição da riqueza que 
preferimos” colocando em questão as políticas fiscais e a desigualdade resultante da sua aplicação 
por parte do Estado. Neste sentido o Núcleo de Viana de Viana do Castelo levou a cabo (entre outras) 
as iniciativas que se destacam abaixo.

VILA REAL
Workshops: Como investir na Comunidade?

Mesa Redonda “Preciso 
de uma casa para viver 
com dignidade”

12.06 | Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

O Núcleo Distrital de Viana do Castelo 
da EAPN Portugal, em colaboração com 
o GEED (Gabinete de Estudos para a 
Educação e Desenvolvimento), a ESE do 
IPVC e o GAF (Gabinete de Atendimento 
à Família) organizaram um debate sobre 
o tema da habitação.

MAP TALK 
“A corrupção é uma violação dos direitos humanos”
 
10.11 | ESE - IPVC 
 
Numa parceria EAPN Portugal/ 
Núcleo Distrital de Viana do Castelo 
e o Gabinete de Estudos para a 
Educação e Desenvolvimento (ESE-
IPVC) foi realizada a MAP TALK 
“A corrupção é uma violação dos 
direitos humanos” na ESE - IPVC. 

19 e 25.03 | Régia Douro Park

O Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN Portugal 
promoveu conjuntamente com o CLDS 3G Vila 
Real (Cáritas Diocesana de Vila Real) e o Régia 
Douro Park dois workshops: “Como investir 
na comunidade?” (19 março) direcionados a 
empresas e o workshop “Preparar e apresentar 
projetos sociais” (25 março) destinados às 
entidades da economia social, membros do 
Grupo de Trabalho da Responsabilidade Social, 
uma iniciativa do Núcleo Distrital de Vila Real. 
Ambos os workshops foram dinamizados pela 
empresa de consultoria no terceiro setor – 
Turnaround Social.

“Reclaim Europe! Como construir a Europa a partir dos territórios?”

24.10 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

O seminário foi organizado pela Fundação 
Friedrich Ebert, pelo Núcleo Distrital de Vila 
Real da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-
Pobreza e pela UTAD / Centro de Estudos 
Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Faz 
parte do projeto “Reclaim Europe!”, da Fundação 
Friedrich Ebert, que pretende iniciar um debate 
alargado sobre as possíveis formas de as 
organizações da sociedade civil participarem na 
construção da Europa.
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VISEU
A dinamização de 3 sessões do jogo dos direitos junto do Projeto Caminhos E7G promovido pela 
Cáritas Diocesana de Viseu revela uma forma inovadora de se abordar os direitos humanos e das 
crianças, tendo em vista a promoção de valores relacionados com a ética e justiça social. Através 
de um jogo de tabuleiro facilitou-se a transmissão de conhecimento de uma forma inovadora e 
mais atrativa.

WORKSHOP “A pessoa além da demência: Gerir comportamentos 
complexos com Terapia de Validação e Reminiscência”

06.11 | Centro Socio Pastoral da Diocese de Viseu

A demência é uma patologia que, para além da perda de memória, apresenta alterações no 
comportamento e na capacidade funcional da pessoa. Comunicar eficazmente com esta torna-se 
um desafio, pois o passado da pessoa começa a fundir-se com a realidade presente. A Terapia 
de Validação (TV) defende que, em vez de tentarmos trazer a pessoa de volta à nossa realidade, 
é mais produtivo entrarmos na sua realidade.  Para conseguirmos aceder à sua realidade existem 
três pontes: a própria Validação, a reminiscência e a empatia. A Validação ajuda-nos a desenvolver 
competências para melhor lidar com a pessoa com demência ou desorientada e, deste modo, 
diminuir o stress e frustração e melhorar o bem-estar, dela e nosso, enquanto cuidadores (in)formais 
ou profissionais de organizações que trabalham com pessoas com demência. O desenvolvimento 
da TV tem sido contínuo, centrado principalmente na experiência e prática, e alguma investigação. 
A Validação é utilizada um pouco por todo o mundo, havendo Authorized Validation Organizations 
espalhadas por 12 países: Áustria, Bélgica, China, França, Alemanha, Israel, Itália, Japão, Espanha, 
Suécia, Suíça e EUA. Este workshop pretende ser uma introdução à Terapia de Validação (com 
recurso à reminiscência), de modo a aprofundar os conhecimentos dos participantes sobre a 
patologia e as técnicas utilizadas nas diversas fases.

World Café – “A Infância negada”

29.05 | Biblioteca Municipal de Carregal do Sal

O Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal organizou em parceria com o Município de Carregal 
do Sal o “World Café: Infância Negada”, dirigido às CPCJ do distrito de Viseu e profissionais sociais 
que exerçam a sua atividade na área da infância e juventude. O objetivo foi debater o tema da 
pobreza infantil a partir do documentário “O Começo da Vida”, nomeadamente o episódio sobre o
tema “A Infância Negada”, que nos mostrou que mesmo desejando o melhor para os seus filhos, nem
todos os pais são capazes de fornecer um ambiente seguro e saudável. O episódio destaca que para
cuidar de bebés e crianças é necessário primeiro ajudar o adulto responsável por elas.
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MADEIRA
Sessão de Apresentação do Plano de Atividades 
ao abrigo do Protocolo com a Câmara Municipal do Funchal 

WORKSHOP “Uma Luz Contra a Fome”
02.04 | Auditório da Escola da APEL

Decorreu no Funchal, um workshop intitulado Uma Luz Contra a Fome , promovido pela Associação 
Monte de Amigos e que visava debater o impacto que a fome tem a nível nutricional, mental e social. 
Estiveram presentes cerca de 70 pessoas de diversas áreas (saúde, educação- professores e alunos, 
instituições do 3º setor, Instituto da Segurança Social da Madeira) na sessão de abertura esteve 
presente o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo Cafôfo, e a sessão de encerramento 
contou com a presença da Dra. Rita Andrade, Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. A 

30.01 | Sala de Formação da Divisão de Sistemas 
de Informação da Câmara Municipal do Funchal 

Esta sessão teve como objetivo apresentar a 
experiência de trabalho da EAPN Portugal no que 
diz respeito ao combate à pobreza e exclusão 
socia, através de uma rede de instituições, grupos 
e pessoas que trabalham na Luta contra a Pobreza 
e a Exclusão Social no concelho do Funchal. Teve 
igualmente como objetivo apresentar o Plano de 
Atividades para 2019 no concelho do Funchal. Esta 
sessão contou com a participação do Presidente 
da Câmara do Funchal, Dr. Paulo Cafôfo, da 
Vereadora Madalena Nunes e do Presidente da 
EAPN Portugal, Pe Jardim Moreira. 

Sessão de Apresentação do Plano 
de Atividades do Núcleo da Madeira 
da EAPN Portugal
 
25.03 | Auditório da Reitoria da Universidade 
da Madeira

Esta sessão contou com a presença da Secretária 
Regional, Dra. Rita Andrade e do Presidente 
da EAPN Portugal, Pe. Jardim Moreira e com a 
Diretora Exceutiva da mesma organização, Dra. 
Sandra Araujo.

WORKSHOP “Promoção 
da Qualidade de Vida no 
Envelhecimento”

06.05 | Sala da Assembleia Municipal 
do Funchal 

Esta iniciativa contou com a presença 
de Joaquina Madeira, direção da 
EAPN Portugal, o gerontólogo social 
Eduardo Silva, coordenador regional da 
Associação Nacional de Gerontologia 
Social; a psicóloga, Dércia Rodrigues 
que abordou o tema da Dança Sénior 

convite da Associação promotora do evento, o Núcleo da Madeira da EAPN  esteve presente para 
falar um pouco sobre o trabalho que a EAPN Portugal desenvolve na luta contra a pobreza e a 
Exclusão Social. A EAPN  foi chamada a dar o seu contributo no 3º painel do dia, dedicado ao impacto 
que a fome tem a nível social e que contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal 
do Funchal, Dra. Madalena Nunes; a técnica do Núcleo da Madeira,  Dra. Sílvia Camacho; a Vice-
Presidente do ISSM da Madeira Dra. Cristina Vale e o Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho 
Engenheiro Duarte Caldeira Ferreira.

e os seus benefícios a nível físico, mental e social; e Iolanda Lucas – diretora do Departamento de 
Educação e Qualidade de Vida da Câmara Municipal do Funchal, que divulgou as iniciativas que o seu 
departamento realiza na área do envelhecimento ativo e saudável.

A moderação ficou a cargo do Prof. Joaquim Pinheiro da Universidade da Madeira.
Este encontro reuniu profissionais das mais diversas áreas, nomeadamente técnicos da área da saúde, 
da gerontologia, da psicomotricidade, da área social, entre outras.
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CONFERÊNCIA: POBREZA E 
EXCLUSÃO SOCIAL: 
O ESTADO DA ARTE

11.07 | Auditório do Instituto da Segurança 
Social da Madeira 

Os dados definitivos do Inquérito às Condições 
de Vida e do Rendimento do Instituto Nacional de 
Estatística (ICOR 2018) recentemente divulgados 
e tendo por base os indicadores de pobreza, 
privação material e intensidade laboral, indicam 
que a Região Autónoma da Madeira detém os 
segundos resultados mais elevados do conjunto 
das sete regiões do país; apontando que as 
pessoas em risco de pobreza e/ou exclusão social, 
na Madeira, atingem uma amostra de 81 mil 
indivíduos em condições de desigualdades sociais 
e, por conseguinte, de exclusão social. 

Assim, no intuito de debater e procurar soluções, 
o auditório do Instituto de Segurança Social da 
Madeira recebeu, no dia 11 de julho, o seminário 
“Pobreza e Exclusão Social – O Estado da Arte”, 
possibilitando a investigadores, organizações 
sociais e entidades públicas o debate sobre os 
principais desafios na luta contra a pobreza na 
Região Autónoma da Madeira e de apresentação 
de propostas de intervenção. 

  
COLÓQUIO: VOZ AOS DIREITOS

22.10 | Colégio dos Jesuítas

Decorreu no Colégio dos Jesuítas 
a iniciativa Voz aos Direitos, no 
âmbito do Dia Internacional Para 
a Erradicação da Pobreza, com 
o objetivo de falar dos Direitos 
Humanos das pessoas que vivem 
em situação de pobreza e/ou 
exclusão social. A conversa da mesa 
redonda teve como base duas 
grandes questões, o que é que 
estas instituições, no desempenho 
das suas atividades, fazem para 
assegurar/defender os direitos das 
pessoas que as procuram e o que é 
que ainda há a fazer para que todos 
possam usufruir plenamente dos 
seus direitos. 

Em forma de conclusão foi possível 
perceber que apesar dos esforços 
reais para a dignificação das 
pessoas, como por exemplo, através 
da adaptação da intervenção à 
especificidade das realidades com 
que as instituições trabalham, através 
da auscultação dos interessados 
ou da formação, persistência e 
inovação, ainda existe um longo 
caminho a percorrer. 
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ÁREA 1 GOVERNAÇÃO 

  
• Assembleia Geral Anual
• Comité Executivo 
• Bureau

ÁREA 2 ATIVIDADES 

O ano de 2019 foi particularmente relevante tendo em conta a participação em diferentes reuniões 
com a Comissão Europeia, no âmbito do Semestre Europeu e Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
Destaca-se igualmente o trabalho de participação das pessoas em situação de pobreza na preparação 
e participação do Encontro Europeu. É de realçar a produção e disseminação do documento «Cumprir 
a Agenda 2030. Para as Pessoas e o Planeta. Propostas da EAPN para uma Estratégia Europa pós-
2020» com orientações para uma nova Estratégia para a Europa. Destaca-se igualmente o trabalho 
de capacitação interno em matéria do trabalho realizado ao nível europeu.

A EAPN Portugal tem um grupo interno que acompanha o trabalho europeu. O grupo é composto por:

• Armandina Heleno – Departamento de Documentação e Informação e representante   
  no COMM’ON Group
• Elizabeth Santos – Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza
• Fátima Veiga - Departamento de Investigação e Projetos
• Júlio Paiva - Departamento de Desenvolvimento e Formação
• Maria José Vicente – Departamento de Desenvolvimento e Formação
• Paula Cruz – Departamento de Investigação e Projetos e representante no EUISG
• Sandra Araújo – Diretora Executiva
• Até Junho de 2019 Sérgio Aires integrou o Grupo enquanto representante da EAPN 
  Portugal no EXCO

DIMENSÃO 
EUROPEIA

6

© Cláudia Brandão
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Reuniões e iniciativas da EAPN Europa

A EAPN Portugal integra o Executivo da EAPN Europa e enquanto membro participa nas Assembleias 
Gerais desta Rede. Do ponto de vista do acompanhamento da Estratégia Europa 2020 e das políticas 
sociais a EAPN Portugal integra também o Grupo Estratégico de Inclusão social (EUISG). É de realçar 
o trabalho de participação das pessoas em situação de pobreza e do Encontro Europeu, dedicado 
este ano às prioridades políticas que as pessoas mais vulneráveis querem ver refletidas na agenda 
das Instituições Europeias.

• Participação na reunião de coordenadores nacionais de pessoas em situação de 
pobreza e de exclusão social (Viena, Março)
•Participação em 2 reuniões do EXCO (Pamplona, 4 e 5 de Abril; Bruxelas, 14 e 15 de Junho)
•Participação nas reuniões do EUISG (Riga, 21 a 23 de março; Bruxelas, 13 a 15 de 
junho; Helsínquia, 13 e 14 de setembro)
•Participação na Policy Conference da EAPN Europa: “Beyond Europe 2020 to Agenda 
2030 – working together for a post 2020 strategy that really benefits people and 
planet” (Bruxelas, 15 de junho);
•Participação na Assembleia Geral da EAPN Europa (15 de setembro)
•Participação no 18º Encontro Europeu de Pessoas em situação de pobreza (Bruxelas, 
18 e 19 de novembro).

Participação em reuniões com a Comissão Europeia

Ao longo de 2019 a EAPN Portugal teve oportunidade de apresentar junto de representantes da 
Comissão Europeia as suas análises sobre o cumprimento da Estratégia Europa 2020 e apresentar as 
suas preocupações relativas à luta contra a pobreza e a situação social nacional.

•Participação em reunião com a 
Comissão Europeia em Bruxelas- The 
Civil Society Round Table Review on 
Social Inclusion (Bruxelas, 13 de março)
•Participação em reunião com a 
Representação da Comissão Europeia 
em Portugal (Lisboa, 26 de março)
•Participação na reunião Achieving 
progres on poverty reduction and 
strengthening civil dialogue – Bruxelas, 
14 de maio
•Participação evento promovido pela 
Comissão Europeia ESF Transnational 
Platform Conference (Bruxelas, 21 e 22 
de maio)
•Participação numa reunião sobre o Semestre Europeu a convite da Comissão 
Europeia (Lisboa, 13 de novembro)

Pilar Europeu dos Direitos Sociais

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado em 2016 e proclamado em 2017 pelos 
Presidentes do Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia e Comissão Europeia, é um 
quadro de direitos e princípios que pretende “servir de orientação para atingir resultados eficazes 
em matéria social e de emprego que permitam dar resposta aos desafios atuais e futuros e 
satisfazer as necessidades essenciais da população”1 . A EAPN Portugal acompanha esta agenda 
desde 2016 e é um dos instrumentos centrais no acompanhamento ao Semestre Europeu, mas 
também nas reuniões de trabalho.

No sentido de apoiar a implementação do Pilar Europeu ao nível nacional e europeu, a EAPN 
Portugal organizou:

•3 Sessões de informação e reflexão sobre o Pilar: Aveiro, 11 de outubro; Fundão, 12 
de novembro e Madeira, 21 de Novembro.
•Realização de uma ação de formação sobre o PEDS, Estratégia 2020 e outros temas 
europeus para os membros das mesas do Conselho Geral (Fevereiro).
•Realização de uma aula na FLUP sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (31 de Maio).

Poverty Watch

Em Setembro a EAPN Portugal elaborou e disseminou o Relatório 
Nacional de Pobreza (National Poverty Watch Report) relativo a 2019. 
No relatório deste ano foi dado destaque à situação da Habitação 
em Portugal. O relatório foi posteriormente disseminado junto 
dos membros da Organização, mas também junto do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, assim como da 
Comissão Europeia (através da EAPN Europa).

Semestre Europeu

O Semestre Europeu é o ciclo de coordenação das políticas económicas e orçamentais da União 
Europeia. Um dos objetivos centrais do Semestre passa por implementar a Estratégia Europa 2020. 
Desde que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi proclamado que este é também parte integrante 
do Semestre.

•Análise do Country Report Portugal 2019; Programa Nacional de Reformas 2016-
2023; Recomendações Específicas dirigidas a Portugal
• Contributo e disseminação dos relatórios: No Time for Complacency. EAPN 
assessment of the 2019 Country Reports & Proposals for Country Specific 
Recommendations (maio); A Step forward for social rights? EAPN assessment of 2019 
Country Specific Recommendations & Country Analysis (julho); Is the 2019 Semester 
more social? EAPN assessment of the European Semester 2019 (setembro).

 1 In Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
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Estratégia Pós 2020

Ao longo de 2019 a EAPN Europa, com a participação de todas as redes nacionais, elaborou o 
documento: Cumprir a Agenda 2030. Para as Pessoas e o Planeta. Propostas da EAPN para uma 
Estratégia Europa pós-2020. Este documento apela à definição de uma nova Estratégia para a Europa 
que apresente resultados tangíveis para as pessoas e o planeta. Em 2019 a EAPN Portugal procedeu à 
tradução para português do documento e disseminou-o junto de entidades relevantes e o Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Grupos de Trabalho:

•Grupo de Trabalho Europeu sobre Género e Pobreza: contributos e disseminação 
do 2º relatório do grupo – Gender-based violence and poverty in Europe (Fevereiro)
•Grupo de Trabalho sobre Comunicação (COMM’ON Group): Participação em 6 
reuniões online, uma das quais liderada pela EAPN Portugal; Participação numa 
reunião presencial do grupo em Varsóvia; redação de um draft do capítulo 3 do Guia 
de Comunicação com e para pessoas em situação de pobreza.

Campanhas Europeias:

•Campanha das Eleições Europeias (#EUPovertyFree)
 
EAPN Portugal foi uma das redes que participou nesta campanha que envolveu atividades como a 
tradução dos materiais da Campanha para português; contacto com os candidatos ao Parlamento 
Europeu para assinatura do Compromisso; recolha de testemunhos em vídeo de membros do Conselho 
Nacional de Cidadãos com mensagens chave para os candidatos; celebração do dia 9 de maio – Dia da 
Europa – com a produção e disseminação de fotografias da Campanha. 

https://www.eapn.pt/campanha/34/campanha-das-eleicoes-europeias-para-o-parlamento-
europeu-eupovertyfree

https://www.facebook.com/pg/EAPNPortugal/photos/?tab=album&album_id=2760631000618839

•17 Outubro – Campanha do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 
(#BeyondTheData) 
A EAPN Portugal recolheu testemunhos de pessoas em situação de Pobreza com o 
objetivo de mostrar que por detrás dos números estão pessoas reais com problemas 
reais. A Campanha e as fotografias recolhidas foram disseminadas ao nível europeu, 
nacional e local. 
https://www.eapn.pt/campanhas/europeias

Outras atividades:

•Participação em 3 Webinares promovidos pela EAPN Europa sobre os seguintes 
temas: processo de reflexão estratégica (23 de maio); Participação no Semestre 
Europeu (2 de dezembro) e Novo Acordo Verde Europeu (16 de dezembro).
•Contributo para o trabalho da EAPN sobre o tema da Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida através da recolha de informação nacional sobre o tema e identificação 
de práticas.
•Organização e acolhimento do 1º Workshop promovido pela EAPN Europa para 
elaborar um currículo formativo sobre o direito à participação, em particular da 
participação das pessoas em situação de pobreza.
•Fundo Europeu de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (FEAD): em 2019 a EAPN 
Portugal continuou a participar nas ações promovidas pela Rede Europeia FEAD, em 
particular nas seguintes ações: Participação numa reunião da Plataforma FEAD em 
Bruxelas (março), dedicada às questões das crianças (pobreza infantil); Análise da 
informação recolhida pelo núcleo de Setúbal para o próximo workshop do FEAD a 
realizar em Abril; Envio de contributos para o questionário de recolha de informação; 
Participação com uma comunicação na 16ª reunião do FEAD: Tackling Poverty and 
social exclusion of older people through FEAD initiatives (Vilnius, 4 e 5 de junho); 
Elaboração de um Policy Briefing com os resultados/mensagens do FEAD (Agenda 
Europeia nº 17_especial FEAD); Elaboração de um Memorando sobre o trabalho 
realizado no âmbito do FEAD; Recolha da documentação produzida sobre este tema 
para reunião com o Tribunal de Contas (setembro).
•Realização de 2 webinares (9 e 18 de dezembro) dirigidos à equipa técnica da EAPN 
e representantes das Mesas do Conselho geral sobre a EAPN e o trabalho da EAPN 
Portugal no acompanhamento ao semestre europeu.
•Prémio Europeu de Jornalismo.
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A EAPN Portugal assume a responsabilidade da presença institucional em diferentes Redes 
e Plataformas:

- Plataforma Portuguesa das ONGD 

A Plataforma Portuguesa das Organizações Não-
Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) 
é uma associação privada sem fins lucrativos que 
representa um grupo de 60 ONGD registadas no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Constituída a 23 de Março de 1985, emerge 
como resultado da combinação das idiossincrasias das suas associadas e da necessidade das 
mesmas se posicionarem enquanto interlocutores privilegiados, tanto do Governo português, como 
de Instituições de carácter supra-governamental, no que se refere à construção de políticas de 
desenvolvimento e cooperação.

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 Ação Humanitária e de Emergência e da 
Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global. 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 EAPN integra a Direção eleita em Dezembro de 2017 para o período 2018-2020.

Em 2019 a EAPN participou em:
- Duas Assembleias Geral (Março e Dezembro) e em 6 reuniões de Direção  maio, julho, 
setembro, outubro, novembro, dezembro;
- Visita Institucional (com o Secretariado da Direção) a um associado da PPONGD: a 
AJAP - Associação de Jovens Agricultores de Portugal (outubro)
- 1 Reunião do Pelouro da Capacitação (julho) para apoio à elaboração de um 
questionário de avaliação das necessidades de capacitação das associadas da PPONGD
- Sessão Debate: Portugal e um Desenvolvimento Sustentável, com candidatos às 
eleições legislativas, organizado pelo Fórum da Sociedade Civil para os ODS (setembro)

PARCERIAS
7

Grafite urbano 
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- Reunião Técnica sobre Liderança e Cultura Organizacional na definição de políticas 
e práticas de Salvaguarda e Proteção de Pessoas Vulneráveis no Desenvolvimento 
Internacional (outubro).

- Conselho Consultivo para a Integração 
  das Comunidades Ciganas (CONCIG)

REDE DLBC LISBOA
 
A EAPN Portugal faz parte da Direção da Rede DLBC Lisboa criada com o objectivo de implementar 
um modelo inovador de co-governação do território da cidade de Lisboa através da implementação 
de planos de desenvolvimento local.  É objeto da associação transformar os sistemas e processos 
locais de co-governação local da cidade, tornando-os participados na resposta às necessidades 
identificadas localmente para o desenvolvimento de comunidades urbanas com a participação ativa 
de todos os agentes que fazem e vivem a cidade (residentes, agentes económicos, profissionais 
ou técnicos, administração pública) na animação socioterritorial (cultural, educativa, ambiental 
e económica) de zonas de intervenção prioritária, executada em parceria pelo conjunto daqueles 
agentes na procura de sustentar sistemas e processos locais que aumentem a qualidade de vida das 
comunidades urbanas mais excluídas. A associação visa assim promover a coesão sócioterritorial 
da cidade, sustentada na intervenção em rede (multi-atores e multissetorial em cooperação ou 
colaboração), articulando áreas vitais da vida económica e social em contexto de pluralismo e 
diversidade cultural, do conhecimento e da inovação, da gestão sustentável do capital e dos ativos 
locais em redes institucionais e comunitárias aprendentes.

A Rede apresentou uma candidatura para o seu  financiamento  no âmbito do Portugal 2020, 
na área do DLBC (Desenvolvimento Local de base Comunitária). Os financiamentos que estarão 
disponíveis neste contexto servirão para apoiar ações nas áreas da inclusão social, da educação, da 
formação e do emprego.

A Rede DLBC Lisboa encontra-se aberta à adesão de todos os parceiros interessados e motivados 
para contribuir para o desenvolvimento local de base comunitária na cidade de Lisboa.

Em 2019, a EAPN Portugal foi convidada a integrar 
o CONCIG - Conselho Consultivo para a Integração 
das Comunidades Ciganas. 

Este Conselho tem como missão acompanhar e 
monitorizar a Estratégia Nacional para a Integração 
das Comunidades Ciganas (ENICC). 

É composto por representantes de sete ministérios 
(administração interna, justiça, economia e emprego, habitação, saúde, educação e a área da 
solidariedade e segurança social), representantes dos Governos Regionais da Madeira e Açores, 
dos Municípios e Freguesias, de organizações da sociedade civil (2) e associações ciganas (4), de 
instituições de ensino superior ou investigação (2) e cidadãos de reconhecido mérito (2). 

Foram desenvolvidas três reuniões no ano passado, das quais a EAPN Portugal participou apenas em 
2 (maio e dezembro). Nestas reuniões foram apresentadas medidas existentes para a inclusão das 
comunidades ciganas sobretudo ao nível da educação (Programa Opre e Programa Roma Educa). 

- Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 
  e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ)

No âmbito do Protocolo existente com a CNPDCJ foram dinamizadas em 2019 9 ações com as 
CPCJs. Estas ações surgiram do seguimento de um trabalho já efetuado nos anos anteriores com 
as CPCJs locais e incidiram sobretudo em momentos de informação e de reflexão sobre as mais 
variadas temáticas relacionadas com a pobreza infantil e com a intervenção de crianças e jovens. 

•Intervenção com famílias
•Estratégias de mediação familiar
•Comportamentos aditivos às tecnologias da informação 
•Comunicação e coaching parental
•A Infância Negada
•Violência e Trauma: como prevenir
•Como lidar com casos de saúde mental
•Coaching Parental: uma nova abordagem no trabalho com famílias

Foi igualmente desenvolvido o Encontro das CPCJs Inter-Concelhio do distrito de Coimbra. 
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- Seção ONG do Conselho Consultivo da CIG Para além disso, algumas estruturas distritais integram os NPISA: Aveiro, Coimbra, Faro, Lisboa, 
Porto e Setúbal.

- Comissão Técnica (CT) de Normalização das 
Respostas Sociais e Cuidados Continuados Integrados

A EAPN continuou a integrar a Comissão Técnica tendo participado 2 reuniões desta Comissão. 
Contribuiu também para a divulgação das Normas “NP4543 – Sistemas de Gestão de Respostas 
Sociais” e “NP4547 – Sistemas de Gestão de Unidades de Cuidados Continuados, organizando ou 
colaborando na organização das seguintes iniciativas: 

•Workshop “Sistemas de Gestão das Respostas Sociais: Norma de Qualidade NP 
4543” integrado no Projeto Círculo de Conhecimento

•Integração de apresentação da CT 186 no painel “Território e Longevidade” no 
Encontro sobre Promoção da Saúde na iniciativa Almada Saudável 

•Co-organização e moderação no Seminário “Interface social e saúde: perspetivas e desafios. 

A EAPN participou também, enquanto elemento da CT 186, na sessão promovida pela CT 450 do 
IPQ sobre “Standards that specify patient involvement in health care services, with the aim to create 
favourable structural conditions for person-centred care in partnership with the healthcare professional.”

- Protocolo com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Com vista a promover a colaboração técnico-científica entre as duas instituições, a Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto (FLUP) e a EAPN Portugal celebraram, no passado dia 29 de maio, 
um protocolo onde está, ainda, visada a necessidade de desenvolver mecanismos de cooperação 

- Grupo Interministerial de 
Monitorização Avaliação 
da Estratégia Nacional para as 
pessoas sem-abrigo (GIMAE)

O  GIMAE tem por objetivo promover 
e acompanhar o desenvolvimento da 
Estratégia, garantindo a mobilização do 
conjunto dos intervenientes de forma 
a assegurar quer a implementação 
da Estratégia, quer a monitorização e 
avaliação de todo o processo. 

A EAPN integra o Núcleo Executivo que 
tem por objetivo implementar, monitorizar 
e avaliar a Estratégia e o Observatório de 
luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa 
coordena o Grupo de Trabalho para a 
Monitorização e Avaliação da ENIPSSA, 
promovendo as diligências necessárias ao desenvolvimento das atividades previstas. Em 2019, 
participou ativamente no lançamento do inquérito de Caracterização de Pessoas em situação de sem 
abrigo e na respetiva validação e análise da informação recolhida.

FLUP e EAPN Portugal assinam protocolo de colaboração

Desenvolvimento Sustentável; o Balanço da implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade 
e a Não Discriminação – Portugal + Igual e financiamentos sob gestão da CIG; e o debate sobre 
temas–chave na execução das políticas públicas de igualdade, nomeadamente: violência; conciliação; 
educação e género

Foram definidos vários grupos de trabalho, tendo a EAPN adotado por participar no grupo de trabalho 
da conciliação, tendo em conta o trabalho que estamos a dinamizar no âmbito do projeto REGAL.

Ainda no âmbito da colaboração com a CIG, foi preenchido um questionário on line sobre as 
Comemorações do 25.º aniversário da IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres 
e da adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim.

O Nucleo Distrital de Lisboa da EAPN PT esteve presente 
em duas reuniões convocadas por este órgão, no dia 16 
de Setembro e no dia 19 de novembro. Da agenda de 
trabalhos constou a preparação de Programa para assinalar 
os 25 anos da Conferência de Pequim em 2020, a discussão 
e decisão sobre o modelo a adotar para promover a 
divulgação e visibilidade do trabalho das ONG no quadro 
das políticas públicas de igualdade, nomeadamente no 
âmbito da Estratégia Portugal + Igual e dos Objetivos do 



113112

que tornem possível, e promovam, a participação conjunta em atividades de carácter técnico-
científico e de investigação. A parceria será desenvolvida de acordo com as possibilidades de cada 
uma das Instituições e efetuada através de consultoria e assessoria técnica e científica no domínio 
das atividades promovidas pelo Departamento de Sociologia da FLUP; colaboração em projetos 
no âmbito de atividades pedagógicas realizadas no quadro das atividades do Departamento de 
Sociologia; colaboração em ações de formação contínua e participação mútua em seminários, 
workshops e iniciativas públicas.

 
- Fórum para a Governação Integrada

O Forum para a Governação Integrada (GovInt) é uma rede colaborativa informal de instituições 
públicas e privadas que entenderam cooperar para a reflexão e a ação no âmbito da resolução de 
problemas sociais complexos através de modelos de governação integrada, que permitam maior 
eficácia e eficiência. O Fórum para a Intervenção Integrada resulta de uma iniciativa do Instituto 
Padre António Vieira (IPAV), que colocou na sua agenda a prioridade de governação integrada 
para a resolução de problemas sociais complexos. A EAPN Portugal foi convidada desde o início 
desta iniciativa a colaborar com o este Fórum, nomeadamente na área do envelhecimento. Com o 
arranque do GovInt fase 2, passamos a integrar mais três grupos de trabalho, para além do Grupo do 

- Parceria com a LPM Comunicação 
       
A LPM é a empresa portuguesa líder em Consultoria de Comunicação.
Fundada em 1986 por Luís Paixão Martins constituiu a primeira oferta 
independente de Conselho em Comunicação no país. Trinta anos depois, 
mantém-se a referência no setor, liderando um grupo de empresas 
centradas na prestação de serviços de Relações Públicas e Comunicação 

Envelhecimento, a saber: o da avaliação, representado pelo Observatório de luta contra a Pobreza na 
cidade de Lisboa, o das pessoas sem-abrigo e o Conselho Consultivo.

- Programa Escolas Solidárias

 

A EAPN integra o Conselho de Patronos do programa Escolas Solidárias da Fundação EDP, desde a 
sua 1ª edição. Para além disso, tem também participado como membro da Comissão de Júri. Na sua 
7.ª edição registaram-se 433 escolas, cobrindo todo o território nacional.

que lhe permitem ter uma abordagem multidisciplinar e ser o maior agregador de competências na área: 
The House of PR.

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.

- Parceria com a Vieira de Almeida e Associados, 
Sociedade de Advogados

A VdA é uma firma de advogados reconhecida pela excelência em 
diversos níveis e que orienta o seu trabalho pelos valores da qualidade, 
do espírito de equipa, do foco no cliente, da independência e da inovação.
Ao nível dos serviços jurídicos, a EAPN Portugal tem 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.

- FUNDÁCION SECRETARIADO GITANO 

A Fundación Secretariado Gitano (FSG) é uma organização social sem fins lucrativos intercultural 
que presta serviços para o desenvolvimento da comunidade cigana na Espanha e na Europa. A sua 
atividade começou na década de 1960, mas foi legalmente estabelecida em 1982. A missão do FSG é 
a promoção integral da comunidade cigana com base no respeito e apoio à sua identidade cultural. 
A FSG é um parceiro de longa data, com o qual temos trabalho e aprendido muito na área da 
intervenção com as comunidades ciganas. Em 2019, formalizámos mais uma parceria no âmbito do 
desenvolvimento dos Projetos ACEDER.
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A EAPN Portugal mantém uma parceira técnica e financeira com 
o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
com quem estabeleceu um Protocolo de Colaboração que visa 
potenciar as medidas de combate à pobreza e à exclusão social. 
Deste modo, o apoio do Estado Português, representado pelo 
MTSSS tem também garantido os meios financeiros necessários 
para a concretização dos fins estatutários da Associação.

APOIOS 
INSTITUCIONAIS8

O Observatório Nacional da Luta Contra a Pobreza, promovido pela EAPN Portugal, conta com o 
apoio institucional de S. Exa. o Presidente da República. 

O Observatório conta igualmente com o apoio de vários Mecenas
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CONTACTOS

Paul Klee - “Ad Parnassum” 1932 (Oleo sobre tela)
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l 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

l 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 

l BEJA
Rua do Jornal Ala Esquerda, 20 
7800-301 Beja
Tel: 284 325 744 | Fax: 284 325 745
E-mail: n.beja@eapn.pt

l 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

l 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

l 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

l 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

l 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

l 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

l GUARDA
Largo Paço do Biu, nº 19 | 6300-592 Guarda
Tel: 271 227 506 | Fax: 271 227 507
E-mail: guarda@eapn.pt

l 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

l LISBOA
Avenida de Berna, 11, 2º 
1050-036 Lisboa
Tel: 936 873 913
E-mail: lisboa@eapn.pt

CONTACTOS
l MADEIRA
Av. Luis de Camões - 
Conjunto Habitacional do Hospital - Bloco 13 R/C Ft
9000-168 Funchal
Telefone: 291 143 450 
E-mail: eapn.madeira@eapn.pt 
           eapn.funchal@eapn.pt

l PORTALEGRE
Rua de Olivença, nº15
7300-149 Portalegre
Tel: 245 202 408  | Fax: 245 202 407
E- mail: portalegre@eapn.pt

l PORTO
Rua S. Miguel, 44 
 4050-600 Porto
Tel: 22 208 6061 | Fax: 222 089 106
E-mail: porto@eapn.pt

l SANTARÉM
Quinta das Cegonhas, Loja 2 A 
2000-904 Santarém
Tel: 243 306 279  | Fax: 243 306 283/4
E-mail: santarem@eapn.pt

l 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

l 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

l VILA REAL
Rua Dr. Francisco Sales da Costa Lobo, 
lote 5, -1 Rc/Esq - 3 B
5000-260 Vila Real 
Tel: 259 322 579 | Fax: 259 322 001
E- mail: vilareal@eapn.pt

l 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

l 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

l 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




