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Nota 

Introdutória

A pandemia por covid-19 agravou as desigualdades existentes e criou novas dificuldades às nossas sociedades. Atenta às 
consequências sociais e económicas da covid19 para as pessoas em risco de pobreza e exclusão social, suas famílias e outros grupos 
altamente vulneráveis, que são os mais atingidos pela crise atual, a EAPN Portugal procurou aprofundar o diagnóstico sobre as novas 
dinâmicas sociais e concentrar esforços para influenciar as políticas públicas no sentido da promoção da igualdade de oportunidades, 
acesso a serviços de qualidade, criação de empregos de qualidade, requalificação e redução da pobreza e da exclusão.
Em vários momentos, reiteramos a importância de sistemas de saúde pública e proteção social universais e fortes (incluindo os 
esquemas de rendimento mínimo) para lidar com esta crise, exortamos o governo português a priorizar e a comprometer-se com ações 
urgentes para proteger os mais vulneráveis e a reconhecer a necessidade de fortalecer os sistemas de proteção social para fazer frente 
a crises futuras. 
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia procuramos que fosse dada prioridade a concretização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais – tema central da Cimeira Social do Porto e destacamos a organização da Conferência Europeia em 
parceria com a EAPN Europa sobre o plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e que reuniu 
representantes da Comissão Europeia, representantes do governo nacional e do governo da Eslovénia, entidades públicas e do setor 
social de toda a Europa, peritos e cidadãos.
A EAPN teve também oportunidade de apresentar as suas principais mensagens e recomendações para o reforço da luta contra a 
pobreza no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).não só através da resposta a consulta pública, mas também pela sua participação, 
a convite do MTSSS, na sessão debate pobreza e respostas sociais promovida pelo Governo nacional no dia 24 de fevereiro, no âmbito 
do processo de consulta pública do plano de recuperação e resiliência
No contexto da Estratégia Portugal 2030 e dos recursos financeiros disponíveis no PRR e no Quadro Financeiro Plurianual 2021-27, 
entendemos ser o momento decisivo e a oportunidade de encararmos o objetivo da luta contra a pobreza como uma prioridade política, 
quer a nível nacional quer a nível regional e local. Nesse sentido, procuramos manter um dialogo mais estreito quer com as Comissões
de Coordenação de Desenvolvimento Regional, quer com as Comunidades Intermunicipais manifestando a nossa disponibilidade para 
contribuir de forma ativa no processo de desenho destas estratégias, designadamente as que visam promover a inclusão social, 
colaborando não só ao nível do diagnóstico e planeamento, bem como na formação dos agentes territoriais e noutros domínios 
relevantes.
Até ao final da década, Portugal vai ter ao seu dispor montantes significativamente altos  para investir na recuperação social e 
económica. Fazê-lo de forma inteligente num intervalo de tempo curto, exige visão e estratégia para o país e para as regiões. Exige 
decidir as prioridades políticas de investimento e executar as reformas estruturais necessárias. 
Foi também com grande satisfação que vimos aprovada pelo Governo Português a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza.  Desde 
há vários anos que a EAPN tem vindo a exigir a implementação de uma  Estratégia desta natureza e inclusivamente criou um grupo de 
trabalho que, em 2015  editou uma publicação denominada “Erradicar a Pobreza, compromisso para uma  estratégia Nacional” , para o 
qual muito contribuíram o Professor Bruto da Costa e a Professora Manuela Silva, entre muitas outras personalidades ligadas à causa 
da luta contra a pobreza em Portugal.
Por fim, uma nota para as comemorações dos 30 anos de vida da EAPN Portugal que assinalamos a 17 de dezembro de 2021, com a 
apresentação publica do livro "30 anos, 30 nomes",. Um livro que reúne um conjunto de  depoimentos e testemunhos de pessoas que 
fazem parte da nossa história. Pessoas de diversos quadrantes e com diferentes níveis de envolvimento na vida da organização , mas 
todos e todas com um papel importante e influência na história da EAPN. Desde pessoas que desempenharam e ainda desempenham 
funções na liderança e na gestão da organização, a outros que muito contribuíram com o seu conhecimento e disponibilidade  e outros 
que partilhando dos mesmos valores e crenças deram o seu valioso e abnegado contributo para o cumprimento da nossa missão na 
procura incessante de um mundo mais justo.  
O momento que vivemos acrescenta urgência à necessidade de reflexão sobre o modelo de governação e o modelo de intervenção 
social capaz de atender às diferentes necessidades do ser humano. Temos a consciência do ainda largo caminho a percorrer para, a 
curto prazo, diminuir e, no futuro, com esperança, perseverança e ações concretas, erradicar a pobreza em Portugal e na Europa.
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I. ÓRGÃOS SOCIAIS

Cerimónia de

Tomada de Posse

Os novos órgãos sociais eleitos para o quadriénio tomaram posse no dia 13 de janeiro de 2021

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: António Manuel Fernandes Condé 
Pinto
1º Secretário: António Torres Marques 
2° Secretario: Luís Artur Ribeiro Pereira

  SUPLENTES

DIREÇÃO 

Presidente: Agostinho Cesario Jardim Moreira
Vice-Presidente: Maria Joaquina Ruas Madeira
Secretariado  Jose Miguel Pavao
Tesoureiro: Paulo Jorge da Costa Ramalho
Vogal: Maria Luisa Fernandes Dantas da Silva

CONSELHO FISCAL

Presidente: Afonso da Cunha Fernandes
1º Vogal: António Carlos de Sousa Pinto
2º Vogal: Fernando Diogo Martins Pinheiro 

DIREÇÃO 

Sebastião Feyo de Azevedo
Isabel Maria Marinho Vaz de Freitas 
José Miguel Correia de Lemos Pavão
Carlos Maurício Gonçalves Barbosa
Manuel Oliveira Seabra

CONSELHO FISCAL

António de Almeida Pinto Marques
Sandra Ribeiro Silva
Carlos Alberto Ochôa Pinto de Almeida 
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+14 associados coletivos 

Associados Coletivos

+ 32  associados em nome individual

Associados Individuais

+ 4 associados por inerência

Associados por inerência

II. BASE ASSOCIATIVA

Associados Coletivos

571

Associados lndividuais

241

Associados por 
inerência

110

em 2021+5,7%

922 Total de Associados
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III. RECURSOS HUMANOS

Total de Colaboradores

41 Mulheres

33

Homens

8

A idade média dos colaboradores é de 47,5  anos de idade.
O tempo médio dos colaboradores na organização é de  11 anos.
Em 2021 registaram-se 5 novas admissões  e duas saídas.
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IV. VOLUNTARIADO

De acordo com o previsto no Regulamento Interno da EAPN Portugal, no 2º trimestre do ano, todos 
os Núcleos Distritais procederam à identificação dos associados que irão exercer funções nas Mesas 

do Conselho Geral Distrital durante o mandato 2020-2024. 
A cerimónia de tomada de posse teve lugar no Encontro Nacional de Associados realizado a 27 de 

setembro, no Terminal de Cruzeiros do Porto Leixões.
Todos os membros em exercício de funções nas Mesas Distritais são voluntários.

 Pres. Vice Vice Vice Vice

Aveiro Carlos Silva Álvaro Gomes Andreia Ruela Francisco Rico  

Beja
 

João Martins
Prudêncio Canhoto FernandaoCorreia Sónia Nacimento

Braga Alice Matos Maria José Afonso João Chaves  

 Bragança  Sofia Bergano Elsa Tavares Teresa Silva Catarina Matos Elsa Patuleia

 Castelo Branco  Frederico Reis
Maria João

Guardado 
 Alcides Monteiro Carla Sofia Isabel

Coimbra Paula Duarte Paulo Pereira Paula Bastos Armando Loureiro

Évora Cidália Barriga Paula de Deus Teresa Batista

Faro Helena Gomes João Calão Sónia Soares

Guarda Anabela Dinis Cecília Lacerda Elizabete Pires

Leiria Carolina Cravo Anabela Vieira Joana Ervilha

Lisboa Paula Paço Marta Loureiro
Maria Teresa

Santos

Madeira Rubina Silva Juan Gomes Mariana Pestana Ricardo Silva Cristina Menezes

Portalegre Luísa Panaças
Maria José

Mandeiro
Deolinda Miranda

 

Monalisa Cruz

 

Porto Rute Sorronha Liliana Salgado Helder Nogueira Carmen Pamplona

Santarém
Maria Manuel

Durão
Susana Pestana José Belchior Silva

Setúbal Isabel Rebelo Amália Pratas Fernando Marques Paula Teixeira

Viana do Castelo Leandra Rodrigues Cristina Almeida António Pereira
Leonor Fernandes

 

Vila Real Ana Paula Pinto Conceição Lapa
Maria Helena

Rodrigues

Paula Neide

Conceição

 

Viseu Manuela Alberto Susan Fonseca Edgar Campos
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FÓRUM CIDADANIA: 

PELA ERRADICAÇÂO DA POBREZA

O Fórum é um projeto da sociedade civil, apartidário e sem orientação política ou ideológica e a-confessional, 
integrando cidadãos de reconhecido mérito, de diferentes setores da sociedade (academia, empresarial, militar, 
científico, cultural, Direitos Humanos) que se identifiquem com o objetivo de prosseguir esforços e ações de 
natureza diversa na luta contra a pobreza e exclusão social e na construção de uma sociedade com mais garantia 
de direitos e desigualdade de oportunidades. 
Atualmente estão constituídos 5 Núcleos do Fórum - Aveiro, Braga, Funchal, Lisboa e Porto.
O Núcleo do Porto organizou a 17 de maio, uma Conferência intitulada "Legislar para Combater a Pobreza"  em 
parceria com a Fundação de Serralves, O encontro reuniu diversas personalidades, nomeadamente o Professor 
Manuel da Costa Andrade, que até muito recentemente exerceu a função de Presidente do Tribunal Constitucional; 
José Luís Carneiro (PS), Ana Miguel dos Santos (PSD), José Manuel Pureza (BE), Diana Ferreira (PCP) e Ana Rita 
Bessa (CDS-PP). Após as intervenções houve lugar a um debate, que pode ser visualizado na íntegra nas redes 
sociais da EAPN Portugal.
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V. 2021 EM NÚMEROS

Informação, Documentação E Comunicação

10 Publicações                                    3 Campanhas Nacionais

Desenvolvimento E Formação

1116,5 Horas Formação

Investigação E Projetos

6 Pareceres

5 Respostas Consultas Públicas

1777 Formandos98 Ações de formação             

44 Oficinas de Prática e 

conhecimento

44 Webinares 7 Seminários

5 Projetos Nacionais

2 Projeto Europeus

2  Observatórios
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VI. Atividades
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- Edição comemorativa dos 30 anos da EAPN em Portugal:  
Sob o mote, “30 anos, 30 nomes”

Esta publicação comemorativa, reúne os depoimentos e os 
testemunhos de pessoas que fazem parte da nossa história. 
Pessoas de diversos quadrantes e com diferentes níveis de 
envolvimento na vida da organização, mas todos e todas com 
um papel importante e influencia na história da EAPN. Desde 
pessoas que desempenharam e ainda desempenham funções 
na liderança e na gestão da organização, a pessoas que no 
exercício de cargos de governação foram determinantes no 
percurso da organização, a outros que muito contribuíram com 
o seu conhecimento e disponibilidade, e outros que partilhando 
dos mesmos valores e crenças deram o seu valioso e abnegado 
contributo para o cumprimento da sua missão na procura 
incessante de um mundo mais justo.

- RedAção Nº14  “Diagnóstico Social Participativo e 
Participado do Concelho do Funchal”
A presente publicação surge da necessidade partilhada entre
o Município do Funchal e a EAPN Portugal em conhecer, de
forma mais aprofundada e compreensiva os fenómenos sociais
que emergem no concelho do Funchal, perspetivando o
estabelecimento de prioridades e estratégias de intervenção no
âmbito do combate à pobreza e à exclusão social, de forma
concertada e eficaz.

LINHAS 

EDITORIAIS

Informação, Documentação

 e Comunicação
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-  REVISTA REDITEIA Nº 53 " POBREZA ENERGÉTICA" 

Esta edição da Revista Rediteia dedicada ao tema da pobreza energética reúne 

um conjunto de artigos de pessoas que tem estudado e acompanhado este 

tema a nível nacional e europeu, constituindo  uma importante contribuição 

para uma melhor compreensão do conceito de pobreza energética e dos 

desafios atuais e futuros que se colocam ao nosso país 

- "30 ANOS DE LUTA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL"

Esta publicação reúne vários discursos proferidos pelo Presidente da EAPN ao 

longo dos 30 anos.  As suas palavras traduzem fortes convicções, e têm 

esculpido o perfil da EAPN como um interventor singular e credível nas 

transformações necessárias, que conduzam a uma sociedade livre de pobreza 

e mais respeitadora dos Direitos Humanos e Sociais.

- OLHAR(ES) REAL(AIS) E COM SENTIDO: O QUE É A POBREZA E A LUTA COM 

A POBREZA NA PERSPECTIVA DOS CIDADÃOS E DAS CIDADÃS

Esta publicação reúne um conjunto de fotografias que estão sujeitas a 

diversas leituras e interpretações e por isso, mais do que imagens 

estereotipadas de pobreza, elas são retratos de vivências na primeira pessoa, 

de estados de alma e de cenários de extrema indignidade humana. No 

entanto, importa ter presente que “estamos fazendo estas fotografias para 

entender o que nossas vidas significam para nós”. Por isso, não importa a 

qualidade das fotografias mas as mensagens que estão por detrás das 

imagens, imagens com sentido que nos apelam à necessidade de esbater as 

desigualdades sociais existentes na nossa sociedade

LINHAS EDITORIAIS

Informação, Documentação

 e Comunicação
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-

LINHAS EDITORIAIS

Informação, Documentação

 e Comunicação

Em 2021 foram publicados os dois primeiros livros da coletânea no âmbito da Campanha “Despir os 
Preconceitos, Vestir a Inclusão”, O nº1 dedicado ao tema da diversidade cultural e o Nº2 dedicado ao tema da 
violência.

"ABECEDÁRIO DA LUTA CONTRA A 
POBREZA"

Associadas a várias ações de 
sensibilização e de lobby junto da 
sociedade em geral como também junto 
das entidades com responsabilidades 
na área da pobreza e da exclusão social, 
a EAPN Portugal considerou pertinente 
o desenvolvimento de um abecedário 
temático que alertasse para a 
necessidade urgente de combater a 
pobreza e a exclusão social. 

"O COMPROMISSO DEMOCRÁTICO COM A 
PARTICIPAÇÃO CÍVICA EM TEMPOS DE 
EMERGÊNCIA E RECONSTRUÇÃO DO NOVO 
NORMAL"

A partir da iniciativa do Núcleo Distrital de Vila Real 
da EAPN PT, o e-book intitulado “O compromisso 
democrático com a participação cívica em tempos 
de emergência e reconstrução do novo normal” 
reúne um conjunto de artigos de diversos autores 
com conhecimento e experiência na abordagem de 
quatro grandes áreas na perspetiva da participação 
social, designadamente, envelhecimento, 
habitação, poder local e grupos sociais mais 
vulneráveis.

"REPARA! PROJETO ARTÍSTICO E 
PARTICIPATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL

Repara! (do verbo reparar; tem parar 
dentro; é um estar presente; dar 
atenção a; observar) é um projeto de 
fotografia participativa, desenvolvido 
com as comunidades ciganas, em dois 
bairros da cidade de Viseu. No Bairro 
da Balsa, com um grupo de crianças e 
no Bairro Social de Paradinha com um 
grupo de mulheres.
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Gestão de Canais de

Comunicação

SITE INSTITUCIONAL  www.eapn.pt
  1 231   registos 
69 837   utilizadores
231 227 visualizações 

FACEBOOK  da EAPN Portugal
 17 712  seguidores 
 16 390  gostam da pagina 

FACEBOOK da Revista Focussocial
4 400  seguidores 
4 333  gostam da página

TWITER
 392 seguidores

BLOG FLASH REDE
594  conteúdos editados
863 691 visualizações

BLOG DE IMPRENSA
 1517  conteúdos editados
161 235  visitas

CANAL YOUTUBE
 124  Vídeos editados
18 430 Visualizações
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CAMPANHAS

O discurso de ódio tem vindo a ganhar cada vez mais espaço dentro da Europa e em Portugal não é exceção. Este 
discurso encontra-se reproduzido não só num “português suave” em conversas e comentários espontâneos, mas 
também de forma explícita através das redes sociais, de caixas de comentários de notícias, nas paredes das 
cidades ou mesmo em ações de ruas.

No âmbito da Semana da Interculturalidade, a EAPN lançou uma campanha direcionada para as redes sociais que 
consistiu na distribuição de t-shirts com as frases da campanha, a colaboração de uma série de pessoas, dos mais 
variados contextos económicos e sociais e com ligação à cultura, ao desporto, à televisão, à rádio, etc de forma a 
aumentar a sua propagação e impacto nas redes. Várias figuras públicas aderiram à campanha, nomeadamente a 
cantora Ágata,  a secretária da Cidadania e Igualdade Rosa Monteiro, os humoristas Diogo Faro e António 
Raminhos, o médico Gustavo Carona, a cantora Selma Uamusse ou o apresentador Jorge Gabriel. 

O DISCURSO DO ÓDIO 

NÃO É ARGUMENTO

#daravoltaaotexto
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Produtos da Campanha:
- Imagens gráficas para o feed e stories de Instagram e facebook,
-  Pequenos vídeos com as frases individuais para as stories de Instagram
-  Um vídeo completo para o facebook e site

Indicadores de resultado:
- Nº. de figuras públicas envolvidas: 40 
- Nº de notícias sobre a campanha: 8
- Nº de T-shirts oferecidas: 400
- Nº de T-shirts vendidas: 600
- Nº de solicitações de apresentação: 3 (Escola Secundária Almeida Garret - 16 de junho/ EPG – Escola Profissional 
de Gaia - 3 de maio e na I Cumio Galego Contra o Odio promovido pela EAPN Galiza - 30 de junho 

O DISCURSO DO ÓDIO 

NÃO É ARGUMENTO

#daravoltaaotexto
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Com uma experiência acumulada de quase 30 anos no âmbito da luta contra a pobreza e com o objetivo de influenciar as 
políticas sociais em defesa de uma sociedade menos desigual e mais inclusiva, a EAPN Portugal lançou, para assinalar o 
Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, uma Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação – 
#aprimeirapedra, cujo mentor foi o Miguel Januário. O direito à Habitação, consignado no artigo 65º da Constituição da 
República Portuguesa (CRP) é o motivo desta campanha que tem como objetivo chamar a atenção do público em geral e 
do poder político em particular, nomeadamente todas as autarquias do país para a necessidade premente de fazer 
cumprir este direito fundamental, consagrado na CRP. Assim, a campanha materializou-se na entrega a todos os 
presidentes de câmara do país de um tijolo impresso com o apelo ao cumprimento do artigo 65º, forma simbólica de
lançar a “primeira pedra” para a construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes, no acesso a uma
habitação digna, pois é na população com menos rendimentos e riqueza, que a dificuldade em conseguir uma habitação se 
agudiza. A entrega simbólica do tijolo visa, ainda, desejar a todos os autarcas, um mandato profícuo, comtemplando as 
necessidades de todos os cidadãos.

Assim, durante o último trimestre de 2022, 91 autarquias aderiram à campanha e receberam o objeto simbólico da 
mesma. Estes momentos constituíram também espaços importantes de diálogo e de conhecimento sobre as estratégias 
locais de habitação e o compromisso de um trabalho mais próximo com a EAPN Portugal.

Campanha Nacional 
de Sensibilização 

sobre a
Pobreza

 #aprimeirapedra 
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Investigação e Projetos

No âmbito do trabalho de acompanhamento das políticas sociais nacionais e europeias a EAPN Portugal produz 
um conjunto de documentos relevantes de reflexão e de posicionamento estratégico que são disseminados junto 
de órgãos de decisão (nacionais e europeus), atores e organizações   chave ao nível nacional e cidadãos em geral. 
Destacam-se: Agendas Europeias, Pareceres, Em Análise, Policy Briefings, Poverty Watch Report e destaques com 
informação estatísticas, entre outros.

No primeiro semestre foi elaborado um documento síntese relativo aos dados do ICOR divulgados no dia 19 de 
fevereiro. 

No que se refere ao acompanhamento das políticas a EAPN recebeu um convite para uma reunião com a 
eurodeputada Sandra Pereira do PCP. Esta reunião contou com a presença de um elemento da equipa do 
Departamento de Investigação e Projetos (16 de março). 
No âmbito de um pedido de Audiência ao MTSSS foi elaborado um documento com um conjunto de mensagens 
chave de âmbito europeu e nacional em áreas chave de acompanhamento das politicas sociais.
No sentido de reforçar o trabalho de lobby da EAPN Portugal foi solicitado em novembro a adesão oficial ao 
Conselho Económico e Social (elaboração de documento); foi ainda solicitada adesão em dezembro à Rede 
ReAlimentar.
Foi elaborado e disseminado o Poverty Watch Portugal 2021.

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

-  A EAPN Portugal apresentou a sua resposta à consulta 

pública do Plano de Recuperação e Resiliência. No 

documento a EAPN Portugal apresentou um conjunto de 

propostas a alguns dos componentes do Plano e destacou 

a necessidade de defesa e promoção da luta contra a 

pobreza dentro do Plano. Neste âmbito a EAPN foi 

convidada para participar no seminário debate sobre a 

pobreza (24 de fevereiro); 

- Foi elaborada a resposta à consulta pública sobre o Plano 

Nacional de Combate ao Racismo e à discriminação 2021-

2025 (Abril); 

- Foi elaborada a resposta à consulta pública sobre a 

Estratégia Nacional de longo prazo para o combate à 

pobreza energética (Maio);

- Foi elaborado um parecer de resposta à consulta aos 

parceiros no âmbito do POAPMC (junho).

Pareceres / Documentos de Tomada de Posição

Ao longo do ano foram elaborados e disseminados junto do Governo, Ministérios, entidades públicas e 
não governamentais, associados e público em geral, os seguintes documentos de tomada de posição e 
pareceres:
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Investigação e Projetos

Pareceres / Documentos de Tomada de Posição

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA "CONTRIBUTOS E 
VISÕES DA REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA/PORTUGAL NO 
DOMÍNIO DO ACESSO À HABITAÇÃO E DAS COMUNIDADES 
CIGANAS"

 "25 ANOS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO. 
MELHORAR A SUA EFICÁCIA NA LUTA CONTRA A POBREZA"

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021: UMA OPORTUNIDADE 

ÚNICA PARA APOSTAR NA LUTA CONTRA A POBREZA

O DESÍGNIO MAIOR DA LUTA CONTRA A POBREZA EXIGE A 
UNIÃO DE ESFORÇOS -Mensagem da EAPN Portugal para as 
celebrações do 17 de Outubro 
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Investigação e Projetos

Pareceres / Documentos de Tomada de Posição

- PARECER DA EAPN PORTUGAL SOBRE A 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À 
POBREZA 2021-2030

A Estratégia foi submetida consulta 
pública até ao dia 25 de outubro, definindo 
prioritariamente seis Eixos Estratégicos de 
intervenção, em estreita articulação com o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o 
respetivo Plano de Ação e com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030.

-  ESTRATÉGIA REGIONAL DE INCLUSÃO 
SOCIAL E COMBATE À POBREZA 2021-2027 
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA         

A Estratégia Regional de Inclusão Social e 
Combate à Pobreza 2021-2027 (ERISCP 
2021-2027), em consulta pública, tem por 
base uma visão holística e integrada das 
diferentes políticas sectoriais no domínio da 
inserção social, combatendo os fenómenos 
de exclusão social e persistência da pobreza 
durante todo o ciclo vital, com grande 
enfoque nas crianças, nas famílias, nas 
pessoas em condições de vulnerabilidade e 
na população idosa, sendo composta por 
cinco Eixos Estratégicos
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- A EAPN Portugal realizou no dia 22 de março a Conferência Europeia Plano de ação para a 

implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais em parceria com a EAPN Europa.

. 
A Conferência pretendeu ser um contributo para a reflexão do que podemos e devemos promover 

ao nível nacional, mas também ao nível europeu em termos de compromissos na implementação 

do plano de ação europeu? Como podemos adotar o Plano de ação, sem deixar ninguém para trás e 

visando um eficaz combate à pobreza e à exclusão social? Qual a melhor forma de o utilizar para 

reduzir a pobreza e a exclusão social e para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços públicos 
para todos? Qual a melhor forma de dar um papel e voz às pessoas que vivem em situação de 

pobreza? Foram algumas das questões em cima da mesa.

A Conferência contou com a participação na sessão de abertura da Ministra de Estado e da 

Presidência Mariana Vieira da Silva e no encerramento com a participação da Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho. Reuniu representantes da Comissão 
Europeia e do Governo da Eslovénia, para além de peritos europeus e nacionais nas áreas da 

política social e rendimento mínimo. Destacamos também o importante contributo de Cidália 

Barriga (Portugal) e Linnéa Partanen (Finlândia) que para além de partilharem os seus testemunhos 

pessoais, apelaram a um maior compromisso dos seus países e da Europa na luta contra a pobreza.

A Conferência resultou num relatório com um conjunto de recomendações que foi entregue às 
entidades de decisão nacionais e europeias.

Acompanhamento e divulgação de atividades europeias
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- A 29 de janeiro a EAPN Portugal participou  com 
uma comunicação na Conferência Poverty Watch 
2020 – COVID-19 supercharging poverty data and 
experiences from the ground, organizada pela EAPN 
Europa.  juntamente com a Cidália Barriga.

 - A EAPN participou com uma comunicação na mesa 
redonda com o relator especial das Nações Unidas 
para a pobreza extrema e os direitos humanos 
(Maio); 

- A EAPN participou com uma comunicação no 
evento da Comissão Europeia Civil society 
seminar_fostering na inclusive and sustainable 
recovery in the european semester context (junho);
 

- Participação na Policy Conference da EAPN Europa 
(junho)

- Participação  na Sessão de Capacitação sobre 
Fundos Estruturais (junho).

Acompanhamento e divulgação de atividades europeias
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- Participação no Seminário Temático FEAD 
Community - “Monitoring and outreach of FEAD-funded 
measures for the most deprived people que decorreu 
online nos dias 6 e 7 de setembro;

- Participação  com uma comunicação no 
Intercâmbio de Pares relativo ao ‘Designing and 
implementing accompanying measures andsocial 
inclusion programmes by actively involving 
stakeholders and end recipients (experts by 
experience)’ Este Intercâmbio decorreu online no dia 
5 de outubro;

- Participação no Webinar for national 
representatives of civil society organisations: The EU 
economy post-Covid: recovery, resilience and 
governance (28 outubro);

- Participação na Sessão de capacitação sobre o 
Acordo Verde: A Socially Just and Poverty-Proof Green 
Deal: Challenges and Opportunities for EAPN Members 
( 6 dezembro); 

- Participação a convite da Comissão Europeia uma 
reunião técnica (13 de dezembro) com 
representantes da Task Force Recuperação e DG 
ECFIN com o objetivo de ouvir a opinião .e propostas 
da EAPN Portugal relativamente ao Programa de 
Recuperação e Resiliência (PRR) e o Semestre 
Europeu.

Acompanhamento e divulgação de atividades europeias
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- No acompanhamento ao PEDS a EAPN  foi 
convidada para dinamizar uma sessão sobre o PEDS 
e a ENLCP na reunião de associados de Leiria (27 de 
janeiro); foi elaborado documento sobre as 
preocupações da EAPN Portugal no âmbito da 
Presidência, redigida uma pequena análise sobre o 
Plano de ação do PEDS; e foi preparado documento 
de propostas para trabalho de lobby até à Cimeira de 
Maio.
·       
. Dinamização de webinar de reflexão e partilha de 
informação sobre Descentralização de 
Competências e PRR – Plano de Recuperação e 
Resiliência (promovido pelo ND de Setúbal); 

- Participação, a convite das Obras Sociais de Viseu, 
no Fórum A Pobreza em Portugal: novos e velhos 
desafios pós-pandemia com a comunicação O 
Impacto da pandemia na luta contra a pobreza: em que 
situação nos encontramos? Que oportunidades podemos 
mobilizar? (6 de novembro)

- Participação com uma comunicação na Tertúlia 
enquadrada no Programa de Tertúlias EDJ, dedicado 
ao tema “O Pilar Europeu dos Direitos Sociais: A 
Segurança e a Defesa” (23 de novembro)

- A EAPN foi uma das entidades que contribuiu 
(realização de entrevista com os autores do estudo) 
para o relatório Civil Society & the National 
Recovery and Resilience Plans: a reality check que 
faz uma de análise da participação das entidades da 
sociedade civil na preparação dos Planos de 
Recuperação e Resiliência.

Acompanhamento e divulgação de atividades europeias
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-

Acompanhamento e divulgação de atividades europeias

Webinares temáticos: 

Tendo por base o princípio 14 do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais foram dinamizados três webinares 
sobre rendimento mínimo adequado: Madeira 
(Abril); Castelo Branco (Maio) e Guarda (junho). Os 
webinares foram organizados pelos núcleos 
distritais dos distritos referidos. Foi ainda 
elaborado um parecer .
·       
POAPMC/FEAD: 
- Documentos produzidos: Grelhas de Práticas no 
âmbito das Medidas de Acompanhamento no 
âmbito do POAPMC / FEAD
- Elaboração de relatório para a ACTUAR: sobre o 
Apoio Alimentar. Iniciativas e respostas
- Envolvimento de alguns elementos do grupo na 
Oficina “Direito humano à alimentação, respostas 
de apoio alimentar e o trabalho em rede – 
ferramentas e iniciativas para um caminho de 
superação da pobreza alimentar em Portugal” .
- Convite e envolvimento de alguns elementos do 
grupo nas 4 sessões de Capacitação “Promoção 
do Direito Humano à Alimentação Adequada em 
Portugal” / 12h (no âmbito de projeto promovido 
pela ACTUAR sobre Direito Humano à Alimentação 
EEAGRANTS
- Elaboração de Parecer sobre relatório de 
execução do PO APMC
- Participação no Seminário Temático FEAD 
Community -  “Monitoring and outreach of 
FEAD-funded measures for the most deprived 
people que decorreu online nos dias 6 e 7 de 
setembro.
- Participação com uma comunicação no 
Intercâmbio de Pares relativo ao ‘Designing and 
implementing accompanying measures and 
social inclusion programmes by actively 
involving stakeholders and end recipients 
(experts by experience)’ (5 outubro)
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______________

A EAPN Portugal procurou em 2021 analisar o impacto da crise sanitária na vida das crianças, colocando o enfoque 
no impacto produzido nas vivências das crianças. O principal objetivo deste estudo é conhecer as perceções das 
crianças sobre o impacto da pandemia por COVID-19 em dimensões objetivas e subjetivas do seu bem-estar. 
Procurou-se compreender quais as dimensões da vida onde as crianças percecionam maior impacto negativo e 
maior impacto positivo; o grau de satisfação que sentem face às diferentes dimensões da vida; as alterações 
objetivas de vida individual e familiar que ocorreram durante este período e o grau de importância que atribuem a 
estas alterações para a sua perceção de bem-estar. 
Ao longo do ano foram realizados Focus Group em todos os distritos do país (exceção de Viana do Castelo), assim 
como na Madeira e nos Açores, sendo um estudo de âmbito nacional. Os Focus group foram maioritariamente 
realizados online e alguns de forma presencial, mediante as restrições impostas pela pandemia. Os Focus Group 
são realizados com grupos de 6 crianças divididas por faixas etárias (dos 6 aos 8 anos, dos 8 aos 10 e dos 10 aos 12 
anos de idade). Em cada distrito procuramos obter esta representatividade etária e no total foram realizados 44 
focus group 2 duas entrevistas coletivas. 
Este estudo conta com a consultoria científica da Professora Teresa Dias, da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da UP. 
O relatório de conclusões preliminares do estudo foi apresentado a 10 de dezembro no webinar denominado: a 
pandemia pela voz das crianças (assinalando a Convenção dos Direitos da Criança). Este webinar contou com a 
presença da Ministra do Trabalho e Solidariedade na sessão de abertura e de um painel de oradores que procurou 
comentar as conclusões preliminares do estudo. O webinar foi assistido por mais de 150 pessoas. Foi ainda 
produzido um vídeo divulgado nas redes sociais com alguns testemunhos das crianças que ouvimos no trabalho de 
campo.

Estudo Qualitativo
Sobre o Impacto da 
Pandemia na vida 
das Crianças

27



Investigação e Projetos

______________

A EAPN Portugal aplicou entre abril e maio de 2020 um questionário direcionado às entidades do Terceiro 
Sector de forma a perceber o impacto imediato que a Pandemia Covid-19 estava a ter nestas instituições e na 
intervenção das mesmas no combate à pobreza. Portugal, à semelhança de todos os outros países, enfrentou 
ao longo de 2020 outros momentos de estado de emergência, períodos de confinamento, recolher obrigatório 
e outros constrangimentos que mudaram no dia-a-dia do país e da sociedade em geral.  Face a isto a EAPN 
Portugal decidiu avançar com uma segunda versão do questionário lançado em 2020 com o objetivo de 
perceber os efeitos mais recentes da pandemia nas entidades do Terceiro Sector e também nas Entidades 
Públicas, assim como na intervenção da luta contra a pobreza. À semelhança do 1º questionário a EAPN 
aplicou já este ano um segundo o questionário em parceria com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social. Foram rececionados assim 644 questionários. 
Este segundo questionário veio, em larga medida, corroborar as conclusões do que foi realizado em 2020, 
muito embora  este segundo questionário fosse mais completo e nos permitisse aferir outras questões,  
sobretudo relacionadas com os apoios que foram, entretanto, disponibilizados para fazerem  face aos 
constrangimentos impostos pela pandemia.  No primeiro questionário lançado em 2020, ainda em período de 
estado de emergência,  ressaltavam as questões da adaptação das entidades às novas necessidades 
sanitárias impostas  pela pandemia, sobretudo a questão dos equipamentos de proteção individual que, na 
altura,  eram escassos. O fecho de muitas valências e sobretudo a questão dos centros de dia para os idosos e 
das respostas para a população deficiente era um elemento recorrente nas respostas.  A primeira reação à 
situação pandémica foi fechar respostas e esta situação condicionou as  atividades das entidades e deixou 
muitos utentes sem apoio, e com a necessidade de recorrer  ao apoio dos familiares que muitas vezes não 
tinham competências, nem disponibilidade para cuidar deles. Esta situação levou também a que nas respostas 
dadas ao primeiro questionário  muitas instituições tenham referido que o isolamento e a necessidade de 
interação social eram  as principais necessidades dos utentes. 
Em 2021, vários tipos de adaptações tiveram  de ser feitas no seio das próprias organizações para garantir o 
funcionamento dos serviços e  apoiar os seus utentes. As atividades foram na sua maioria adaptadas, o que 
acarretou mais  custos de funcionamento, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de 
materiais.  A adaptação das organizações a novas rotinas, assim como a reorganização das equipas e a  
manutenção das medidas de proteção continuam a estar no centro das preocupações das  entidades. A 
atenção dada à digitalização aumenta entre o 2020 e 2021. Há o entendimento de  que o trabalho e a 
comunicação à distância vieram para ficar e, por isso, é fundamental ter recursos materiais, mas também 
desenvolver as competências digitais (literacia digital) nos  profissionais e utentes. 
Foi produzido um relatório e uma infografia com os principais resultados para divulgação em dezembro,.

Estudo sobre o Impacto do 
Covid nas instituições sociais 
e nos seus beneficiários 
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_______________

No ano 2021 no âmbito do Grupo de Trabalho da Pobreza Infantil procuraremos acompanhar esta 
problemática do ponto de vista das organizações que compõem o grupo e consequentemente 
influenciar as políticas públicas neste domínio. Estamos conscientes de que os desafios serão 
muitos e diversos e de que o novo período de programação dos Fundos Estruturais que se 
avizinha encerra em si uma oportunidade, no âmbito do FSE +: o programa da Garantia para a 
Infância que visa combater a pobreza infantil e a exclusão social, incentivando os países a investir 
em serviços e iniciativas para apoiar o desenvolvimento positivo da criança e o bem-estar. 
Devido à situação pandémica o Grupo de Trabalho não reuniu, mas os contactos com entidades 
que fazem parte do Grupo decorreram. A EAPN Portugal faz parte do Conselho Superior da 
Prochild Collab  e durante o primeiro semestre decorreram duas reuniões: 25 de março e 26 de 
maio. Nesta última reunião a diretora executiva fez uma apresentação sobre  tema da pobreza 
infantil e as recomendações da EAPN Portugal neste domínio.
No segundo semestre decorreu um reunião no dia 10 de novembro, e foi acordado e subscrito um 
Pacto para a Infância que foi  tornado publico em novembro de 2021, aquando das 
comemorações da Convenção. A EAPN Portugal foi uma das organizações signatárias.
Também a UNICEF promove um grupo de \trabalho sobre as questões dos direitos das crianças 
no qual a EAPN Portugal participa (reunião 24 de junho, 20 de setembro, 19 de outubro, 22 de 
novembro).
No âmbito deste Grupo de Trabalho a EAPN Portugal contribuiu para a posição conjunta 
apresentada à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza em outubro de 2021
Relativamente ao Programa Garantia para a Infância foi adotada a 14 de junho a recomendação 
da Comissão para a Garantia para a infância e agora cada Estado membro tem até final de 
dezembro para apresentar o Plano. A EAPN Portugal endereçou a Ana Mendes Godinho, Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social uma carta a demonstrar disponibilidade em 
participar neste processo.
A EAPN Portugal reuniu com a Coordenadora da Garantia para a Infância em novembro de 2021.

Grupo de Trabalho 
da Pobreza InfantilPobreza 

Infantil
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______________

Acompanhamento da temática do envelhecimento positivo e consolidação de um referencial na 
área do envelhecimento com destaque para a participação das pessoas idosas na comunidade. 
A EAPN Portugal comprometeu-se em 2020 a elaborar um referencial na área da participação das
pessoas idosas que deverá ser disseminado ao nível local no sentido de perceber a sua 
aplicabilidade, mesmo do ponto de vista do impacto da pandemia da COVID-19. Consideramos 
que a pandemia fez sobressair os estereótipos ainda existentes sobre o envelhecimento e as 
pessoas idosas e, por isso, demonstrar a importância da participação das pessoas idosas e 
promover a identificação de boas práticas nesta matéria poderá contribuir para combater estes 
estereótipos e promover uma imagem mais positiva acerca do envelhecimento. O 
acompanhamento do tema do envelhecimento em 2021 passa ainda pela elaboração de 
mensagens e pareceres nesta área e pelo apoio aos núcleos distritais que têm este tema como
foco de intervenção.
Ao longo do ano foram realizadas as seguintes atividades:
- Participação com uma comunicação no encontro de apresentação pública do produto “Borda-
d’água da pandemia: Guia de Recursos para pessoas idosas isoladas” (15 de Janeiro);
- Elaboração da mensagem da EAPN para o dia 29 de abril – Dia Europeu da Solidariedade entre 
gerações e para o dia 1 de Outubro – Dia da Pessoa Idosa.
- Participação numa reunião, a convite da ANIMAR, com o representante do grupo de trabalho 
sobre envelhecimento ativo que é dinamizado por esta entidade. O objetivo da reunião consistiu 
em criar sinergias entre as duas organizações para a dinamização das ações deste grupo e refletir 
na integração da EAPN Portugal como novo membro do grupo.
- Auscultação acerca de práticas de promoção da participação das pessoas idosas na comunidade 
de modo a integrarem o Documento Orientador sobre a participação das pessoas idosas. Em 
Novembro foi realizada uma primeira entrevista à Casa de Saúde Bento Meni para recolher 
informações sobre a prática Grupo de auto-representantes. 

Envelhecimento 

30



PROJETOS NACIONAIS

___________

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Nisi est sit amet facilisis. Risus 
commodo viverra maecenas accumsan 
lacus. Diam maecenas sed enim ut. Nisl 
purus in mollis nunc sed id.

100,300 +

Urna nec tincidunt praesent semper 
feugiat nibh sed pulvinar. Vel pretium 
lectus quam id leo. Cras pulvinar mattis 
nunc sed blandit. Commodo quis 
imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar 
sapien.

+ 89%

AProje

O projeto 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. No ano de 2021 o Click desenvolve-se no concelho de Gondomar, com um grupo 
de formandos no primeiro semestre e outro no segundo semestre do ano. Nesta edição do Projeto
Click,   5 participantes encontraram trabalho pelos próprios meios, no decurso do Projeto, a que não é
alheio o trabalho motivacional, a criação/melhoramento de CVs e cartas de apresentação, assim como
preparação para entrevista profissional e 12 participantes foram contratados após o período de
mentoria profissional, pelas empresas parceiras do Projeto.

EQUIPA TÉCNICA
Mafalda Guedes – mafalda.guedes@eapn.pt
Susana Terra – susana.terra@eapn.pt

EQUIPA DE DINAMIZAÇÃO LOCAL
Maíra Diniz
Rita Basílio

I

energy
Good
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Nisi est sit amet facilisis. Risus 
commodo viverra maecenas accumsan 
lacus. Diam maecenas sed enim ut. Nisl 
purus in mollis nunc sed id.

AProje

O Projeto InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental é desenvolvido 
pela Fundação Vasco Vieira de Almeida em parceria com a EAPN Portugal.
Destina-se a promover maior conhecimento acerca dos temas acima referidos e contribuir 
ativamente para uma cidadania mais responsável e inclusiva, prevenindo e sensibilizando para o 
respeito pelos Direitos Humanos dos mais idosos, dependentes ou com capacidade diminuída, 
através de um programa de capacitação e coaching sobre o enquadramento jurídico da intervenção 
das entidades da economia social que atuem na área da prestação de cuidados àquele tipo de 
beneficiários.
São destinatários do Projeto os colaboradores de entidades da economia social que atuem na 
prestação de cuidados a pessoas idosas, em situação de dependência ou com capacidade diminuída, 
com especial enfoque para profissionais das seguintes áreas: saúde, assistência social e jurídica.
Em 2021, a proposta do projeto consistiu ainda num conjunto de sessões desenhadas para dar 
resposta aos desafios relacionados com a implementação da legislação em vigor e que exige 
profunda adaptação das estruturas e das práticas, tal como uma alteração de procedimentos e 
normas por parte de todas as partes envolvidas no processo. Neste âmbito, foram dinamizados dois 
Workshops (Julho) dirigidos profissionais do setor social. Os Workshops tiveram como objetivos: 
monitorizar o grau de implementação dos procedimentos relacionados com a nova legislação e 
orientar os profissionais no processo de implementação das medidas através da apresentação de 
situações concretas.
Reconhecendo a dificuldade que rodeia a implementação desta nova legislação, que exige profunda 
formação e adaptação das estruturas e das práticas e uma alteração de mentalidades por parte dos 
familiares e dos profissionais que gerem e prestam cuidados, verifica-se ser imprescindível a 
sensibilização dos dirigentes das organizações. Só assim se pode assegurar a implementação efetiva 
das mudanças internas necessárias.  Por conseguinte, o projeto avançou também na realização de 
uma sessão com dirigentes das Organizações Sociais (Setembro). Estas ações terão continuidade 
durante o próximo ano.

"É imprescindível dotar as organizações de informação sobre 

o Estatuto do Maior Acompanhado. Só assim podemos 

caminhar para uma sociedade mais justa, inclusiva e onde os 

direitos das pessoas com maior vulnerabilidade são 

salvaguardados.  Com esta sessão, sinto que estou mais 

preparada para salvaguardar o direito das pessoas idosas e 

fazer com que as suas decisões sejam ouvidas. Mais do que 

um ato de serviço social, é uma questão legal e de cidadania"

Maria João Xavier, 
Psicóloga | Associação Mais Proximidade

"

"
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Nisi est sit amet facilisis. Risus 
commodo viverra maecenas accumsan 
lacus. Diam maecenas sed enim ut. Nisl 
purus in mollis nunc sed id.

100,300 +

Urna nec tincidunt praesent semper 
feugiat nibh sed pulvinar. Vel pretium 
lectus quam id leo. Cras pulvinar mattis 
nunc sed blandit. Commodo quis 
imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar 
sapien.

+ 89%

O VOAHR Interior sempre se fez de voos inovadores, numa procura por uma gestão de voluntariado com 
um forte impacto, nas pessoas e no mundo. 

Por isso, em tempos de pandemia, o VOAHR Interior reinventou-se, adaptando, com sucesso, as sessões 
de capacitação e consultoria em Gestão de Voluntariado para o formato digital/online.
As organizações da etapa Norte, a primeira, estão a terminar a fase de consultoria/Experimentação (da 
metodologia inovadora CADEI – Capacitação – Diagnóstico – Experimentação – Impacte) e prestes a 
terminar o seu Programa de Gestão de Voluntariado. 

Já as 14 organizações da zona centro começam agora a trabalhar nos seus próprios Programas de Gestão 
de Voluntariado, caminhando rumo a um voluntariado mais capaz e organizado. São elas:
A.R.C.I.L. –  Associação Para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã
Associação A4 – Acolher, Aceitar, Agir e Adaptar
Cáritas Diocesana Portalegre – Castelo Branco
Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes
Centro Social Paroquial de São Tiago da Guarda
Centro Universitário Fé e Cultura (IPSS)
Coração Delta – Associação de Solidariedade Social
Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário 
Santarém-Cartaxo
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria
Grupo de Apoio de Santarém da LPCC – NRS
Nascentes de Luz – Associação de Apoio à Família        
Passagem Secreta Associação cultural e Recreativa 
RUTIS – Associação Rede de Universidades da Terceira Idade

E porque o VOAHR Interior continua a procurar soluções mais inclusivas e voos mais altos, agora num 
formato capaz de tornar mais pequena a distância, para a terceira e última etapa do projeto – zona Sul – a 
abrangência do projeto poder-se-á vir a alargar às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Promovido pela Pista Mágica – Escola de Voluntariado, o VOAHR Interior, projeto em parceria com a EAPN 
Portugal e o Diretório Sector 3, é financiado pelo mecanismo europeu EEA Grants, fundo gerido em 
Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto, encontrando-
se integrado no Eixo 4 do Programa Cidadãos Ativ@s/EEA Grants. 
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AProje

O Conselho Local de Imigrantes é um projeto de investigação/ação participativa, promovido pela EAPN – Rede 
Europeia Anti Pobreza Portugal, cofinanciado pelo POR Lisboa 2020, através do Fundo Social Europeu e gerido 
pela Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária em Lisboa. Propõe 
uma intervenção inovadora na promoção de iniciativas de inclusão social de pessoas imigrantes, residentes em 
bairros de intervenção prioritária, no centro histórico ocidental de Lisboa. 

Entidade Financiadora:
POR Lisboa 2020, através do Fundo Social Europeu e gerido pela Rede DLBC Lisboa – Associação para o 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária em Lisboa.

Parceiros
Ao nível da parceria e colaboração, o projeto Conselho Local de Imigrantes beneficia do trabalho em rede com 
um conjunto de organizações locais sediadas nas freguesias que correspondem à unidade de intervenção 
territorial do Centro Histórico e Ocidental da cidade de Lisboa, para além de organismos públicos e 
internacionais com responsabilidades sobre matérias na área das migrações e igualdade de género.
Todos os nossos parceiros são elementos importantes e decisivos para o sucesso do projeto, ajudando-nos a 
chegar aos/às participantes, divulgando as nossas ações e contribuindo para a construção de uma rede local de 
apoio à integração de pessoas imigrantes que habitam as freguesias do Centro Histórico e Ocidental de Lisboa.

Parceiros locais:
Associação Renovar a Mouraria
Associação Casa do Brasil de Lisboa
GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento
Crescer – Associação de Intervenção Comunitária
CEPAC – Centro Padre Alves Correia Lisbon Projet
NIALP – Intercultural Association Lisbon

Parceiros institucionais:
ACM – Alto Comissariado para as Migrações
OIM – Organização Internacional para as Migrações
CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
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AProje
Divers@s e Ativ@s: Promoção da Diversidade e 
Não Discriminação no Âmbito Profissional é o 
novo projeto da Associação Portuguesa para a 
Diversidade e Inclusão (APPDI) e surge no 
âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s da 
Fundação Calouste Gulbenkian, no quadro do 
Active Citizens Fund, cujos principais objetivos 
são fortalecer a sociedade civil portuguesa e a 
cidadania ativa e empoderar os grupos 
vulneráveis.

Este projeto, iniciado em junho de 2021 e com 
uma duração de 24 meses, tem como entidades 
parceiras a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), 
o Clube Intercultural Europeu e o 
Likestillinggsenteret KUN - Centre for Equality 
and Diversity e visa desenvolver um conjunto de 
ferramentas transformadoras e instrumentos 
para a promoção da diversidade e tolerância e o 
combate à discriminação no âmbito das relações 
de trabalho.

No contexto laboral, as entidades empregadoras 
assumem um papel fundamental no que diz 
respeito à construção de um mundo mais 
igualitário, cabendo às mesmas trabalhar a sua 
cultura organizacional, num esforço consciente 
de evitar situações de preconceito, discriminação 
e racismo.

Neste sentido, surge como necessário 
implementar medidas nas empresas que apoiem 
a convivência e a coesão social como chave 
fundamental para a plena inclusão e respeito 
pelos direitos humanos.
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AProje

O Projeto Por uma alimentação saudável, justa e sustentável na Europa e no Mundo é promovido
pela ACTUAR em parceria com a EAPN Portugal e a FIAN Portugal. O projeto, financiado pelo
Mecanismo de Subgranting no âmbito do Projeto Presidência "Por uma Europa aberta, justa e
sustentável no mundo", tem como objetivo principal aumentar o apoio público a políticas europeias
abertas, justas e sustentáveis, especialmente em relação à Agenda 2030, cooperação para o
desenvolvimento, direitos humanos e espaço da sociedade civil.

O projeto iniciou em janeiro e terminou em julho (7 meses).

Ao longo do Projeto a EAPN Portugal contribuiu para as ações do projeto, nomeadamente, o
Concurso de Jornalismo Cidadão para Jovens; 2 Sessões de Capacitação dirigidas aos participantes do
Concurso, sendo diretamente responsável pela dinamização dos temas: Pobreza e Direitos Humanos
e Photovoice; participação na sessão de seleção dos trabalhos do concurso;
organização/dinamização pelos núcleos distritais de Aveiro, Porto, Faro; Alentejo (Évora, Beja e
Portalegre) Região Autónoma da Madeira de 5 debates temáticos; organização de 2 exposições dos
trabalhos a concurso (Aveiro e Porto); contributos para o Caderno de Recomendações dos jovens e
organizações da sociedade civil à Presidência portuguesa da União Europeia; reuniões com a
Comissão Europeia para entrega das recomendações; participação no vídeo do Projeto – O Futuro da 
alimentação aos olhos dos jovens.

As recomendações estão disponíveis para download na página da EAPN Portugal
O vídeo está disponível no canal do Youtube da EAPN Portugal
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AProje

- Avaliação Externa projeto D´Arte

A EAPN Portugal é responsável pela avaliação de um projeto promovido pela Santa casa da 
Misericórdia de Santarém no âmbito do Programa Portugal Inovação Social que   Projeto D’AR-TE 
propõe-se criar uma resposta inovadora, com integração sistémica de um conjunto de atividades de 
estimulação cognitiva (JUDO, ARTES, REALIDADE VIRTUAL) que visam a promoção de fatores 
protetores que previnem e minimizam comportamentos de risco e situações de agressão, 
contribuindo assim para o fomento de competências pessoais, de socialização interpessoal e de 
estímulo das relações.
A EAPN Portugal acompanha o projeto através da realização de reuniões periódicas com a equipa
técnica responsável e visitas às crianças e jovens da instituição, tendo sido elaborado para o efeito
um plano de acompanhamento e avaliação do projeto.
O objetivo deste acompanhamento é perceber de que forma o projeto tem influenciado as vivencias e
o comportamento das crianças e jovens e quais as mais valias do mesmo na concretização de um
futuro promissor destas crianças. Com o período pandémico as visitas presenciais foram duas ao
longo de 2022 (setembro e dezembro), mas decorreram 4 reuniões ao longo do ano (23 de fevereiro,
21 de abril, 16 de junho, 15 de dezembro) em formato on-line. Está previsto também no âmbito da
avaliação externa a realização de visitas de observação direta, (momentos em que através de uma
grelha de observação previamente criada são registados aspetos relevantes para a implementação
do projeto). Até ao momento decorreram 2 (novembro com a observação de um ensaio que foi a cena
a 8 de dezembro e a presença na apresentação da peça a 8 de dezembro).
A equipa de avaliação realizou também entrevistas exploratórias a cada um dos técnicos envolvidos
no Projeto. Relativamente às crianças/jovens foram realizados focus group em setembro e em
dezembro.
O projeto decorrerá ainda durante 2022 e prevê o mesmo tipo de acompanhamento com visitas
regulares e momentos de observação direta e no final do projeto haverá lugar a um relatório de
avaliação. Como se trata de avaliação on-going há momento de partilha com a equipa do projeto com
vista a deixar recomendações de melhoria.
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https://www.regalproject.eu/
Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the Europe Union

ENTIDADES PARCEIRAS

O Projeto Regaining life for precarious women at work (REGAL) tinha como principal objetivo ligar a 
Diretiva relativa à Conciliação entre Vida Profissional e Familiar à provisão do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais que determina igualdade de oportunidades dos grupos sub-representados.

No dia 4 de fevereiro decorreu a Conferência  em formato virtual sobre o tema "Conciliação entre o 
Trabalho e a Vida Pessoal: realidade ou miragem?" Esta Conferência nacional contou com 142 
participantes e teve como principal objetivo apresentar os resultados finais do Projeto REGAL.
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O Projeto Opportunities – crises as opportunities: towards a level telling field on migration and a new 
narrative of successful integration niciou em março de 2021. O Projeto é financiado no âmbito do 
Horizon 2020 e tem como principal objetivo propor uma nova narrativa de integração bem-sucedida que 
redireciona a atenção para os benefícios da migração, conforme sugerido na Agenda Europeia para a 
Integração de Nacionais de Países Terceiros (2011), e propondo uma integração mais bem-sucedida dos 
migrantes.

A EAPN Portugal enquanto entidade parceira irá desenvolver e operacionalizar uma nova metodologia 
(Cross-talk) para estabelecer um diálogo justo e auto-representação (Level Telling Field) em encontros 
transculturais entre migrantes, cidadãos e outros atores relevantes. O Projeto, em Portugal, irá ser 
implementado em Lisboa.
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 Infogra�as

Add short body of text

- Foi dada continuidade a colaboração com a Revista Focussocial na produção de infografias distritais de 
caracterização do distrito em destaque na revista. Foram produzidas as infografias do Distrito de Braga 
(janeiro), Coimbra (maio) e Viana do Castelo (novembro)
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 Infogra�as

Para reforçar a capacidade de divulgação dos seus produtos o 
ONLCP apostou em 2021 no reforço do suporte gráfico dos 
seus produtos. Para tal, foi iniciada a publicação de um resumo 
gráfico em formato de infografia dos seus produtos, 
nomeadamente do Em Foco, Boletim e Relatório sobre os 
dados do ICOR. Este novo produto permite não só uma 
apropriação mais imediata de alguns dos conteúdos dos 
documentos e serve como elemento de divulgação destes 
produtos. Foram assim produzidas sete infografias referentes 
a três Em Foco, três Boletins e um Relatório.

Foi ainda produzida e divulgada, em cooperação com o 
Departamento de Desenvolvimento e Formação (DDF) da 
EAPN Portugal uma infografia dedicada à semana da 
Interculturalidade.
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Em Foco e Boletim

Infogra�as

Add short body of text

Conteúdos nas Redes Sociais

- Vídeos
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 - Em Foco

Em  Foco # 10: Municípios portugueses: 
rendimento e desigualdade
Em Foco # 11: Pobreza persistente em 
Portugal: dados do EU-SILC
Em Foco # 12: A educação na Região 
Autónoma da Madeira: uma década de 
evolução em análise

Infogra�as

Em 2021 foram elaborados três Em Focos, estando prevista a divulgação de dois destes produtos 
em janeiro de 2022. O Em Foco #10 analisou os rendimentos da população ao nível municipal, 
procurando identificar as desigualdades e fragilidades existentes no território nacional. No Em Foco 
#11 procurou-se traçar um breve retrato da pobreza persistente em Portugal no período entre 2017 
e 2020 (rendimentos de 2016 a 2019). Por fim, o Em Foco #12 fez uma análise das principais 
transformações observadas ao nível da educação na Região Autónoma da Madeira na última década 
(entre 2009/2010 e 2019/2020).

Associados a cada um destes produtos 
foram produzidos os respetivos resumos 
gráficos/infografias
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 - Boletim

Infogra�as

Add short body of text

Em 2021 foram publicados e divulgados três Boletins. Devido ao impacto do contexto pandémico 
vivenciado em Portugal e no mundo desde o primeiro trimestre de 2020, os dois primeiros boletins 
centraram-se em
temáticas relacionadas com saúde. O Boletim #6, publicado em maio de 2021, procurou sintetizar de 
que forma a criação e evolução do SNS impactou a evolução da saúde, bem como o acesso aos 
serviços de saúde em Portugal, antes e após a pandemia. O Boletim #7, de novembro de 2021, 
voltou-se para a dimensão da saúde mental procurando traçar um breve retrato epidemiológico da 
Saúde Mental em Portugal, analisar algumas das principais fragilidades e desigualdades no acesso 
aos cuidados de saúde no território nacional. Por fim, o Boletim #8, de dezembro de 2021, analisou 
os indicadores de pobreza ou exclusão social na Região Autónoma da Madeira e o seu cruzamento 
com a evolução durante o atual contexto pandêmico dos indicadores do mercado de trabalho,
rendimentos e proteção social.  

Boletim # 6: O SNS e a Saúde em tempo de pandemia  
Boletim # 7: A saúde mental em Portugal: um breve retrato epidemiológico
Boletim # 8: Pobreza e exclusão social na Região Autónoma da Madeira:   primeiros dados no 
contexto da pandemia 

Também para estes documentos foram preparadas as respetivas infografias que acompanhou a 
divulgação dos produtos.
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 - Relatórios

Infogra�as

Add short body of text

Como já é usual, para celebrar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de  outubro), o ONLCP 
produziu um relatório com a análise dos principais indicadores de pobreza e exclusão social: Pobreza e 
Exclusão Social em Portugal: Relatório 2021. Através deste relatório apresentamos as principais 
alterações e analisamos a pobreza e exclusão social à luz dos novos indicadores Europa 2030. 
Paralelamente, fazemos uma caracterização da vulnerabilidade com base na taxa de risco de pobreza 
analisando em maior profundidade cinco dimensões: os rendimentos; a feminização da pobreza; os 
trabalhadores pobres; a habitação; e a dispersão territorial da vulnerabilidade à pobreza. Por fim, a última 
parte deste relatório permitirá uma caracterização da população em risco de pobreza procurando 
responder a duas perguntas centrais: quantos são e quem são.

No ano de 2021 o ONLCP, em cooperação com o Departamento de Investigação  e Projetos aprofundou a 
sua intervenção na área da investigação através de dois projetos: a aplicação do segundo inquérito sobre o 
Impacto da pandemia por COVID19 no combate à pobreza e o estudo qualitativo A pandemia pela voz  das 
crianças.
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 Conteúdos Redes Sociais

Infogra�as

Add short body of text

Indo ao encontro da divulgação dos trabalhos feitos pelo ONLCP, o Observatório tem vindo a preparar 
em contínuo conteúdos gráficos multimédia, tais como vídeos, imagens e infografias, utilizados nas 
plataformas digitais o Observatório.
Foram produzidos neste período um total de 19 vídeos, 52 imagens/gifs e 8 infografias   

Vídeos
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 Imagens GIFS

Infogra�as
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A. Retrato de Lisboa/Lisboa em números

A primeira infografia de 2021 recaiu sobre os seus as prestações sociais regulares e extraordinárias de 
compensação da perde de rendimentos de empresas e trabalhadores – Prestações sociais em tempos de 
COVID – 19, onde se procurou compilar a evolução das Prestações Sociais no Concelho de Lisboa em 
2020. Esta infografia que pode ser consultada em https://observatorio-lisboa.eapn.pt/infografias/.

Infogra�as

A recolha, sistematização e disponibilização de dados relativos ao concelho de lisboa, AML e Portugal 
tem permitido a colaboração do Observatório noutros fóruns importantes para o combate à pobreza, 
dos quais se destaca a integração do Grupo de Trabalho para o Diagnóstico social da Rede Social de 
Lisboa, co-produzindo o II Diagnostico social de Lisboa 2015-2016 | Atualização 2018-19

Infogra�a 1 |2021Infogra�a 1 |2021
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B. Atividades de investigação-ação

Infogra�as

Add short body of text

Para uma Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza na Cidade de Lisboa
Estratégia local integrada de combate à pobreza | Uma abordagem experimental 

Escolhida a freguesia de Marvila, pretendia-se provocar uma reflexão capaz de aprofundar o 
conhecimento concreto da realidade social ao nível das dinâmicas, interações e causalidades da 
pobreza e vulnerabilidade na freguesia de Marvila e que assenta na seguinte questão de partida:

- Quais as condições de superação da situação de pobreza e vulnerabilidade de quem vive na
Freguesia de Marvila?

Para tal, optou-se por uma abordagem metodológica de caracter qualitativo, que permitisse a 
recolha, partilha e reflexão de informação juntos dos diversos atores que contribuam para um 
conhecimento profundado da realidade social da freguesia. Esta abordagem foi concretizada através 
da realização de:
- Entrevistas exploratórias com pessoas da comunidade com uma posição estratégica detentores de 
informação privilegiada, que conseguem acompanhar diariamente a realidade dos moradores 
(realizadas 4 entrevistas);
- Focus group com o executivo da junta de freguesia; e
- Focus group com a Comissão social de freguesia.

Conscientes das dificuldades e do tempo que processos desta natureza acarretam, temos a 
expetativa que este exercício de reflexão realizado na e com a freguesia de Marvila seja o primeiro 
passo para uma nova abordagem metodológica que permite colocar a descoberto processos e 
mecanismos que cirurgicamente intervencionados possam contribuir para uma realidade social mais 
coesa. Será com este propósito que avançaremos no trabalho em parceria com a Autarquia de Lisboa.
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Estas estruturas centram-se na discussão e concertação 
produzida em torno dos diagnósticos sociais e problemáticas 
identificadas pelos Conselhos Locais de Ação Social. A EAPN 
integra vários grupos operativos e núcleos executivos.

A EAPN participa  em grupos de trabalho específicos (ex: 
Unidade Operacional de Intervenção Pessoas Migrantes e   
Pessoas e Minorias Étnicas – Porto; Plano Municipal para a 
Integração dos Migrantes.

Setúbal, Guarda, Castelo Branco, Fundão, Almeirim, Cartaxo e 
Santarém

CLDS4G Porta D’Ouro; CLDS 4G Beja; 2 CLDS de Leiria, CLDS de
Castanheira de Pena; CLDSde Castelo Branco, CLDS do Fundão;
CLDS de Cantanhede; CLDS de Figueira da Foz;CLDS de Ourém;
CLDS Proativar Armamar; CLDS Viseu Comunidade de Afectos;
CLDSViseu Positivo

Viseu, Guarda, Porto(2), Fundão, Figueira da Foz, Leiria, 
Bragança, Vila Real  e beja 

26 Plataformas Supraconcelhias

43 Redes Sociais

7 NLIS

Iniciativas de articulação

Interinstitucional

13 CLDS

10 NPISAS

10 Projetos Escolhas

Aveiro, Almada, Porto, Setúbal, Loulé, Faro, 
Albufeira, Lisboa, Coimbra e Leiria

50



DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

__________________________
Iniciativas de Articulação

Interinstitucional

Para além das ações previstas em plano ainda foi possível consolidar a parceria com o ACM – Alto 
Comissariado para as Migrações através da realização de sessões sobre o Programa de Reinstalação e 
Recolocação de Pessoas Refugiadas. Estas sessões decorreram nos meses de Maio e Junho. E tinham como 
objetivos sensibilizar as organizações para o acolhimento e integração de cidadãos refugiados reinstalados e 
(requerentes de proteção internacional) recolocados; dotar as potenciais entidades de acolhimento de apoio 
local e de informação que corroborem para melhores processos de acolhimento e de integração. Estas 
sessões contaram ainda com apresentação de experiências locais de acolhimento de pessoas refugiadas. 
Foram desenvolvidas na totalidade 7 sessões, envolvendo os seguintes distritos: Viseu, Guarda, Santarém,
Castelo Branco, Beja, Faro, Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Coimbra e Leiria. O número total 
de participantes foi de 287. 

- ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES

Foi desenvolvido em 2021 um Documentário com testemunhos de 
cidadãos refugiados – “Portugal é que me escolheu” desconstruindo 
preconceitos e ideias erradas sobre as suas vivências e realidades. 
Este documentário integra 6 testemunhos: 3 mulheres e 2 homens 
que foram acolhidos nos seguintes concelhos: Guarda, Fundão, 
Portalegre, Lisboa e Vila Real.
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A interculturalidade, cada vez mais presente na nossa sociedade, exige um conhecimento mais 
aprofundado das várias culturas e diversidades que integra. É através do conhecimento de outras 
culturas e dos contactos que temos com essas culturas/diversidades que nos enriquecemos enquanto 
cidadãos.
Apostar na interculturalidade é acreditar que se pode aprender e enriquecer através do diálogo e da 
convivência com o outro. Foi neste entendimento que a EAPN Portugal tem vindo a desenvolver desde 
2014 a Semana da Interculturalidade, com o intuito de sensibilizar os cidadãos para a necessidade de 
uma sociedade intercultural que tenha presente os valores da solidariedade; da não discriminação pela 
aparência, etnia, género ou nacionalidade; da igualdade; do respeito pela diferença e pela diversidade; da 
partilha e da inclusão, de forma a garantir uma cidadania mais inclusiva e mais igualitária. Em 2021 
contamos mais uma vez com o apoio e a parceria do ACM – Alto Comissariado para as Migrações.

Com a Semana da Interculturalidade, promovida desde 2014, a EAPN Portugal quer estimular o diálogo e 
a relação entre culturas, mostrando que a interculturalidade é, também, uma excelente forma de 
combater a exclusão social, prezando valores como respeito; solidariedade; igualdade; cidadania; não 
discriminação pela aparência, etnia, género ou nacionalidade; democracia na educação e direitos 
humanos. Numa sociedade cada vez mais tomada pela globalização, é imperativo que a diferença e a 
diversidade garantam a plena cidadania de todos os indivíduos, contribuindo para uma sociedade mais 
justa e equilibrada.

Este ano, a Semana da Interculturalidade acontece entre os dias 05 e 11 de abril, com o apoio 
institucional do ACM - Alto Comissariado para as Migrações.

A iniciativa contou com a participação de entidades de 15 distritos do país  (Beja, Braga, Bragança, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Vila Real, Viseu) incluindo, 
a Região Autónoma da Madeira.

+135 ATIVIDADES

100 PARCEIROS

..........................................................................

SEMANA DA 
INTERCULTURALI

DADE
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Este ano consideramos importante fazer um programa nacional com as atividades que as várias 
estruturas da EAPN Portugal vão desenvolver no âmbito das Comemorações do 17 de Outubro – Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza, tal como acontece com a Semana da Interculturalidade. 
Este ano, as atividades foram  concentradas entre os dias  11 e 24 de Outubro   e foi elaborado um 
programa nacional que contempla todas as atividades que foram desenvolvidas nos territórios. Neste 
sentido, em 2021 foram desenvolvidas cerca de 160 atividades de carácter social, cultural e lúdico-
recreativas que envolveram cerca de 388 parceiros (Associados EAPN PT, estagiários, Municípios,
Projetos CLDS, Projeto PIICIE, Projetos Escolhas, IPSS, Escolas, Bombeiros Voluntários, PSP, GNR,
Bancos Locais de Voluntariado, IPDJ, Museus, entidades públicas (saúde, segurança social),
Universidades, entre outros (Ordem Advogados, DECO…).
As atividades realizadas assumem um carácter mais interventivo e de consciencialização, pelo que 
geralmente se manifestam em ações de sensibilização, ações de rua, recolha de bens (brinquedos e
material escolar), campanhas, exibição de filmes e vídeos, sessões em escolas, caminhadas, exposições,
feira solidária, peça de teatro entre outras. Pode aceder ao programa nacional no seguinte 
link: https://eapn.pt/17out 
Relativamente à avaliação, esta é bastante positiva tendo em conta: o número de atividades realizadas a
nível nacional; a diversidade de atividades realizadas; o n.º de parceiros e projetos (públicos e privados)
envolvidos; o envolvimento direto e participação de diferentes públicos na execução das ações;
iniciativas com impacto na sensibilização e envolvimento da comunidade; a adesão significativa
qualitativa e qualitativamente dos participantes; o número de produtos/publicações realizados. No
entanto, ainda subsiste a pouca capacidade de cobertura da iniciativa por parte dos OCS locais/nacionais.

+160 ATIVIDADES

388 PARCEIROS

..........................................................................

INIICIATIVA PELO 
COMBATE À 

POBREZA
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Tendo presente a experiência da EAPN Portugal ao nível do trabalho com as escolas, demos 
continuidade a Iniciativa “O Futuro começa AGORA!” que vai já na sua quinta edição. 

Esta iniciativa tem como objetivo promover junto dos jovens a reflexão sobre o futuro e sobre o 
seu lugar no mundo, e como as suas atitudes e comportamentos podem influenciar as suas vidas. 
Este ano e devido à pandemia o encontro decorreu online em 4 momentos diferentes com 
temáticas igualmente diferentes:

8 de junho – Igualdade de Género e Oportunidades
9 de junho – Saúde
17 de junho – Ambiente
22 de junho - Políticas para uma sociedade mais justa E
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 A EAPN Portugal em colaboração com a Rede 
Economia  de Francisco Portugal na dinamização de 
um workshop com o objetivo de aprofundar os 
conhecimentos sobre a realidade portuguesa e 
debater potenciais caminhos de futuro, e para a 
apresentação destes resultados num seminário 
posterior.
O workshop “Pobreza e exclusão social: contexto e 
caminhos a seguir” realizou-se dia 19 de abril e o 
seminário “Como abordar o tema da pobreza e das 
desigualdades sociais?” dia 12 de maio, contando 
com convidados e participantes de idades e 
contextos variados, porém com a sede comum de 
uma sociedade que promova a igualdade de 
oportunidades.
Os dois eventos seguiram alguns blocos comuns, 
nomeadamente de introdução ao conceito e retrato 
da realidade em Portugal, no workshop pela EAPN e 
no seminário pelo Professor economista e 
especialista em pobreza Carlos Farinha Rodrigues 
(ISEG), e um bloco de debate sobre as principais 
inquietações e possíveis caminhos para o presente e 
futuro. No workshop, os cerca de 50 participantes 
foram divididos em cinco grupos de discussão e, no 
seminário, o debate foi entre três jovens ligados à 
Rede da Economia de Francisco Portugal (Isabel 
Geraldes Barba), à APAC Portugal (Duarte Fonseca) e 
à Teach for Portugal (Susete Vaz Pedro), e moderado 
pela jornalista Graça Franco.

Como abordar o tema da 
pobreza e das 

desigualdades sociais?

Em parceria com a Rede Economia de Francisco Portugal.

55



DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

- Conselho Nacional de Cidadãos  (CNC)
O CNC promoveu 11 reuniões de trabalho online (11 de 
janeiro; 15 de fevereiro; 15 de março; 17 de maio; 14 de 
junho; 12 de julho; 20 de julho; 13 de Setembro; 9 de 
outubro; 15 de novembro e 02 de dezembro).

Participação de uma Delegação portuguesa constituída 
pelos Conselhos Locais de Cidadãos no
Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza A 
coordenadora dos encontros europeus de pessoas em 
situação de pobreza em Portugal participou em reuniões de 
preparação do encontro (24 de fevereiro, 3 de março, 23 de 
março, 25 de junho). O acesso à saúde, à habitação e ao 
rendimento foram os temas escolhidos para debater no 19º 
Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza, 
decorrido online, nos dias 24 e 25 de novembro. Este ano, a 
delegação portuguesa, como sempre constituída pelas 
pessoas que fazem parte dos CLC, dinamizados pelos 
núcleos distritais da EAPN Portugal, contou com Cidália 
Barriga (Évora); José Belchior (Santarém); Carmem 
Pamplona (Porto); Beatriz Passão (Leiria); Higino Costa 
(Lisboa) e Virgínia Neves (Viana do Castelo), tendo reunido e 
preparado o encontro com o objetivo de perceber o impacto 
da pandemia na vida dos cidadãos, fundamentalmente 
através da experiência de vida das pessoas que compõe os 
CLC e que, com base nas suas vivências, deixaram os seus 
testemunhos e pareceres. As conclusões do encontro 
europeu podem ser visualizadas no seguinte link: Encontro
Europeu de Pessoas vivendo a pobreza (eapn.eu) /Reunião
deste ano - EAPN

Participação dos 
Cidadãos em 
situação de 
pobreza
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- Foi atribuído a cada Conselho Local de Cidadãos uma letra do 
abecedário para em conjunto com os restantes membros 
locais identificarem no máximo 3 palavras e uma breve 
explicação das mesmas, ou seja, porque é que aquela palavra 
é importante na luta contra a pobreza. As letras mais difíceis 
serão trabalhadas em conjunto no âmbito de uma reunião do 
CNC e será um dos pontos da agenda de Março. 

- Foi realizado um inquérito sobre o Impacto do COVID 19 na vida 
das pessoas que integram os CLC. O número de entrevistados 
totalizou 64 pessoas (27 homens e 37 mulheres), distribuídos por 
16 distritos do país, maioritariamente residentes nas capitais de 
distrito, mas, igualmente noutros concelhos próximos dessas 
cidades. Registamos ainda 2 entrevistas da Região Autónoma da 
Madeira. 

Ciclo de sessões 
sobre Cidadania 
e Participação
Social

 O Impacto do 
covid nas PEP, 
membros dos 
CLC’s

“Abecedário da 
luta contra a 
pobreza – a voz 
dos cidadãos” 

Em 2021 demos continuidade ao ciclo de  sessões sobre Cidadania e 
participação social, tendo sido realizadas duas sessões:
- Santarém – 31 de março: 50 pessoas (sobretudo profissionais de 
várias áreas com uma incidência na área social).  
- Funchal – 16 de novembro: 36 pessoas (sobretudo profissionais de 
instituições públicas e de projetos comunitários). 
A avaliação dos participantes foi muito positiva, pois esta sessão 
permitiu o conhecimento e a partilha de práticas e metodologias de 
participação, quer a nível nacional, como a nível europeu. 
Entendemos que é necessário continuar a investir na formação dos 
quadros técnicos nesta prática, de forma  a que se consigam 
melhores resultados nos processos de inclusão social.
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Este encontro realizou-se no âmbito do dia 17 de outubro para assinalar o 
Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e contou com a participação 
da Direção, da equipa técnica e 1 elemento de cada Conselho Local de 
Cidadãos. O tema principal do Fórum foi o acesso à habitação, um direito 
fundamental constitucionalmente consagrado, base de uma sociedade
estável e o alicerce a partir do qual os cidadãos constroem as condições que 
lhes permitem aceder a outros direitos como a educação, a saúde ou o 
emprego. A EAPN Portugal acredita que é fundamental trabalhar para 
responder à situação de desigualdade no domínio da habitação que 
alguns/mas cidadãos/ãs portugueses/as ainda vivenciam. É tendo por base 
este contexto que consideramos urgente intervir nesta área garantindo o 
acesso à habitação, apostando na definição de medidas articuladas de 
intervenção e de uma estratégia local de ação para suprimir as necessidades 
habitacionais existentes. Este é também o sentir e a  vontade dos/as 
cidadãos/ãs que integram os Conselhos Locais da EAPN Portugal. Uma 
vontade que se tem manifestado nos últimos anos e que têm contribuído 
para a realização de um conjunto de debates promovidos pelos mesmos, 
quer a nível nacional quer a nível europeu (ex: o encontro europeu de pessoas 
em situação de pobreza e exclusão social em 2019). Neste sentido, o Fórum 
Nacional tinha como objetivo promover uma reflexão crítica por parte dos/as 
cidadãos/ãs sobre esta área temática e fomentar o diálogo participativo 
entre as entidades responsáveis por estas matérias e os/as próprios/as 
cidadãos/ãs, tendo presentes as medidas existentes, mas também as suas 
recomendações e sugestões enquanto pessoas que vivenciam diariamente 
os desafios que estão associados a esta área. 

 FÓRUM NACIONAL  
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Os trabalhos jornalísticos propostos a concurso, foram selecionados e 
analisados pelas pessoas que constituem os 19 Conselhos Locais de 
Cidadãos – um por distrito, mais a Região Autónoma da Madeira – e, 
finalmente, selecionados e avaliados por 4 elementos desse mesmo 
conselho que os representa. De um total de 38 trabalhos jornalísticos (18 
nacionais e 20 regionais) foram premiados os seguintes: 

Categoria Imprensa Nacional
·              1º Prémio: Jornalista Ana Tulha e Fotógrafos Rui Oliveira e Pedro 
Granadeiro pelo trabalho Os sem-abrigo da Covid – Notícias Magazine de 31 
de Agosto de 2020.
·             2º Prémio: Jornalista Gonçalo Fonseca pelo trabalho O desespero de 
quem sonha com um teto– Jornal Expresso de19 de Setembro de 2020.
- 3º Prémio: Jornalista Ana Mafalda Inácio e Fotojornalista Paulo Spranger 
  pelo trabalho “Dever  dinheiro a alguém é um factor de risco para a saúde 
mental”– Jornal Diário de Notícias de 06 de junho de 2020. 

Menção honrosa da Categoria Nacional: este ano o júri, devido à 
qualidade dos trabalhos identificados, decidiu atribuir uma menção 
honrosa a dois trabalhos jornalísticos devido à originalidade e qualidade 
dos mesmos. 
·  Jornalista Andreia Friaças e Fotógrafo Nuno Ferreira Santos pelo trabalho 
Mulheres sem-abrigo não querem ser “invisíveis” — e estão a ganhar voz – 
Jornal Público de 26 de outubro de 2020. 
·     Jornalista Dulce Maria Cardoso, Fotojornalista Adriano Miranda e Web 
Miguel Feraso Cabral pelo trabalho Porque escolhemos não ver os velhos?- 
Jornal Público de 20 de dezembro de 2020 
Categoria Imprensa Regional
1º Prémio: Jornalista Anabela Silva e Fotógrafo Ricardo Graça pelo trabalho 
Pedro viveu “quase 30 anos” na rua. Agora, “tem uma cama em condições”– 
Jornal de Leiria de 22 de outubro de 2020. 
2º Prémio: Jornalista Altino Pinto pelo trabalho “Idosos estão a ser 
marginalizados” – Jornal + Aguiar da Beira de 10 de outubro de 2020. 
3º Prémio:: Jornalista Maria Simiris pelo trabalho Associação MÔÇES quer 
integrar  grupos de risco pelo artesanato – Jornal Barlavento de 8 de outubro 
de 2020. 

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no dia 14 de outubro em Vila 
Franca de Xira e contou com a participação de cerca de 50 pessoas, 
incluindo os jornalistas premiados. Os prémios atribuídos foram realizados 
pela artista Teresa Almeida e cedidos à iniciativa pro bono.  

III Edição do 
PRÉMIO DE 
JORNALISMO 2020
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Esta publicação reúne um conjunto de fotografias que estão 
sujeitas a diversas leituras e interpretações e por isso, mais do 
que imagens estereotipadas de pobreza, elas são retratos de 
vivências na primeira
pessoa, de estados de alma e de cenários de extrema 
indignidade humana. No entanto, importa ter presente que 
“estamos fazendo estas fotografias para entender o que 
nossas vidas significam para nós”. Por isso, não importa a 
qualidade das fotografias mas (e sobretudo) as mensagens que 
estão por detrás das imagens, imagens com sentido que nos 
apelam à necessidade de esbater as desigualdades sociais 
existentes na nossa sociedade.

EXPOSIÇÃO E 
E_BOOK
#OlHAR(ES) REAIS 
E COM SENTIDO"

 

Partindo das histórias pessoais de um grupo de pessoas que 
experienciaram a pobreza, este documentário pretende quebrar 
as barreiras sociais que nos separam da mais pura essência
humana. Este documentário integra relatos sobre episódios que 
foram marcados pela violência, pelo ódio ou pela falta de 
esperança. Pretende-se assim desenvolver 10 vídeos (mini-clips 
didáticos) para além do documentário final. Este documentário 
está disponível nos meios de comunicação da EAPN Portugal e 
teremos em 2022 uma apresentação pública do mesmo, seguido
de um momento de debate e de reflexão dos temas abordados e 
das mensagens apresentadas no documentário. O documentário 
“Eu Sou” integra testemunhos de 9 elementos do conselho 
nacional de cidadãos: Aveiro; Bragança; Castelo Branco; Évora; 
Leiria; Lisboa; Porto; Santarém e Vila Real. A apresentação do 
spot decorreu no dia 14 de outubro no âmbito do XIII Fórum 
Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social. 

DOCUMENTÁRIO
"EU SOU"
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 O Encontro Anual com Associados, ponto alto da agenda da EAPN  
realizou-se o dia 27 de setembro, no Auditório do Porto de Leixões, em 
Matosinhos. Além da apresentação dos resultados do inquérito aos 
associados  foi promovido um debate sobre os desafios atuais e  futuros 
da organização  e os desafios da descentralização e da municipalização 
da ação social.  
O encontro teve assim dois momentos chave: um painel que refletiu 
sobre os desafios da organização (com base na apresentação do 
questionário de avaliação aos associados referido na atividade 2) 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. Desta 
reflexão salientou-se- o importante papel dos municípios na resposta às 
necessidades dos munícipes: reforçando o apoio social e alimentar, 
articulando esforços com as IPSS locais para fazer chegar apoio aos 
idosos que se viram privados dos seus centros de dia; criando linhas de 
apoio para chegar às pessoas em isolamento profilático ou com receio 
em sair de casa e conseguir fazer-lhes chegar alimentação e 
medicamentos; adquiriram computadores e hotspots para acesso à 
internet para apoiarem as crianças no ensino em casa; entre tantos 
outros exemplos. Destacou-se também a importância dos Municípios 
disporem de recursos humanos e materiais que lhes permita responder 
com qualidade aos desafios e necessidades sociais locais.

ENCONTRO 
NACIONAL DE 
ASSOCIADOS
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não julgues o livro

pela capa

BIBLIOTECA
VIVA

Não julgues um livro pela capa. É sob este mote que decorrerá a realização desta iniciativa inspirada no 
movimento internacional do “Human Library” – e que em vez de livros apresenta “conversas que 
desafiam estereótipos e preconceitos”.  Nesta biblioteca, os “leitores” são convidados a ouvir histórias de 
protagonistas muito diferentes. Além de contarem as suas histórias, também estarão prontos para 
responder a questões, sem medos ou tabu. Esta iniciativa, devido à pandemia foi transferida para 2022. 

SEMINÁRIO
A RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES
DURANTE E APOS A 

PANDEMIA 
| 25.11.21

A EAPN Portugal e a Organização Internacional do Trabalho – Lisboa decidiram promover uma 
jornada de reflexão conjunta entre as organizações e a sociedade civil, com foco no enquadramento 
e papel da RSO no contexto de três importantes “instrumentos de referência” no que respeita ao 
combate à pobreza, à desigualdade, à dignificação do trabalho e sobretudo à capacidade de fazer 
face a um mundo pós-pandemia: a Agenda 2030; o PSE e o PRR. Esta iniciativa teve a parceria do 
SOCIUS _ Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações do ISEG (Instituto 
Superior de Economia e Gestão) da Universidade de Lisboa. Em resultado do reduzido número de 
inscritos e com a concordância dos parceiros (OIT e ISEG), este seminário foi reorganizado em 
formato online.  
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SESSÂO DE APRESENTAÇÃO DA PUBLICAÇÃO "30 ANOS. 30 
NOMES"

Data: Dez, 16 2021 (11:00)
Local: Palácio da Bolsa

“30 anos. 30 nomes” assinala o trigésimo aniversário da 
EAPN Portugal.
"A EAPN Portugal celebra os seus trinta anos de vida, uma 
vida cheia de desafios e obstáculos para vencer.
Celebramos as Bodas de Pérola, porque a pérola é um objeto 
que demora tempo para ganhar solidez, por isso, é utilizado 
como metáfora de firmeza e perseverança. Esta analogia faz 
todo o sentido para explicar e traduzir também os primeiros 
trinta anos de vida da Rede.
A Rede é hoje uma organização madura e reconhecida, quer 
a nível nacional, quer a nível europeu, pelo seu esforço e 
contribuição para a construção de uma sociedade 
respeitadora dos Direitos Humanos, livre de pobreza ou de 
qualquer tipo de exclusão e sustentada nos valores da 
dignidade, justiça, igualdade e solidariedade. "
Esta publicação resulta de contributos de várias pessoas que 
ao longo destes anos participaram/participam na vida da 
Organização, contribuindo para a sua construção, 
crescimento e consolidação.
A apresentação estará a cargo do Professor Sobrinho Simões 
e da Professora Maria de Lurdes Fernandes.
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O  Quadro  estratégico da UE relativo aos ciganos para 2020-2030 adotado pela Comissão Europeia em  
outubro de 2020 inclui uma proposta de recomendação do Conselho que visa  apoiar os ciganos na UE.
Este plano abrange sete domínios principais: igualdade, participação, educação, emprego, saúde e 
habitação. As novas metas definidas para cada domínio e as recomendações da Comissão aos Estados 
membros sobre a forma de  as atingir são dois importantes instrumentos que servirão para acompanhar 
os progressos e garantir que a  UE dá passos mais largos na  prestação de apoio vital de que muitos  
ciganos  que vivem na UE continuam a necessitar..
Em Portugal, apesar da evolução sentida nos últimos  anos, continuam a registar-se níveis elevados de 
discriminação, pobreza e exclusão  social de muitas pessoas e famílias ciganas, bem como um forte 
desconhecimento e  desconfiança entre pessoas não ciganas e pessoas ciganas.
Em 2013, pela primeira vez, foi aprovada uma estratégia especificamente direcionada para as pessoas 
ciganas em Portugal: a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidade Ciganas (ENICC). Em 2018  , 
a RCM 156/2018   veio rever a referida ENICC e alargar a sua vigência até 2022, com o objetivo de ajustar 
os seus objetivos e metas e, consequentemente, potenciar o impacto na melhoria das condições de vida 
das pessoas e comunidades ciganas.
  A ENICC surge, neste contexto, como uma plataforma para o desenvolvimento de uma intervenção 
alargada e articulada, onde os vários ministérios, municípios, organizações da sociedade civil, academia e 
comunidades ciganas, entre outras organizações, contribuem ativamente para a concretização dos 
objetivos traçados..
A EAPN  tem sido um parceiro ativo na implementação desta Estratégia.

Desenvolvimento de ações de informação e formação no 
âmbito do Plano Estratégico do Centro de Recursos de 
Intervenção nas Comunidades Ciganas da EAPN Portugal.
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DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

·- Dinamização de 12 ações de sensibilização direcionadas para profissionais de várias áreas de 
intervenção no sentido de promover um maior conhecimento sobre esta população: 27 de janeiro sobre 
Interculturalidade em contexto escolar – Câmara Municipal de Moura: 22 de participantes / 8, 15 e 22 de 
março - 3 sessões sobre interculturalidade para professores da Escola Manoel de Oliveira no Porto: 15 
participantes / 24 de maio - 1 sessão para o Conselho Local de Cidadãos da Guarda: 5 pessoas + 1 sessão 
para professores do concelho da Guarda: 6 professoras / 19, 20 e 21 de julho – 3 sessões sobre a cultura 
cigana e a estratégia nacional e Europeia para a Integração das Comunidades Ciganas para a comunidade 
educativa da Escola Manoel de Oliveira no Porto: 25 participantes / 27 de Outubro – I Feira de Emprego e 
Empreendedorismo Social (tertúlia “Promover a integração de minorias étnicas nos contextos profissional 
e social: testemunhos de sucesso) dinamizado pelo CLDS de Monforte: 30 participantes / 28 de outubro – 
Ação de sensibilização direcionada às empresas sobre empregabilidade junto das comunidades ciganas 
(em parceria com o CLDS de Campo Maior): 20 participantes / 4 e 11 de novembro – Formação sobre 
Intervenção com as Comunidades Ciganas (Beja): 20 participantes)/ 5 sessões (novembro e dezembro) 
sobre interculturalidade direcionadas para auxiliares de ação educativa do Agrupamento de Escolas D. 
Dinis (Leiria): 10 participantes. Estas ações foram direcionadas aos profissionais de várias áreas de 
intervenção no sentido de  promover um maior conhecimento sobre esta população e capacitar os/as 
participantes no sentido de melhorar as respostas e as estratégias de intervenção.

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

 

Dinamização de ações de sensibilização 
sobre várias temáticas direcionadas às 
comunidades ciganas Relativamente a 
estas ações previstas em plano (igualdade 
de género, importância da escolarização, 
entre outras), elas não foram 
concretizadas devido à crise sanitária 
existente. 
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DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

Desenvolvimento de ações de informação e formação no 
âmbito do Plano Estratégico do Centro de Recursos de 
Intervenção nas Comunidades Ciganas

e) Outras ações: 
-Reunião com a Câmara Municipal Vila Velha de Rodão para refletir a intervenção com as Comunidades 
Ciganas neste concelho – 1 de fevereiro 
  ·  Apresentação de parecer sobre Contributos e Visões da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal no 
domínio do acesso à habitação e das comunidades ciganas.
   · Estabelecimento de um acordo de compromisso com a Animar. A ANIMAR – Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Local e a EAPN Portugal, atentas às comunidades ciganas residentes em 
Portugal, assumem uma parceria com o compromisso de salientarem os problemas que ainda 
persistem, os diálogos interculturais estabelecidos e as soluções encontradas.
   · Participação no webinar Habitação e as Comunidades Ciganas promovido pelo OBCIG – 25 de março
 · Participação na conferência Working together for Roma rights: Roma equality, inclusion and 
participation in the EU - 15 de abril
 · Participação “Conversas com … Saúde como prevenção da doença: a importância do cuidar de 
proximidade” - 25 de maio 
 · Participação no Seminário “Educação de Adultos e Comunidades Ciganas: políticas e processos”, 
dinamizado pelo Observatório das Comunidades Ciganas no dia 29 de novembro 
 ·  Reunião com a Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações, com o ACM e com os 
municípios de Sintra, Loulé, Torres Vedras, Lourinhã, Braga, Lisboa Peniche e Estremoz sobre a 
definição de projetos-pilotos de integração socioprofissional das comunidades ciganas – 20 de 
dezembro 
- Apresentação e aprovação do projeto Roma Civil Monitor (2021-2025) - tem como objetivo 
monitorizar e apresentar relatórios de avaliação sobre as Estratégias Nacionais para a Integração das 
Comunidades Ciganas nos Estados-Membros (ENICC), mas também sobre outras políticas relativas à 
inclusão de pessoas ciganas. 

- Participação nas reuniões do CONCIG – 
Conselho Consultivo para a Integração das 
Comunidades Ciganas  2 (24 de março e 21 
de julho)
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DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

Desenvolvimento de ações de informação e formação no 
âmbito do Plano Estratégico do Centro de Recursos de 
Intervenção nas Comunidades Ciganas
-  Realização do Vídeo “Drom Kalins (Caminhos de 
Ciganas)" um documentário que contempla 5 
testemunhos de cidadãs portuguesas ciganas de várias 
localidades do país   Braga, Viseu, Évora, Faro, Lisb) que 
apresentam as suas histórias, as suas vivências e os 
seus sonhos. Esta iniciativa      resulta   de um trabalho 
em conjunto entre a EAPN Portugal e a Ribaltambição – 
Associação para a Igualdade de Género nas 
Comunidades Ciganas no sentido   de contribuir para a 
desconstrução de estereótipos que existem ainda na  
sociedade portuguesa. 

·            Divulgação do referencial sobre Comunidades 
Ciganas e o Mercado de Trabalho desenvolvido ao 
abrigo do Projeto ACEDER, assim como do Vídeo sobre 
Práticas de Empregabilidade. O referido referencial foi 
divulgado nas várias iniciativas promovidas no âmbito 
da Semana da Interculturalidade promovida em Abril e 
no âmbito do Dia Nacional das Pessoas Ciganas (24 de 
junho) com a realização de um webinar sobre 
empregabilidade e comunidades ciganas (Faro). 

·           Apoio na realização do diagnóstico participativo sobre as comunidades ciganas do Fundão e sua 
caraterização a desenvolver pelo Município do Fundão. A EAPN Portugal teve um papel importante de 
consultoria na apresentação do inquérito de caraterização desta população.

Além das sessões previstas, foram ainda desenvolvidas as seguintes ações:
a) Integração do Grupo de Trabalho para a integração profissional de pessoas de comunidades migrantes e 
comunidades ciganas promovido pela Câmara Municipal do Porto. Este grupo está a ser desenvolvido no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) e do Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais 
do Porto (PMMI) e está a desenvolver uma estratégia de aproximação das pessoas das comunidades 
migrantes e ciganas ao mercado de trabalho, tendo em vista a sua integração socioprofissional. Este 
objetivo está a ser operacionalizado através dos
parceiros da Unidade Operacional de Intervenção - Pessoas Migrantes e de Minorias Étnicas (PDS), assim 
como dos 4 parceiros envolvidos na implementação do PMMI. 
- Nº. reuniões participadas: 2 (1 e 15 de março). 
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DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

Desenvolvimento de ações de informação e formação no 
âmbito do Plano Estratégico do Centro de Recursos de 
Intervenção nas Comunidades Ciganas

b) Acompanhamento do programa de ação do Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais do Porto 
     
N. reuniões: 4
Nº. ações: 2 direcionada para professores do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto sobre (20 de 
Dezembro) e 3 sessões sobre a cultura cigana e a estratégia nacional e Europeia para a Integração das 
Comunidades Ciganas para a comunidade educativa da Escola Manoel de Oliveira (julho) 

c) Integração do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Ciganas promovido pela Animar ·        
N. reuniões: 3 (25 de Fevereiro, 04 e 21 de maio

d) Participação em seminários/webinares 
enquanto oradores
·        
-Sessão para mulheres ciganas do Peso da 
Régua (6 de abril) 
- Sessão “História, Cultura Cigana e Políticas de 
Intervenção” – Viseu (7 de abril) 
- Webinar “A Empregabilidade das comunidades 
ciganas: ferramentas e testemunhos” – Guarda 
(8 de abril) 
- Diálogos interculturais – Beja (8 de abril) 
- Conversa sobre a Integração das 
Comunidades Ciganas na Figueira da Foz (8 de 
abril) 
- II Encontro de partilha _ Práticas de 
intervenção com as comunidades ciganas locais 
– Guarda (23 de junho) 
- Webinar sobre Empregabilidade e Etnia Cigana 
– Faro (24 de junho) 
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DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

________________________

Desenvolvimento de ações de informação e formação no 
âmbito do Plano Estratégico do Centro de Recursos de 
Intervenção nas Comunidades Ciganas
e) Outras ações: 
·    Reunião com a Câmara Municipal Vila Velha de Rodão para refletir a intervenção com as Comunidades
Ciganas neste concelho – 1 de fevereiro
·    Apresentação de parecer sobre Contributos e Visões da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal no
domínio do acesso à habitação e das comunidades ciganas.
·     Estabelecimento de um acordo de compromisso com a Animar. A ANIMAR – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local e a EAPN Portugal, atentas às comunidades ciganas residentes em
Portugal, assumem uma parceria com o compromisso de salientarem os problemas que ainda persistem,
os diálogos interculturais estabelecidos e as soluções encontradas.
·    Participação no webinar Habitação e as Comunidades Ciganas promovido pelo OBCIG – 25 de
março·        
-Participação na conferência Working together for Roma rights: Roma equality, inclusion and
participation in the EU - 15 de abril
·  Participação “Conversas com … Saúde como prevenção da doença: a importância do cuidar de
proximidade” - 25 de maio
·  Participação no Seminário “Educação de Adultos e Comunidades Ciganas: políticas e processos”,
dinamizado pelo Observatório das Comunidades Ciganas no dia 29 de novembro  ·        
- Reunião com a Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações, com o ACM e com os municípios
de Sintra, Loulé, Torres Vedras, Lourinhã, Braga, Lisboa Peniche e Estremoz sobre a definição de projetos-
pilotos de integração socioprofissional das comunidades ciganas – 20 de dezembro
- Apresentação e aprovação do projeto Roma Civil Monitor (2021-2025) - tem como objetivo monitorizar 
e apresentar relatórios de avaliação sobre as Estratégias Nacionais para a Integração das Comunidades
Ciganas nos Estados-Membros (ENICC), mas também sobre outras políticas relativas à inclusão de 
pessoas ciganas. nos próximos quatro anos, a iniciativa será implementada por um consórcio de 
organizações altamente reconhecidas que trabalham internacionalmente pela igualdade, participação e 
inclusão dos ciganos em nível internacional: Instituto de Democracia da Universidade Central Europeia 
(CEU, líder do projeto), Rede ERGO, Fundação Secretariado Gitano (FSG) e Centro Europeu dos Direitos 
dos Ciganos (ERRC).
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FORMAÇÃO

Genericamente as ações de formação abordaram conteúdos 
pertencentes às áreas de formação: 762 – Trabalho Social e 
orientação e 090 – Desenvolvimento Pessoal:

• Metodologias de Intervenção Social 
• Intervenção com famílias 
• Desenvolvimento Pessoal e Social/Coaching 
• Terceira idade/Envelhecimento/Demências 
• Gestão de stress/Conflitos/Mediação 
• Gestão de ONG/Gestão de Recursos 
Humanos/Avaliação Desempenho 
• Legislação Laboral/ Contratação Pública

98
Ações de 

Formação

1.777
Formandos

1.116,5
Horas de Formação
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FORMAÇÃO

O Departamento de Desenvolvimento e Formação é responsável pela gestão da plataforma SIGO e 
pela inclusão dos módulos/cursos na plataforma, assim como a elaboração de documentos 
relacionados com a certificação, designadamente: mapa de formação, plano de formação, entre 
outros. Assim, foram realizados no 1º semestre os seguintes documentos: Plano de Formação 2021, 
Balanço de Formação 2020 e Relatório de Diagnóstico de Necessidades Formativas.

PLATAFORMA SIGO

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO  NECESSIDADES FORMATIVAS

FORMAÇÃO INTERNA

Foram  desenvolvidas 3 ações de 
formação para a equipa interna em 
formato online: 
• 7 Janeiro – Team Building (3h) 
• 25 março e 1 abril - Abordagem 
às metodologias qualitativas (8h)
• 18 e 28 de junho - Tráfico de 
Seres Humanos (6h)

Foi ainda desenvolvido no 1º semestre o Diagnóstico de Necessidades Formativas à semelhança do que 
foi desenvolvido em 2011, 2015 e 2018. Reconhecendo que a formação assume especial relevância 
pela necessidade de preparar e implementar novas abordagens ao funcionamento e organização das 
instituições, permitindo capacitar o capital humano, ajustando as respostas sociais aos desafios e 
oportunidades introduzidos pelo contexto pandémico, pareceu-nos pertinente o exercício desta 
auscultação ao setor logo no arranque do ano 2021, para que os Planos de Formação da EAPN Portugal 
pudessem já verter eventuais tendências diagnosticadas pelo presente inquérito online. Assim, foram 
rececionadas 641 respostas ao questionário e elaborado o respetivo relatório de conclusões.
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 No primeiro semestre de 2021 verificaram-se alguns constrangimentos na execução das atividades previstas devidos 
às consequências da Pandemia de Covid-19, prolongando o cenário de 2020, tanto ao nível da planificação das 
atividades, como às condições da sua efetiva realização. A este nível, destaca-se a impossibilidade de realizar a 
Iniciativa Escolas Contra a Pobreza devido às dificuldades em desenvolver colaboração com as escolas. 
Decorrentemente, o segundo semestre registou uma grande concentração de iniciativas, na tentativa de assegurar as 
realizações consideradas mais relevantes.
O recurso a ferramentas tecnológicas foi central no processo de planificação, execução e implementação das 
atividades, maioritariamente realizadas à distância, desde a adoção do regime de teletrabalho por parte da EAPN em 
períodos de obrigatoriedade do mesmo, até à realização das atividades online, cuja predominância apenas diminuiu no 
segundo semestre, com o levantamento progressivo das restrições sanitárias. Foi possível verificar a consolidação de 
algumas potencialidades da utilização destas ferramentas. Desde logo, a nível interno, assinala-se o forte incremento 
do trabalho colaborativo no seio da equipa da EAPN, com resultados particularmente evidentes ao nível da produção 
de conhecimento, mas também a prossecução de produtos e processos inovadores no contexto de atuação da 
Organização, através da materialização da curta-metragem “Cair”, decorrente da colaboração entre o Núcleo Regional, 
os CLC’s do Norte e uma organização da área das artes performativas comunitárias. A nível externo, verificou-se a 
consolidação, e mesmo crescimento, da adesão das Organizações e dos/as profissionais à formação e profissional e 
outras iniciativas de capacitação à distância, bem como à realização de reuniões de planificação, debate e avaliação 
das atividades, particularmente no tocante às diversas plataformas de parceria. A este último nível, destacam-se os 
ganhos colaborativos da relação com os/as Associados/as, particularmente, com os elementos da Mesa do Conselho 
Geral do Núcleo, introduzidos pela
utilização destas ferramentas.
Considera-se, assim, que a conjugação do trabalho à distância com o trabalho presencial potencia a prossecução dos 
objetivos de trabalho em rede da EAPN em geral e do Núcleo em particular. No seguimento de 2019 e 2020, uma das 
dimensões de inovação do trabalho do Núcleo decorreu da dinamização do Conselho Local de Cidadãos, materializada 
na aprovação da candidatura apresentada ao Programa Bairros Saudáveis, em resultado da Oficina Habitação e 
Cidade, e no início da sua implementação nos últimos meses de 2021. Não obstante as dificuldades no 
desenvolvimento da Oficina ao longo do ano (dado que as características do grupo e a metodologiamde trabalho 
exigem o encontro físico das pessoas), foi possível elaborar um projeto para realização de um diagnóstico habitacional 
no concelho de Aveiro, o qual será implementado em 2022, aprofundando o diagnóstico intersectorial já constituído, 
através da focalização na área da habitação.

AVEIRO
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No ano de 2021 todas as atividades não presenciais suplantaram de forma positiva as metas previstas,  das quais 
destacamos: 
i) Workshop ” Ação social em Portugal: transferências para as autarquias” em 1 de Junho de 2021 com 997 inscrições e 
com 360 presenças em sala zoom e 140 em facebook;
 ii) a formação realizada em 2021 superou as 48 horas protocoladas; 
iii) as atividades do Centro de Recursos superam o previsto tendo em conta a necessidade de mais presença on line na 
vida social do distrito reinventando novas formas de intervenção social (montra social, Informação de rua, exposições 
de fotografias online, meses temáticos como o setembro amarelo habitação em novembro, prevenção dos maus tratos 
em março);
 iv) OPC Aldeias de Bem Estar na Mudança do Paradigma em 13 de abril com 187 presenças.

As parcerias foram consolidadas e alargadas das quais resultaram as seguintes intervenções coletivas e individuais:
 i) aprovação dos projetos Bairros Saudáveis e Emprego Jovem Ativo concebidos e realizados pelo Nucleo dos quais a
AMEC (esta associação cigana foi criada no âmbito da participação dos elementos do CLC do Núcleo de Beja em 2014) é 
a entidade promotora; 
ii Apoio à Associação Youth for human rights internacional do Distrito de Beja; 
iii) o núcleo colaborou com a Comissão Cientifica de avaliação do Curso de Serviço Social do Instituto Politécnico de 
Beja; 
iv) o núcleo participou com uma comunicação no Seminário Internacional “Estágio e Supervisão na Formação em 
Serviço Social” organizado pelas Universidades Portuguesas e Brasileiras em 9 e 10 de novembro; o núcleo participou 
com uma conferência nas jornadas de Serviço Social de 2021 da UTAD em 16 de abril.
Em suma: este ano de 2021 em termos de objetivos e metas materiais imediatas foi o mais produtivo desde o início da 
atividade do Núcleo.

BEJA
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No que concerne as Iniciativas de articulação interinstitucional de base regional e local, o Núcleo Distrital de Braga continuou a 
colaborar/ integrar as Plataformas do Ave e do Cávado e o CLAS de Braga. Destaca-se o trabalho de colaboração realizado com 
as CIM do Cávado e do Ave para o planeamento das respetivas estratégias de desenvolvimento territorial, no âmbito do atual 
quadro comunitário de apoio. Para o efeito, foi elaborado o documento “Proposta dirigida às CIM Ave e Cávado 2021” que 
contém os principais problemas no território, prioridades de investimento e propostas de intervenção. Participou nos dois fóruns 
de auscultação dos atores locais promovidos pela CIM do Cávado para a construção da Estratégia “Cávado2030”, e num Fórum 
da CIM do Ave para a recolha de contributos com vista a elaboração do Plano de Ação da Estratégia Ave 2021-2027, tendo 
apresentado uma proposta de projeto.
No âmbito do Grupo de Trabalho Interconcelhio de capacitação na área do Envelhecimento, encontram-se em desenvolvimento 
três projetos que visam, respetivamente, facilitar a comunicação entre pessoas idosas institucionalizadas com défice cognitivo/ 
demência e seus familiares, através a capacitação destes; capacitar as pessoas idosas para os seus direitos através da 
construção de um jogo pedagógico, com vista a prevenção de maus-tratos; e
promover estilos de vida saudável no envelhecimento. Estes projetos preveem um conjunto de produtos que se estimam 
concluídos em 2022. Foram realizadas sessões de trabalho mensais de grupo e de subgrupos/ projetos e uma ação de formação 
sobre intervenção social nas demências.   
Na área do envelhecimento, foi também realizado um webinar sobre a Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030. 
Organizado em parceria com os CLDS 4G de Terras de Bouro e de Vieira do Minho, contou com 110 participantes e possibilitou 
discutir os desafios lançados pelas Nações Unidas para a Década do Envelhecimento Saudável,  identificar contextos favoráveis 
ao Envelhecimento Saudável e debater práticas institucionais bem-sucedidas.
Foi, também, realizado o webinar “Pobreza na infância - que políticas e estratégias para garantir os direitos e o bem-estar das 
crianças?”, em parceria com o CLDS 4G Make Braga, inserido na Semana nacional pelo Combate  Pobreza e Exclusão Social. Com 
155 participantes, possibilitou aprofundar conhecimentos sobre pobreza e exclusão social na infância, refletir e debater acerca 
das políticas sociais de combate a estes fenómenos no atual contexto europeu e nacional e apresentar práticas institucionais 
inovadoras de promoção dos direitos e do bem-estar das crianças e suas famílias. Ambas as conclusões dos webinars estão 
disponíveis para consulta no sítio da EAPN Portugal.
No âmbito da Semana da Interculturalidade, iniciativa nacional da EAPN Portugal, o Núcleo Distrital de Braga colaborou na 
realização do Webinar   "A empregabilidade das comunidades ciganas: ferramentas e testemunhos", conjuntamente com os
restantes Núcleos Distritais da EAPN que desenvolveram o projeto ACEDER em 2020. Esta iniciativa, que contou com cerca de 45 
participantes, afigurou-se como um espaço de partilha do trabalho desenvolvido e resultados alcançados no âmbito deste 
projeto de inserção socioprofissional de pessoas de etnia cigana. 
Realizaram-se cinco ações de formação certificada pela DGERT que abrangeram 96 formandos/as, num total de 63 horas, sobre 
temáticas relevantes para a intervenção social e o combate aos fenómenos da pobreza e exclusão.
Dinamizaram-se as atividades previstas com Conselho Local de Cidadãos (CLC), designadamente a recolha, análise e seleção de 
artigos para o Prémio Jornalismo, as entrevistas telefónicas (2ª ronda) para o estudo sobre o Impacto da pandemia nas suas 
vidas, o Abecedário da Luta contra a Pobreza, o Trabalho de preparação para o Fórum Nacional – que implicou a realização de 
reuniões com municípios e a redação de um documento com os principais contributos - e a participação na realização do projeto 
dos CLC daregião Norte - curta-metragem “Cair”.
Refira-se ,ainda, a colaboração do Núcleo para o estudo nacional da EAPN sobre o impacto da pandemia nas crianças através 
da mobilização de associados e escolas para a realização de três focus group com crianças, a elaboração do “Portefólio 2000-
2020” do Núcleo Distrital de Braga, e a regular divulgação de informação útil e atempada realizada através do CDI – Centro de 
Documentação e Informação que contribui para uma atualização constante de conhecimento por parte dos agentes locais. 
Emsuma, as atividades previstas em plano foram executadas, à exceção da npublicação de dois artigos sobre pobreza e 
exclusão social na Imprensa regional, atividade que se pretende retomar em 2022 com a colaboração dos membros do Fórum 
Social de Braga. Contudo, outras atividades não previstas em plano foram realizadas, tais como a sessão de informação e 
sensibilização sobre o Programa de Reinstalação e Recolocação de Pessoas Refugiadas no âmbito da parceria ACM/ EAPN PT, 
organizado conjuntamente com o Núcleo
Distrital de Viana do Castelo, e a Candidatura ao Programa Cidadãos Ativos - PCA014 - Empoderar os grupos vulneráveis em 
parceria com a Universidade do Minho.
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Embora o ano de 2021 tenha continuado marcado pela pandemia da Covid-19 e pelas restrições a ela associadas, foi 
possível realizar as atividades previstas em plano de ação, no âmbito dos diversos eixos de intervenção (informação, 
formação, investigação, projetos e lobby) e até realizar outras não previstas, no sentido de fazer face aos desafios e 
necessidades que a pandemia provocou. A intervenção do Núcleo Distrital incidiu junto do tecido socio institucional local 
público e privado, implementando uma cultura de trabalho em rede no combate à pobreza e no desenvolvimento do 
território. Passou pela promoção de espaços de partilha de conhecimentos e experiências e de capacitação, 
possibilitadoras de mudança/ adoção de novas práticas por parte das organizações; pela construção de Rede 
envolvendo atores relevantes. Estas parcerias foram importantes para a definição de medidas/ações de proximidade 
que contribuem para melhorar as
condições de vida das pessoas e promover a sua participação.
A criação de grupos de trabalho com vista à realização de produtos facilitadores da autonomia e capacitação de 
públicos vulneráveis, como foi o caso do Guia de Apoio ao Imigrante e do Guiar(te)- Guia de Apoio para a vida 
autónoma de jovens ex- acolhidos. 
A colaboração nos estudos e campanhas de âmbito nacional fundamentais para a produção de conhecimento e 
consequentemente
mudança de mentalidades e promoção de uma cultura igualitária.
Colaboração enquanto parceiro no estudo internacional “Voices of Imigrant wome” coordenado pelo IPB  Co-
financiado pela EU.
Procurando contribuir para a capacitação das organizações realizaram-se quatro ações de formação certificada pela 
DGERT que abrangeram 70 participantes e 3 oficinas de prática e conhecimento que abrangeram 92 participantes, 
sobre temáticas relevantes para a intervenção social e combate aos fenómenos da pobreza e exclusão.
No sentido de promover a capacitação e participação de pessoas em situação de vulnerabilidade, foram promovidos 
espaços de participação que envolvem os cidadãos no planeamento de ações que permitam o exercício de uma 
cidadania ativa. Destaca-se os 2 workshops sobre pobreza energética, o envolvimento de jovens ex-acolhidos na 
conceção do produto Guiar(te), de imigrantes na criação do Guia de apoio ao imigrante, bem como a dinamização do CLC, 
com realce para a realização da curta-metragam “cair” cuja estreia decorreu dia 20 de setembro no cinema da trindade- 
Porto.   Com a dinamização do projeto Re- Insere contribuiu-se para o empowerment de 41 desempregados no sentido 
de facilitar/ promover a sua inserção profissional. 
No âmbito da Semana da Interculturalidade, iniciativa nacional da EAPN Portugal, o Núcleo Distrital de Bragança 
organizou o webinar “Imigração em territórios de baixadensidade” onde foram também apresentadas as conclusões do 
estudo realizado em parceria com o IPB, sobre a integração da comunidade imigrante no concelho de Bragança. 
Criou e dinamizou o Grupo de Trabalho Interconcelhio de Capacitação na área do Envelhecimento, com o objetivo de 
apoiar as entidades da Economia Social no seu processo de melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados nas 
respostas sociais dirigidas às pessoas idosas. 
Foi elaborada e disseminada a Publicação “O Borda D’Agua da Pandemia”, produto realizado em conjunto com os 
Núcleos Distritais de Coimbra, Guarda e Vila Real no ano de 2020 – solicitação por parte da Fidelidade (departamento de 
responsabilidade social) para a impressão de 300 exemplares para distribuição aos projetos apoiados por esta 
instituição
Foram realizadas ações de informação/ sensibilização para públicos diversificados no sentido de desconstruir 
preconceitos e estereótipos e de promoção de uma sociedade mais inclusiva, quer no âmbito do projeto escolas quer por 
via de outras iniciativas realizadas com outros
parceiros estratégicos. Importa ainda referir a elaboração e envio de documentos estratégicos sobre problemas sociais,
prioridades e propostas de intervenção no âmbito da prevenção e combate à pobreza e exclusão à CIM   de Terras de 
Trás-os-Montes, à CCDRN e aos partidos políticos. 
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As principais problemáticas trabalhadas no distrito de Castelo Branco designadamente o desemprego, educação/saúde 
mental e envelhecimento. Dando continuidade ao trabalho da educação com o Projeto Crescer na Cidadania X” Afetos 
em Tempo de Pandemia”, indo ao encontro da disciplina de Cidadania promovemos ações do Projeto, sempre na linha do
protocolo estabelecido com os agrupamentos de escolas do concelho de Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Penamacor 
atividades que de seguida se apresentam para o 1ºciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário. 
A forte parceira com a NLI do ISS.IP de Castelo Branco e Fundão, concretizámos um webiner com a participação de 
pessoas beneficiárias de RSI (Rendimento Social de Inserção), com um guião tipo de forma a auscultar a opinião dos 
beneficiários sobre a sua sustentabilidade financeira com o RSI.  Por fim foi concretizado um filme com os testemunhos 
dos beneficiários e uma breve análise sobre a proposta da EAPN sobre o RMI (Rendimento Mínimo Adequado) em 
formato online com a participação interna de todas as NLI|S de cada concelho do Centro Distrital da Segurança Social de
Castelo Branco.
O envolvimento do trabalho, com a entidade promotora e mediadora ao do Programa Operacional de Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas (POAPMC),  o Núcleo Distrital de Castelo Branco da EAPN Portugal e as entidades dos concelhos de 
Castelo Branco e Fundão, permitiu um maior reconhecimento do trabalho em rede ao nível local, com os agentes 
socioinstitucionais no sentido de potenciar o combate à pobreza e à exclusão social, na identificação dos problemas, na 
concretização de ações convergentes para a superação dos mesmos e na prevenção de novas situações de pobreza e 
exclusão social.
As reuniões de associados em conjunto com as oficinas de conhecimento, envolvendo os dois distritos Castelo Branco e 
Santarém, as temáticas escolhidas foram ao encontro das dificuldades das instituições, mantendo-se o interesse e a 
participação dos associados na reunião. A destacar que são as instituições associadas que contribuem para captação e 
adesão de novos associados coletivos. O reforço da parceria com as CPCJ do Distrito, abrangendo o trabalho com as 
CPCJ dos concelhos de Castelo Branco, Fundão, Covilhã,   Penamacor, Vila Velha de Ródão e Idanha – a – Nova. 
Apontaram como elemento-chave a partilha de experiências dos intervenientes devido aos exemplos bem clarificados. 
Organizou-se uma Semana dedicada à Interculturalidade com o intuito não só de formar cidadãos, mas também de 
integrá-los no todo social, contrariando o individualismo, a cultura consumista e a imediatista da globalização. Isto 
porque estamos bem cientes de que a Cidadania global, a educação e as sociedades em fusão são valores transversais 
da Interculturalidade social do mundo atual. Abrangemos pelos CLDS 4G e suas entidades parceiras os seguintes 
concelhos: Castelo Branco, Covilhã, Belmonte, Fundão, Penamacor, Idanha – a- Nova, Vila - Velha de Ródão, Oleiros, 
Proença - a - Nova e Sertã. Dando continuidade e mantendo o trabalho com os CLDS 4G do Distrito organizamos uma 
semana de atividades intermunicipais: “A Semana dos Avós”, evento distrital reúne diversas entidades que dinamizam 
ações que possibilitam trabalhar com o eixo de intervenção do envelhecimento ativo, que reflete sobre as ações 
socioculturais para um envelhecimento ativo dando autonomia às pessoas idosas; ações de combate à solidão e ao 
isolamento; e o desenvolvimento de atividades voluntárias orientados para a população envelhecida. Esta semana veio  
reforçar as redes de parcerias e o alargamento das mesmas.
Participamos nas reuniões Plataformas Supramunicipais e algumas Redes Sociais do distrito, procurando  envolver os 
parceiros no combate à pobreza a nível distrital. Mobilizámos as agendas de trabalho o que permitiu a apresentação de 
projetos Inovadores de entidades Associadas à EAPN a nível concelhio, nas reuniões das Plataformas Supramunicipais. 
Fomos integrados no Projeto Medeia – Mediadores Municipais da Câmara Municipal do Fundão, como entidade de 
acompanhamento e intervenção social com o Mediador Municipal da comunidade Cigana do concelho do Fundão.
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O Núcleo de Coimbra, apesar de todas condicionantes provocadas pela pandemia, conseguiu em 2021 concretizar, quer pela grande 
quantidade de atividades cumpridas, quer pela execução das ações não previstas, quase todas as ações a que se propôs. Conseguiu, 
ainda que tendo em conta as alterações obrigatórias nas rotinas das pessoas e das organizações envolver diversos públicos 
estratégicos, trabalhando a capacitação e a participação no combate à pobreza e exclusão social e sensibilizando continuamente os 
diferentes atores sociais, de diversas faixas etárias e com diferentes papéis na sociedade. As organizações locais, de uma maneira 
geral, desdobraram-se em esforços para manter os RH disponíveis embora com alguma dificuldade em garantir a participação.
Ainda assim, destacamos ao nível da área da informação, a realização de reuniões de associados temáticas em áreas como a Saúde 
Mental em Contexto Organizacional e os Desafios e Oportunidades das organizações face à realidade e ao novo ciclo financeiro e o 
paradigma das Aldeias-Lar, temas que suscitaram o interesse da maioria das organizações e que deixaram pistas a seguir durante 
2022; destacamos também o trabalho desenvolvido com as entidades de poder local, com quem temos uma boa articulação, 
designadamente, os municípios, e que permitiram o estreitar das relações de parceria com todos
os que desenvolvem o seu trabalho neste território. O Ciclo de Oficinas de prática e conhecimento, desenvolvido para as 
Organizações e promovido pelos núcleos do Centro sobre o tema da saúde mental no idoso, na pessoa adulta e nos jovens, bem 
como as oficinas dedicadas à abordagem da sexualidade, na pessoa com deficiência, na pessoa idosa e na adolescência, e ainda as 
questões sobre Violência Doméstica: orientações para a intervenção psicossocial, foram uma clara mais-valia na abordagem da 
Intervenção com o tema em questão.
O trabalho desenvolvido com algumas entidades, como as CPCJ, onde reforçámos mais uma vez a nossa parceria formal, através da 
realização conjunta do Encontro Inter CPCJ: Famílias de Coração – Quando a família biológica não é solução e com programas
como o CLDS 4G de Cantanhede “Intervir, Integrar e Incluir” nas questões do Envelhecimento e o CLDS 4g de Coimbra 
“Movimentações” no empoderamento dos públicos mais desfavorecidos (nas questões relacionadas com a empregabilidade), foram 
igualmente ações importantes a nível local e a destacar pela positiva.
O Projeto Escolhas 8g “MaisInterações” e a articulação com o núcleo, que faz parte do consórcio, revestiu-se no segundo semestre 
de particular importância, uma vez que é um trabalho que dá bastante visibilidade ao núcleo e ao trabalho em rede necessário ao 
sucesso da
intervenção social. Assim iniciou-se e está em desenvolvimento um mini-projeto: “(Re)ação – Refletir para a agir” que conta com a 
dinamização de projetos de vida para os jovens, numa das escolas abrangidas pelo projeto e um Ciclo de Sessões de capacitação 
para os técnicos e professores, em áreas relacionadas com as práticas de mediação, como a escuta reflexiva, a inteligência 
emocional e a gestão do stress.
Desenvolvemos ainda diversas iniciativas com Redes Sociais do Distrito, quer em áreas de Planeamento, quer no âmbito do Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza, onde as organizações do Concelho de Coimbra falaram sobre as suas práticas de 
participação, quer nas semanas temáticas como é o caso da Semana da Interculturalidade e da Igualdade. As Campanhas nacionais 
#daravoltaaotexto-O discurso de ódio não é argumento e #aprimeirapedra – Direito à Habitação, também constituíram um fator 
de aproximação aos municípios.
Destacamos ainda a dinamização do Grupo de Trabalho interconcelhio de capacitação na área do Envelhecimento, que teve 
adesão por parte das organizações de Coimbra e que teve o seu arranque já no final d 2º semestre, com algumas sessões de 
consultoria e dinamização de reuniões conjuntas com os núcleos da Guarda e de Faro. O projeto na área da Parentalidade Positiva, 
promoveu
sessões de acompanhamento e permitiu um follow up ao grupo de pais criado em 2020 na área da parentalidade positiva. Superou 
as expetativas ao nível da participação e da dinamização, tendo sido amplamente divulgado através dos meios de comunicação 
locais, tendo sido elaborado ainda um documento final de conclusões.
No que respeita ao Conselho Local de Cidadãos de Coimbra, e não tendo sido possível a realização da atividade prevista em plano de 
Photovoice devido ao contexto que vivemos em resultado da pandemia, foram realizadas oficinas de escrita criativa (11 sessões), 
envolvendo igualmente os CLC da Guarda e Leiria, com vista a desenvolver competências ao nível da oralidade e escrita criativa, que 
os ajudaram a construir dois contos e que integraram as duas publicações também editadas este ano, no âmbito da Campanha 
“Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão”.
Em suma, não estando ainda assim aqui descritas todas as ações desenvolvidas e executadas pelo núcleo, realçamos todo este 
trabalho interconcelhio e interinstitucional que se conseguiu estabelecer com os diversos parceiros (organizações, entidades 
publicas e pessoas), e que constitui sem dúvida uma mais-valia onde já se alinham os seus próprios mecanismos de planeamento, 
com vista a incluir atividades em parceria, permitindo a rentabilização dos recursos aos seus diversos níveis e promovendo sempre 
novas metodologias de intervenção social.
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  À semelhança do ano 2020, também o ano de 2021 decorreu em plena crise pandémica, a qual produziu e continua a 
produzir efeitos nas entidades bem como nas pessoas em situação de vulnerabilidade e com quem e para quem 
exercemos a nossa atividade. No entanto e apesar de todas as condicionantes, conseguimos executar as atividades 
programadas ainda que com o recurso às necessárias adaptações através da sua realização maioritariamente em 
formato online e em regime de teletrabalho até ao dia 15 de junho, que não parece ter afetado a nossa capacidade de 
execução do Núcleo de Évora, apenas “testou” e obrigou às necessárias adaptações e ao desenvolvimento de novas 
skills. Assim, salientamos de forma particularmente positiva a concretização das ações de formação previstas. 
Realizámos em 2021 um Encontro que considerámos de grande pertinência na atual conjuntura, “Novas Competências 
Sociais das Autarquias na Intervenção Social” em formato hibrido (presencial e online) o que constituiu para nós um 
grande desafio mas também uma enorme aprendizagem e que em muito facilitou a participação de todos os inscritos. O 
Encontro que contou com a presença de um leque de Oradores constituído por membros do Governo com papel-chave 
no processo de transferência das competências para as Autarquias e também de um Painel com Autarcas do Distrito de 
Évora. Este evento permitiu o conhecimento mais amplo sobre o processo de transferência das competências e abriu 
simultaneamente o caminho para a promoção de outras atividades futuras que possa permitir o trabalho e o enfoque em 
questões mais específicas e pragmáticas da transferência das competências.
Organizámos também o Debate Temático “Intervenção Social com as Famílias – Novos Desafios, Novas Respostas” 
através do qual se promoveu a partilha e a reflexão com um Painel de Debate  constituído por ONG do Distrito que 
desenvolvem intervenção social com as famílias, sobre os novos desafios que se colocam no contexto da crise 
pandémica e sobretudo as novas respostas, as novas estratégias para a sua resolução ao acreditar-se que uma 
conjuntura de crise pode ser também um potencial para a inovação e o crescimento. 
Prosseguimos também com o trabalho de capacitação das entidades na área da Saúde Mental, área temática que ganha 
visibilidade acrescida – agravada também por alguns efeitos da pandemia – e que é muito referida pelos associados e 
outras entidades do Terceiro Setor como uma área temática que necessita ainda ser alvo de maior capacitação e 
reflexão.
Realizamos a X Edição da Focus Week Distrital de Luta Contra a Pobreza a qual contou no ano de 2021  com a realização 
de 54 atividades em diversos distritos do Distrito de Évora como forma de assinalar o Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza.  
No que se refere às pessoas em vulnerabilidade social que constituem o Conselho Local de Cidadãos constatou-se
diariamente o receio de agravamento adicional da sua já tão instável situação económica e, em alguns casos, laboral. 
Neste sentido torna-se ainda mais importante o trabalho do Núcleo com estas pessoas no sentido de acompanhar a
sua situação e promover a sua positividade.
Em suma, ao olhar para os destinatários das atividades do Núcleo, sente-se ainda bem marcado o contexto de crise 
pandémica que ainda atravessamos e consequente alteração das suas necessidades e expetativas sendo um dos 
maiores desafios do Núcleo conseguir interpretar as alterações e continuar a ir ao encontro das suas necessidades de
capacitação e de superação bem como o tão desejado e já ensaiado retorno á realização das atividades presenciais. 
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Apesar dos constrangimentos sentidos devido à situação pandémica em que ainda decorreu o 1.º semestre de trabalho, 
avaliamos de forma muito positiva a execução das atividades previstas. Destacamos como principais pontos positivos: o 
envolvimento dos associados em várias iniciativas como a Semana da Interculturalidade e no Grupo de Trabalho sobre 
envelhecimento ativo.
Durante a Semana da Interculturalidade foram realizadas 30 atividades em 16 concelhos da região, sobretudo em 
registo online e incidindo em debates (webinares temáticos), vídeos com testemunhos de pessoas de várias culturas, 
curtas-metragens sobre interculturalidade; vídeos com testemunhos de crianças sobre a importância da 
interculturalidade, exposições… Destas ações resultaram alguns produtos/materiais: vídeos que retratam a presença da 
diversidade e a existência de várias culturas nos diferentes  territórios, assim como perceções de crianças, jovens e 
outros cidadãos sobre a interculturalidade, campanhas de sensibilização.
Estando inicialmente previsto um único evento sobre o desemprego na região do Algarve, considerou o Núcleo e seus 
parceiros que este fenómeno abrange de forma significativa grupos socialmente mais vulneráveis, tendo-se optado 
pela dinamização de vários momentos de reflexão subordinados aos jovens NEET, comunidades ciganas, pessoas com 
deficiência e imigrantes, enquadrados num Roteiro da Empregabilidade. Com efeito, debater o tema do desemprego 
nos grupos socialmente mais fragilizados, envolvendo Organizações do setor social, empresas e cidadãos, permitiu-nos 
uma visão mais global da problemática e sugerir linhas de intervenção.
De realçar ainda o direcionamento da atividade do Núcleo  para a dinamização do Grupo de Trabalho Interconcelhio de 
Capacitação na área do Envelhecimento, com o objetivo de apoiar as entidades da Economia Social no seu processo de 
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados nas respostas sociais dirigidas às pessoas idosas tendo-se 
realizado reuniões de auscultação e desenho de estratégia de intervenção, sendo priorizado o tema da saúde mental 
dos idosos institucionalizados, caracterizada por uma maior incidência das demências e por outro lado, um aumento de 
situações de burnout nas equipas de apoio direto.
Neste sentido, com o apoio de uma especialista na matéria, forma dinamizadas várias iniciativas de capacitação das 
equipas de cuidadores, bem como espaços de partilhas de boas práticas, em parceria com os núcleos da Guarda e 
Coimbra. 
No que diz respeito ao Grupo de Trabalho sobre Pobreza Infantil em parceria com os CLDS ‘s do Algarve, que tem por 
objetivos conhecer melhor os fenómenos de pobreza infantil, partilhar experiências entre os vários parceiros e promover 
a participação dos grupos-alvo, foram dinamizadas até ao momento um conjunto de iniciativas de debate sobre o 
impacto do confinamento e do ensino a distância nas crianças mais desfavorecidas, tendo sido redigido um documento 
de conclusões. O grupo esteve também atento a situações de pobreza infantil nos acampamentos do Concelho de Faro, 
tentando promover uma articulação interinstitucional com vista a promover um maior bem-estar físico dessas crianças.
A situação pandémica afetou seriamente a região do Algarve, com consequências no setor social, deste modo 
considerámos ser de extrema importância analisar os novos perfis de pobreza, através de um webinar que assinalou o 
Dia Internacional para a Erradicação da pobreza.
Destacamos por último, a participação do Nucleo em várias parcerias, nomeadamente num projeto Bairros Saudáveis, 
em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, com âmbito de intervenção num acampamento em Faro, e por outro lado 
a parceria no Projeto LEGOS, promovido pelo Movimento de Apoio à Problemática da Sida, e que pretende apoiar 
pessoas em situação de sem abrigo, residentes em 9 concelhos da Região do Algarve.
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O ano de 2021 continua a ser um ano atípico, que nos desafiou a fazer diferente, a ser ainda mais resilientes e a 
conseguir manter o foco mesmo diante de todas as adversidades. Porque em tempos mais desafiantes é fundamental 
continuar a apoiar os grupos mais vulneráveis mas também a lutar para que os seus direitos e necessidades não se 
dissipem em medidas instantâneas com impacto residual e a curto prazo. É em tempos mais desafiantes que devemos 
reforçar as medidas de combate à pobreza e exclusão social para que os grupos já anteriormente vulneráveis não 
acentuem essa vulnerabilidade e para que os que chegam a esta situação tenham respostas que os impeçam de 
permanecer mais tempo que o necessário.  Neste ano manteve-se a dificuldade em conseguir a atenção das 
organizações sociais muito embrenhadas no combate à pandemia de Covid-19, evidenciou-se que a falta de 
colaboradores e técnicos nas organizações as impedem de participar tanto quanto necessitam e que há estruturas de 
trabalho em rede que deixaram de funcionar regularmente.  Estes desafios obrigaram à reinvenção de novas formas de 
fazer rede, metodologias mais tecnológicas e trabalho com diferentes públicos.    Assim, o Núcleo Distrital da Guarda 
procurou durante este ano dinamizar o trabalho em rede através de outras metodologias, nomeadamente na realização 
de reuniões de Associados temáticas com outros Núcleos Distritais; dinamização de Oficinas de Prática e Conhecimento 
com outros Núcleos distritais para favorecer a partilha de experiências e intercâmbio entre entidades de diferentes 
regiões, assim como a promover as ações que já desenvolvemos há algum tempo, mas onde procurámos incluir os 
nossos parceiros a nível concelhio, tais como a Semana da Interculturalidade (este ano com muitas atividades pelos 
vários concelhos) e a
sinalização do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de outubro).
A necessidade de recorrer aos eventos on-line, obrigados pela impossibilidade de nos juntarmos presencialmente, 
mostrou-nos as
vantagens de nos ligarmos mais facilmente a pessoas e entidades afastadas geograficamente. Permitiu-nos conhecer 
projetos e práticas, descobrir entidades e trabalhar em rede, tal como aconteceu com o Encontro das Comunidades 
Ciganas e com as atividades do Conselho Local de Cidadãos.
Mesmo com as restrições e mais um período de confinamento foi possível realizar ações nas Escolas, por um lado com a 
realização de atividades com a EnsiGuarda na área da participação dos alunos, e por outro lado com a dinamização do 
Projeto "Juntos Somos + Escola 2.0", através do financiamento do Município da Guarda no âmbito do combate ao 
insucesso e abando escolar.
Destacamos ainda em 2021 duas áreas em que investimos e que produziram resultados que queremos dar 
continuidade. Uma delas é o Conselho Local de Cidadãos onde foi possível continuar a dinamizar o grupo mesmo em 
formato on-line, com a realização da Oficina de Escrita Criativa (com os Núcleos de Coimbra e Leira) que resultou não só 
em 2 textos que integraram os primeiros 2 livros da Coleção "Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão", mas ainda um 
vídeo sobre a violência; para além da elaboração de uma pequena Campanha sobre cidadania com frases e ilustrações 
para divulgar e dinamizar em 2022. 
Outra é a área do envelhecimento, uma das áreas que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, e que em 2021 foi 
possível realizar os Fóruns de Discussão Ativa do qual resultou um documento de contributos para o investimento a 
curto prazo nas pessoas idosas, assim como a dinamização do Grupo de Trabalho Interconcelhio de Capacitação para a 
área do Envelhecimento com a participação ativa de instituições do Distrito que querem melhorar a sua intervenção nas 
suas organizações através de um trabalho de capacitação conjunta. 
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Durante 2021, o Núcleo Distrital de Leiria desenvolveu diversas atividades, envolvendo: 
a) Associados – realização de reuniões de associados e reuniões com os membros da Mesa do Conselho Geral (MCG). As 
reuniões de associados assumiram, sobretudo, um carácter temático, debruçando-se sobre diversos temas, tais como: o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; a Saúde Mental em Contexto Organizacional; os Desafios e Oportunidades das 
organizações face à realidade e ao novo ciclo financeiro e um modelo de residência para pessoas seniores: o caso das 
Aldeias Lar. A realização destas três últimas reuniões estendeu-se a entidades associadas de outros distritos, 
nomeadamente Coimbra e Guarda, aproveitando, desta forma, as potencialidades do formato online. 
b) Parceiros de projetos e outras iniciativas – No âmbito da parceria com o Projeto Redes na Quint@ E8G (com nova 
candidatura aprovada), promovido pela InPulsar, realizou-se uma atividade na Semana da Interculturalidade. Foram, 
ainda, realizadas 6 sessões sobre Interculturalidade, dinamizadas pelo Núcleo, que tiveram lugar no Centro de Diálogo 
Intercultural de Leiria, em julho. As crianças e jovens do projecto foram igualmente envolvidas na Iniciativa Pelo Combate 
à Pobreza e Exclusão Social, que teve lugar de 11 a 24 de outubro, através do Photogame: o que é a pobreza? O projeto 
Inter’Artes, promovido pelo Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, financiado pelo FAMI, Realizámos cinco ações de 
informação junto do pessoal não docente, nomeadamente, assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas D. 
Dinis eOrfeão de Leiria, durante o mês de novembro.
O Núcleo desenvolveu ainda ações que envolveram os CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social do distrito de 
Leiria, nomeadamente na Iniciativa Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social e a Oficina de Prática e Conhecimento 
sobre Contratação Públicas nas Organizações Sociais, respondendo, desta forma, às necessidades auscultadas junto dos 
profissionais. Estas atividades foram desenvolvidas durante o mês de outubro e dezembro. Em parceria com a DECO e 
no âmbito do Projeto STEP – Soluções para Combater a Pobreza Energética, foi organizado um workshop dedicado às 
questões da Pobreza Energética, que envolveu igualmente participantes de CLDSs e instituições associadas da EAPN.
No âmbito da parceria com o NPISA de Leiria, o Núcleo co organizou um Workshop sobre a Figura do Gestor
de Caso, convidando a experiência do NPISA de Almada.
c) Entidades do terceiro sector e entidade públicas, com a realização de um Ciclo de Oficinas de Prática e Conhecimento 
(OPC), em co-organização com os núcleos distritais da Região Centro e subordinado às questões da Saúde Mental
d) Membros do CLC – Conselho Local de Cidadãos que, não tendo sido possível a apresentação da peça de teatro Todos 
Somos Um, junto do público infantil, tal como previsto em plano, foram realizadas oficinas de escrita criativa (11 
sessões), envolvendo igualmente os CLC de Coimbra e Guarda, com vista a desenvolver competências ao nível da 
oralidade e escrita e construir dois contos que integraram as duas publicações editadas em outubro, no âmbito da 
Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, bem como o vídeo sobre o tema da Violência, intitulado: “Da
violência à esperança” e apresentado em sessão online, em novembro.
e) Comunidade educativa - A Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, conta atualmente com 3 novos temas 
– saúde, violência e igualdade de género. Neste sentido, foram publicados dois livros subordinados ao tema da
Diversidade cultural “Todos somos Um!” e Violência “Somos livres de pensar e sentir, sem dor”, redigidos por 
escritores/as, e que contam igualmente com o contributo dos membros do CLC dos distritos da região Centro.
f) A sociedade civil foi envolvida através da Campanha O Discurso do ódio não é argumento, integrada na Semana da
Interculturalidade, tendo envolvido vários/as cidadãos/ãs leirienses e entidades públicas e privadas, reconhecidas na 
comunidade, nesta causa. 
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Procurando contribuir para a capacitação das organizações, o intercâmbio institucional de experiências de trabalho e a 
inovação social, quer ao nível dos conteúdos quer ao nível das práticas, foram realizadas em 2021, 4 Oficinas de Prática 
e Conhecimento, ações integradas na Semana da Interculturalidade e ações de formação, foram abordados temas tão 
amplos como: violência de Género e Interculturalidade; como é que a música pode ser promotora de integração social; a 
saúde mental como direito universal; o que é importante ajustar na intervenção sociocomunitária em fase de pandemia; 
como garantir a Convenção Internacional dos direitos da Criança; a liderança e coesão social; gestão de emoções e 
tomadas de decisão em tempo de pandemia; conectar com famílias resistentes à intervenção. Podemos, assim afirmar, 
ter contribuído para o aumento das competências técnicas dos colaboradores das organizações sociais, bem como de 
entidades públicas, que atuam direta ou indiretamente junto das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Mantivemos o desafio de proporcionar momentos de literacia nestas áreas específicas de intervenção.
A adaptação aos novos desafios, mantendo as equipas técnicas funcionais e sem desmotivar, são questões levantadas 
em todos os fóruns onde o Núcleo, está presente – daí, as ações de 2021 terem sido direcionadas para o 
robustecimento das organizações, contribuindo, indiretamente, para melhores condições de trabalho junto das pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. 
Deu-se ainda continuidade ao trabalho de supervisão e elaboração do referencial, em articulação estreita com os 
técnicos dos Grupos Operacionais que integram a Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material do Concelho 
de Cascais – por forma a vincular aquelas organizações, de um modo mais comprometido, com os princípios e valores 
da PRAPM do Concelho de Cascais.
O Núcleo contribuiu também ativamente para a construção da estratégia de intervenção territorial e de 
desenvolvimento das comunidades, tendo em conta a participação na Rede Social, quer concelhia, quer supraconcelhia 
(Plataforma da Grande Lisboa e Oeste); quer nas iniciativas de articulação interinstitucional como é o caso da Rede 
DLBC de Lisboa e Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, integrada no GIMAE, 
Núcleo Executivo e grupo de trabalho da Formação.
Através do Núcleo de Lisboa, a EAPN assume lugar de efetiva na Direção da Associação Rede DLBC de Lisboa; onde, 
além do acompanhamento dos trabalhos de assistência técnica aos 34 projetos aprovados, participou nas diligências 
necessárias à oficialização e abertura do Centro de Recursos da DLBC Lisboa. 
Por sua vez, o papel da EAPN no Núcleo Executivo do CLAS Lisboa tem sido bastante apreciado, tanto pela 
proatividade e dinamismo incutidos, como pelo envolvimento nas diferentes tarefas deste grupo de trabalho, 
concretamente na presença e contributos dados na apreciação das candidaturas a diferentes linhas de financiamento .
A EAPN está representada no GIMAE– onde ainda participa no Núcleo Executivo, Grupo de Trabalho da Formação e no 
Grupo de Trabalho de Monitorização e Avaliação da ENIPSSA – tendo participado nas reuniões, aportando contributos 
válidos e corroborados pelos parceiros presentes. A EAPN teve, igualmente, um papel ativo na revisão do relatório de
ação 2020 e no plano de Acão 2021-2023.A EAPN integra o Conselho de Parceiros do NPISA de Lisboa, tendo estado 
nas
reuniões existentes (março e junho), dando contributos e perspetivas de valorização da intervenção em emergência, 
com PSSA, durante as fases inicial e de continuidade. . 
Em suma, manteve-se o trabalho de lobby em torno das temáticas: pessoas em situação de sem-abrigo; importância 
da saúde mental para que a vulnerabilidade e a dignidade humanas sejam melhor preservadas; um olhar atento para 
com as pessoas refugiadas, nomeadamente, através do apelo direto para os cuidados a ter junto das crianças e das 
vítimas de violência de género; a relevância que assume o trabalho em rede e de confluência de motivações no âmbito 
da dinamização da Rede DLBC; mas, também, junto com a intervenção de primeira linha que as Comissões Sociais de 
Freguesia realizaram durante os meses em que o apoio técnico adicional foi significativo, devido à crise sanitária.

LISBOA

L
IS

B
O
A

83



Ao nível do protocolo com a Câmara Municipal do Funchal e seguindo a lógica de atuação da Organização, o Núcleo desenvolveu as 
seguintes ações:  Ações de formação: “Gestão de Casos com Pessoas/Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social” e “Conceção 
de Projetos de Intervenção Social e Elaboração de Candidaturas”. 
No âmbito do eixo da informação, foram desenvolvidas ações em áreas diversificadas e pertinentes para os interventores sociais: 
a) a sessão de informação/formação “Diálogo Intercultural” no âmbito da Semana da Interculturalidade. Esta sessão foi 
dinamizada pelo ACM – Alto Comissariado para as Migrações, reforçando assim a parceria estabelecida com esta entidade a nível 
nacional; b) as oficinas de Prática e Conhecimento dedicadas às temáticas do Rendimento Mínimo Adequado e do Direito à 
Habitação como Um Direito Universal. As oficinas permitiram dar a conhecer a posição e os pareceres da EAPN Portugal no que diz 
respeito a estes assuntos assim como promover a reflexão junto dos mais diversos profissionais. A pertinência e a relevância dos 
temas e a forma esclarecedora e entusiasta como foram apresentados os conteúdos das oficinas, fizeram com que estas se 
tivessem revelado como importantes momentos de partilha de conhecimento e de experiências; c) Workshop “Cidadania e 
Participação Social”, que teve como objetivo principal o de sensibilizar os técnicos das instituições sociais para a participação e o 
envolvimento ativo das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social, promovendo praticas de participação nas suas ações 
e desenvolvendo uma forma de trabalhar em rede. Esta atividade veio lançar mais luz sobre este tema, tendo contribuído (segundo 
a opinião dos participantes) para a desmistificação e desconstrução de preconceitos associados à participação das pessoas em 
situação de pobreza e exclusão social, e por fim, d) Workshop “ Vozes e Vivências da Pandemia: os impactos da COVID-19 na vida 
das pessoas e no funcionamento das Instituições”. Inserida nas comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 
esta atividade pretendeu promover a reflexão e o debate sobre os impactos da COVID-19 pois a pandemia teve impactos 
diferenciados de acordo com os territórios, a idade e a situação económica e social e veio de forma permanente alterar 
comportamentos, provocar mudanças na forma de encarar o futuro e de priorizar as necessidades de todos. 
Por último, e no eixo da investigação, foi realizado o Diagnóstico Social do Concelho do Funchal, que se assumiu como a atividade 
de maior relevância no ano de 2021 materializado na publicação Redação 15 – Diagnóstico Social do Funchal. A apresentação 
pública do Diagnóstico Social do Funchal, que reuniu os representantes das instituições que colaboraram na realização da 
atividade, serviu para dar a conhecer os principais resultados e as prioridades de intervenção para o Concelho.
No âmbito do Protocolo com o ISS Madeira o Núcleo procurou ao longo do ano de 2021 corresponder aos desafios e à 
responsabilidade institucional, de forma a consolidar conhecimento e potenciar a reflexão e o pensamento crítico, envolvendo um 
largo espectro de temáticas assentes fundamentalmente no pilar social e num trabalho colaborativo. Aqui destaca-se a 
participação enquanto comentadora no Indicador “Pobreza e Exclusão Social” do Webinar “Lançamento dos Indicadores Regionais 
2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo”, promovido pela SRIC através da Direção Regional dos Assuntos Sociais; 
palestrante no Painel I - Carências Sociais 2021, do Fórum “Uma luz para a Solidariedade – Uma reflexão da Organização Social: 
Desafios e Progressos”, promovido pela Associação Monte de Amigos; no projeto “Por uma alimentação saudável, justa e 
sustentável na Europa e no mundo, em parceria com a ACTUAR; e no estudo qualitativo sobre o impacto da pandemia na vida das 
crianças, em parceria com o CIIE da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto. Numa outra perspetiva de capacitação do tecido socioinstitucional nos domínios da intervenção social, as 
Oficinas de Prática e Conhecimento assumiram uma dimensão central na atuação do Núcleo, na medida em que constituíram 
espaços privilegiados de intercâmbio de informação e de (auto)conhecimento.  A Iniciativa da Semana da Interculturalidade 
constituiu um ponto alto da atuação do núcleo da Madeira, assumindo um caráter eclético e celebrada de várias formas, 
envolvendo diferentes públicos, áreas e setores da sociedade civil. Destaca-se a este nível o Concurso de fotografia “Abraçar a 
Diversidade”, o Desafio Inter-escolar “Incluir é na Boa!” e Webinar de intercâmbio de experiências; o Workshop “Liderar para a 
Diversidade”; e a promoção e divulgação da Campanha de sensibilização #O Discurso de ódio não é argumento _ 
#Daravoltaaotexto. 
Iniciou-se o Projeto “Escolas Contra a Pobreza, levando a conhecer a Campanha Nacional “Despir os Preconceitos, Vestir a 
Inclusão” que privilegiou técnicas e dinâmicas de participação ativa e envolvimento dos alunos (4 turmas do 5º ano de escolaridade 
| 85 alunos). O Microprojecto de Capacitação para a Participação de Jovens em Situação de Pobreza e Exclusão Social intitulado 
"Luzes, câmara, diversidade e ação!” foi outra atividade de referência neste ano.  Teve como produto final a produção da curta-
metragem “Suspeitas de Sempre” apresentada no Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social subordinado ao tema 
“Exercer a Consciência Crítica e a Participação”, a 22 de outubro. 
Em momentos distintos, o núcleo deu o seu contributo para a conceção e estruturação da Estratégia Regional de Inclusão Social e 
de Combate à Pobreza 2021-2027 da RAM, denotando-se aqui o reconhecimento da EAPN pelo know-how nas questões da 
pobreza e da exclusão social.
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No primeiro trimestre foram desenvolvidas bastantes atividades, nomeadamente, ao nível da Semana da 
Interculturalidade, com atividades diárias e algumas com um número muito significativo de participantes, com a 
Criação de uma página de facebook “Estamos Junt@s”, juntamente com 10 dos 15 CLDS do distrito de Portalegre. 
Foram ainda promovidos dois webinares, que contaram com cerca de 300 participante  : “O Diálogo dos Cidadãos – 
“Contra o Discurso do Ódio” realizado em conjunto com o Núcleo Distrital de Faro e o Webinar: Dois Dedos de 
Conversa: Sim, vamos falar das Questões LGBTI – em parceria com o NAVVD de Portalegre; Foi ainda promovida uma
exposição de Fotografia sobre a Comunidade Cigana. Mais uma vez o Núcleo Distrital comemorou o Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza e o Dia Municipal para a Igualdade, tendo mobilizado 10 concelhos do distrito a fazer 
uma atividade comunitária, envolvendo aproximadamente 180 instituições e cerca de mil pessoas. 
Foram dinamizadas 4 Oficinas de Conhecimento, envolvendo cerca de 150 participantes.
Relevante foi ainda o trabalho desenvolvido com as CPCJ do distrito, nomeadamente com a CPCJ de Campo Maior, junto 
da qual o Núcleo Distrital de Portalegre dinamizou, no âmbito do Projeto Adélia, 7 Focus-group, envolvendo cerca de 
100 informadores-chave, o que permitiu realizar o diagnóstico daquele concelho. Ainda no âmbito desta parceria com a 
CPCJ de Campo Maior, foi realizado o Encontro Regional das CPCJ do Alentejo, em que o Núcleo Distrital de Portalegre 
surge como coorganizador. Ainda no âmbito das CPCJ, o Nucleo Distrital de Portalegre da EAPN PT está representado 
da Comissão Alargada da CPCJ de Portalegre e no Projeto ADELIA deste concelho, integrando o Grupo de 
Trabalho.Realço ainda as IX Jornadas sobre a Família, que este ano tiveram a sua incidência na temática da Deficiência 
e do qual irá resultar um E-Book com as apresentações sugeridas pelos oradores. Em Campo Maior, demos 
continuidade ao Projeto (RE)Ação, com alunos com PIEF do Agrupamento de escolas deste concelho, pretendendo-se 
traçar, no final do ano letivo, o percurso de vida dos mesmos.
 Ao nível da Inclusão da Comunidade Cigana, foram promovidas 3 atividades nos Concelhos de Monforte e de Campo 
Maior, direcionadas para a importância da empregabilidade das comunidades ciganas, tendo os empresários locais 
como principais destinatários.
Por fim, o Nucleo esteve envolvido em inúmeros grupos de trabalho, com especial realce para o Grupo de Trabalho 
Interconcelhio de Capacitação na área do Envelhecimento, onde em conjunto com os Núcleos de Viseu e Bragança, 
com a colaboração da Aproximar, pretendem capacitar as IPSS que trabalham os Idosos, para uma intervenção mais 
consistente.
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O trabalho desenvolvido em 2021 foi globalmente positivo pelo número de atividades realizadas e rede de entidades 
parceiras e associadas envolvidas. No que respeita à Semana da Interculturalidade, apesar do contexto de pandemia, 
houve uma maior adesão às atividades realizadas, comparativamente ao ano anterior, que se deveu a criação de 
grupos de trabalho temáticos e às várias reuniões preparatórias que resultou em 45 atividades realizadas e 30 
entidades mobilizadas, com novos concelhos que se associaram. Houve a preocupação de chegar aos utentes das 
entidades num contexto de pandemia, através da realização de 5 sessões de contos interculturais online, assim como 
workshops sobre “Aceitar a Diferença” e ainda sessões de sensibilização/ capacitação de técnicos sociais sobre 
estratégias de envolver a comunidade. Frisar ainda o ciclo de 5 conversas interculturais (22 oradores e 5 moderadores) 
e a apresentação de 5 Projetos INTERCULTURAIS, em LIVE, Entrevistados por 5 Figuras Públicas. Em relação às 
Comemorações do 17 de outubro, esta iniciativa contou também com um programa diversificado com 21 atividades 
em cartaz, envolvendo 22 entidades participantes, na qual sublinhamos a Exposição Coletiva de Fotografia 
(IN)DIGNIDADES exibida na Casa da  Arquitetura, Matosinhos, que congregou 10 entidades que mobilizaram os seus 
utentes e técnicos; O webinar.” O lado invisível da pobreza” contou com 40 participantes. ”A sessão de informação
sobre o guia para profissionais de comunicação sobre o fenómeno dos sem-abrigo: contou com 62 participantes, dos 
quais 42 futuros profissionais de comunicação. A visualização do filme: ”Eu, Daniel Blake” seguido de debate teve cerca 
de 45 participantes.  
Ainda, no âmbito da Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação, lançada a 17 de outubro pela 
EAPN Portugal, com o objetivo de sensibilizar o poder local para a concretização do direito à habitação condigna, foram 
realizadas 9 audiências das 18 câmaras do distrito do Porto. Da mobilização dos associados salienta-se o Encontro de 
Associados: ”O Envelhecimento e as respostas adequadas ao séc. XXI” que promoveu uma reflexão sobre modelos de 
intervenção que permitam às pessoas idosas envelhecer em casa e no contexto familiar, assim como a partilha de 
“boas práticas” de projetos vencedores de Prémios BPI, Manuel da Mota 2020, que contou participantes (48) e foi 
positivamente avaliado. As três reuniões temáticas (covid19: preparação para o inverno e partilha de projetos de 
intervenção comunitária e jovens). O trabalho com o CLC permitiu definir a conceção do jogo pedagógico: “Cubo(s) da 
Participação” em parceria com a Escola da Segunda Oportunidade de Matosinhos que terá lugar em 2022. 
Ao nível da atividade do NRN foi realizada a exibida a curta-metragem: ”CAIR” em parceria com a Associação MEXE,
inspirada nas crónicas jornalísticas sobre o impacto da pandemia. No âmbito do eixo 4 – Participação e Cidadania 
coordenado pelo ND do Porto, as atividades relacionadas com as oficinas artísticas ao abrigo do Programa AIIA, foram 
retomadas em meados de abril, até aí suspensas devido à pandemia, tendo sido apresentada a oficina das Bibliotecas 
Vivas com as pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) em outubro e iniciada a segunda oficina do Teatro Fórum. O 
ciclo de quatro oficinas de prática e conhecimento versou sobre a temática da intervenção de PSSA, designadamente: 
Habitação permanente: Modelo Casas Primeiro; Saúde Mental nas PSSA; Programa de Consumo Vigiado Móvel 
(PCVM) e Participação e Cidadania: Educação de Pares e ainda uma oficina sobre a gestão de casos e supervisão. A 
temática das PSSA também abrangeu uma ação de formação (Prevenção e Intervenção em PSSA) a par das seguintes 
áreas:” Abordagens colaborativas com famílias vulneráveis”, “COVID 19 Procedimentos para o Inverno 2021” . Três 
ações de formação (“Respostas e Intervenção emocional em contexto de pandemia”; “Elaboração e Avaliação de
Candidaturas a Projetos Sociais” e ”Estratégias Musicais na Intervenção Social”) não foram realizadas por número 
insuficiente de inscrições. A desconstrução de estereótipos relacionados com a pobreza teve lugar nas escolas e 
projetos Escolhas. 
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 De uma forma geral a metodologia do trabalho desenvolvido em 2021 teve  como base o trabalho em rede e em parceria,
sendo este um dos nossos pontos fortes, já que como podemos constatar pelas batividades desenvolvidas procuramos 
fomentar o trabalho interinstitucional através da partilha de saberes e práticas, procurando sistematizar os contributos 
dos vários stakeholders na planificação, execução e avaliação das atividades, ainda que recorrendo, predominantemente, 
às novas tecnologias, nomeadamente à plataforma Zoom, tendo em conta o contexto pandémico.  
No domínio do trabalho em parceria destacamos o ciclo de webinares realizados com o Projeto InclusivaMente promovido 
pela Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico (FARPA), onde foram abordadas temáticas inerentes ao 
contexto e proporcionaram momentos de debate muito enriquecedor para os participantes.
Nesta atividade destacamos ainda, a grande qualidade dos oradores convidados e os poadcasts temáticos realizados e 
que permitiram que os conteúdos chegassem a um maior número de destinatários. Destacamos, igualmente, as ações ao 
nível da capacitação dos técnicos, dirigentes e voluntários das IPSS, chegando ao final do ano com um conjunto alargado 
de ações capacitadoras executadas e com um número bastante significativo de destinatários abrangidos. Assim, para 
além das ações formativas, destacamos os vários ciclos de Oficinas de Prática e Conhecimento com 3 sessões, o 1º na 
área da motivação e o 2º na área da saúde mental ao nível da prevenção e intervenção em adultos e idosos, o 3º e 4º ciclo
com foco no trabalho em equipa nas suas múltiplas vertentes. Para além do que já referimos,  procurou-se  maximizar a 
intervenção junto de públicos desfavorecidos com e para os Conselhos Locais de Cidadãos, através das redes sociais, 
telefone e sempre que possível, presencialmente, fomos acompanhando as suas necessidades em vários momentos, 
realizando inclusive um Estudo sobre o Impacto do Covid no seu quotidiano dando, assim, continuidade ao estudo 
realizado no ano anterior. Com estes elementos tal como referirmos ao longo do relatório foram realizadas ações de 
capacitação ao nível da Escrita Criativa e jornalística. 
Ainda fazemos referência como boa prática, ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo com a dinamização das reuniões de 
associados com a apresentação, nos mais diversos momentos, de projetos e boas práticas a decorrer nas instituições, 
fomentando assim, a partilha de experiencias e o debate de ideias. É nossa convicção que com esta nova aprendizagem de 
recorrer a atividades online podemos  rentabilizar/ otimizar as ações e chegar a um maior número dos destinatários que 
de outra forma devido às distâncias geográficas não seria possível, contudo os momentos presenciais com os Concelhos 
locais de Cidadãos são muito mais profícuos para a participação ativa e dinâmica, até pelo perfil de alguns dos elementos e 
o seu nível de literacia digital.
Em síntese podemos afirmar que foi um ano de trabalho intenso e desafiante, que nos levou a soluções criativas e 
dinâmicas que nos permitiram concretizar o plano de ação previsto e até mesmo ir mais além do previsto.
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 Ao longo de 2021, o Núcleo Distrital de Setúbal procurou sobretudo corresponder a oportunidades criadas e 
encontradas para reforçar conhecimento e reflexão em alguns temas no território. Destacam-se a este nível, o 
envolvimento em projetos e dinâmicas relacionadas com o tema da Insegurança e Pobreza Alimentar (projetos em 
parceria com a ACTUAR no domínio do Direito Humano à Alimentação), com o tema das Pessoas em Situação de Sem-
Abrigo (ex: NPISA de Setúbal, Webinar sobre Pessoas Sem-Abrigo o Feminino, Sessões no âmbito do Projeto (C)ASAS no 
Montijo), Discriminação Racial-Étnica (ex.: atividades no âmbito do Maio, Diálogo Intercultural), ou intervenção em 
Crise (Ação de Formação sobre Gestão Emocional em Crise, Webinar sobre Intervenção na Emergência) que não haviam 
sido previstos. 
Salienta-se igualmente o desenvolvimento de um conjunto de atividades que procuram ser contínuas ao longo do 
tempo, e apoiar a intervenção prática e concreta de profissionais, designadamente as sessões de Gestão de Casos ou 
a Supervisão do NPISA de Almada, esperando poder gerar resultados e impacto na intervenção junto de pessoas em 
situação de pobreza e vulnerabilidade.
As ações não previstas e que foram priorizadas, encararam-se como oportunidades para contribuir e apresentar 
propostas de atuação que poderão sustentar atuações no futuro. Destaca-se, neste contexto, a co-produção de 
documentos, pareceres e tomadas de posição em relação a políticas de apoio alimentar, (ex: no âmbito FEAD 
/POAPMC, redação de documento sobre Apoio Alimentar em Portugal); bem como a elaboração de documentos 
estratégicos de propostas no âmbito das CIM, AM, CCDR Alentejo e CCDR LVT, contributos no âmbito do desenho do 
PDS do CLAS de Setúbal, ou ainda apresentação de preocupações e propostas em reuniões de Plataformas 
Supraconcelhias ou reunião Interplataformas. Em todos estes domínios procurou-se considerar o próximo quadro 
financeiro de apoio plurianual e a Delegação de competências no domínio da ação social para as autarquias locais, 
estimulando o trabalho de partilha e rede, a partir dos contributos e preocupações de Associados/as e parceiros/as. A 
Recolha de contributos, sua organização e redação em documentos de proposta e análise, pressupôs tarefas específicas 
de concretização, dedicação, concentração e tempo.  Importa mencionar que foram várias as atividades que passaram 
por processos de reformulação, mais ou menos amplas, em consequência da pandemia Covid-19 (seus avanços, recuos, 
confinamentos e medidas definidas) e sobretudo pelas exigências e necessidades de apoio às populações e 
comunidades por parte de associados/as, parceiros/as, organizações e profissionais de atuação no território. De 
salientar a este nível e em particular, as ações previstas direcionadas para a comunidade, e para cidadãos/ãs 
considerados/as grupos de risco face à pandemia. Este foi o principal argumento, por parte da Câmara Municipal de 
Setúbal, para o cancelamento do Projeto Artístico Madura. Ainda neste âmbito, poderemos mencionar por exemplo as 
dificuldades de concretização do projeto piloto de auscultação de beneficiários de apoio alimentar, ou ainda as 
atividades relacionadas com o CLC – Conselho Local de Cidadãos. Todos estes projetos e dinâmicas pressupõem 
sobretudo dinâmicas presenciais, que se tornaram inviáveis em muitos momentos, em que imperou a proteção de risco 
de contágio Covid-19, ou pelas dificuldades de acesso /inexistência de recursos digitais e tecnológicos das pessoas e 
público que se pretendia envolver.
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No eixo da informação foi cumprido o Programa de Promoção de Competências Resiliência e Auto Estima, 
tendo sido   realizadas as 16 ações previstas. Trata-se duma intervenção promovida pela EAPN Viana 
Castelo junto dos utentes da Comunidade de Inserção do GAF (Gabinete de Atendimento à Família) de Viana 
do Castelo. 
 Foi igualmente cumprido o Programa de Promoção de Competências Pessoais e Profissionais DESENROLA 2.0 
e realizadas as 21 sessões previstas. Trata-se duma intervenção promovida pela EAPN Viana Castelo com 
o objetivo de promover as competências pessoais e profissionais dos participantes. Tendo em conta a 
situação de risco para a saúde pública que ainda se verifica (COVID-19), e sendo as sessões  presenciais, o 
grupo foi limitado a 4. Foi também cumprido o  Programa de Promoção de Competências Pessoais e 
Profissionais DESENROLA RAPAZ e realizadas as 12 sessões. Trata-se duma intervenção promovida pela 
EAPN Viana Castelo com o objetivo de promover as competências pessoais e profissionais dos 
participantes (jovens institucionalizados da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo). No eixo da formação 
foram realizadas 7 ações de formação em 2021 com os seguintes temas: A Mediação e a Comunicação Não 
Violenta na Prevenção de Conflitos nas Escolas e no Sucesso Escolar; Escuta Reflexiva no Diálogo com 
Famílias; a Gestão Construtiva de Conflitos no Contexto Educativo Mediação Escolar – Programas; 
Mediação Familiar na Intervenção Social; Inteligência emocional: Como promover a autoconsciência e a
autogestão emocional nas pessoas e organizações?; Intervenção Familiar Sistémica no Contexto Escolar; 
Comunicação e Liderança para Profissionais da Área Social. No eixo da investigação foram realizadas 12 
reuniões do Conselho Local de Cidadãos. O principal objetivo das reuniões do CLC é o envolvimento dos seus 
elementos na atividade da EAPN Viana do Castelo, desde o planeamento, execução e avaliação das ações. 
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Durante o ano de 2021 destacamos os seguintes documentos / produtos elaborados e disseminados pelo Núcleo de Vila 
Real: Publicação O Borda D’Agua da Pandemia, produto realizado em conjunto com os Núcleos Distritais de Bragança, 
Coimbra, Guarda no ano de 2020 – solicitação por parte da Fidelidade. Destacamos o trabalho de parceria com a UTAD / 
CETRAD e ANAM no âmbito da participação cívica com a construção e organização do e-book e publicação física “O 
compromisso democrático com a participação cívica em tempos de emergência e reconstrução do novo normal”. Este 
trabalho de reflexão convocou diversos parceiros distritais e nacionais para pensar sobre de que forma poderemos assumir 
compromissos democráticos com a participação cívica tendo em conta a atual situação pandémica, mas refletindo e 
propondo recomendações sobretudo para o pós pandemia. A elaboração de Documentos de planeamento estratégicos por 
este Núcleo: 2 (CIM Douro e CIM Alto Tâmega) assim como o acompanhamento aos parceiros interinstitucionais no âmbito 
das parcerias com os CLAS e projetos revelou-se também um eixo importante de trabalho durante este ano. 
Em termos de resultados esperados, para além do que foi referido anteriormente, destacamos a execução de 48h de 
formação mais 12h de formação no âmbito de uma parceria com um Município e empresa de consultoria (projeto na área do 
voluntariado), execução  de 12h de oficinas de prática e conhecimento e a dinamização do Conselho Local de Cidadãos que 
embora tenha sido condicionado pela pandemia, foi possível realizarmos um banco de cidadania sobre o tema da pobreza 
energética.  Podemos referir que as mudanças
ocorridas junto da população alvo pautam-se pela aquisição e melhoria de competências ao nível da intervenção social 
nomeadamente ao nível do trabalho social e orientação e desenvolvimento pessoal. Com o desenvolvimento da atividade 
formativa a população alvo (técnicos e dirigentes) ficaram mais capacitados para desenvolver estratégias e respostas 
sociais diferenciadoras nomeadamente na adaptação das respostas e da intervenção ao período influenciado pelo COVID 
19.
Por outro lado, a comunidade escolar (alunos, professores) abrangidas pelas ações desenvolvidas no âmbito das sessões da 
Maria Liberdade revelaram-se uma mais-valia e inovação para o território capacitando e sensibilizando este público (dos 6 
aos 12 anos) para as questões das desigualdades, da pobreza e das exclusões sociais. Através dos produtos que foram 
criados após a nossa intervenção com os projetos CLDS envolvidos, os agrupamentos e principalmente as crianças, 
percebemos o impacto das nossas ações. Reflexo dessas mudanças foi a escolha do livro infantil Maria Liberdade por uma 
aluna do 4º ano para o concurso nacional de leitura ficando a nível nacional classificada em 3º lugar.
Relativamente a uma população alvo mais específica como academia, entidades públicas e membros de estruturas 
democráticas como Assembleias Municipais e Autarquias consideramos que instituímos mudança nas metodologias e 
pontos de reflexão trazendo para estas estruturas o combate à pobreza e exclusão social numa lógica reflexiva e de 
investigação – ação.
Por último, verificámos que com a nossa intervenção junto da população desfavorecida, quer seja através do CLC de Vila 
Real, quer através da atividade Grupo Ativo de Participação (promovido pelo CLDS 4G de Mesão Frio) ou pelo 
desenvolvimento de ações de capacitação junto de mulheres ciganas, promove atitudes capacitadoras e participativas mais
empoderadas. 
Se a situação pandémica nos colocou perante novos desafios e novas realidades e nos privou em grande parte da 
participação física a que nos habituamos nos nossos eventos ao nível nacional e regional, também nos colocou perante 
novas aprendizagens e capacidade de resiliência e de reformulação criativa perante a nova realidade. 
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A intervenção realizada foi globalmente positiva, apesar de todas as limitações inerentes à situação de pandemia, que 
obrigaram à realização da maior parte das atividades em formato online. Destacam-se como medidas inovadoras os 
temas relativos às ações de formação que se situaram no âmbito das respostas e intervenção emocional em contexto 
de pandemia, a intervenção em situações de violência doméstica e de género, a escuta reflexiva como contributo para a 
resolução de conflitos em contexto familiar e ainda a animação sociocultural com pessoas idosas.
Também as Oficinas de Prática e Conhecimento realizadas caracterizam-se como iniciativas inovadoras, tendo-se 
abordado em duas das Oficinas as visitas domiciliárias na intervenção social, noutras três, a saúde mental ao longo da 
vida, numa outra, as inteligências múltiplas na intervenção social e finalmente, a depressão na adolescência e os
comportamentos auto lesivos. Os temas das oficinas surgiram no contexto das necessidades decorrentes da pandemia 
gerada pela COVID-19 e das necessidades reveladas pelos associados e participantes regulares.
No âmbito do trabalho desenvolvido nas CPCJ do distrito de Viseu, destaca-se a colaboração no Projeto Adélia de 
Oliveira de Frades, Carregal do Sal e Mortágua, ao nível da realização dos diagnósticos locais. Salienta-se ainda a 
realização de um workshop formativo em que se abordou o tema da depressão na adolescência e dos comportamentos 
autolesivos. Salienta-se também uma colaboração estreita com os CLDS4G Proativar de Armamar, PorTamiga de 
Tabuaço, Viseu Positivo e Viseu Comunidade de Afetos, na realização, em parceria, do projeto de capacitação para a 
empregabilidade “Incluir-me é Transformar-me: O Mercado de Trabalho ao meu Alcance”.
A Newsletter quinzenal continua a ser o único instrumento no distrito que une numa única publicação em série, 
informações sobre candidaturas, atividades locais relacionadas com o setor social e solidário, informações sobre 
estudos, relatórios, alterações legislativas e outras informações relevantes, tendo em vista melhorar a intervenção 
desenvolvida pelos técnicos sociais e consciencializar a população em geral, através do aumento da informação. Há 
também o objetivo de ampliar o impacto da divulgação de ações desenvolvidas no distrito pelas mais diversas entidades 
do setor social e solidário.
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VIII.
Dimensão
EUROPEIA
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DIMENSÃO EUROPEIA

 A 29 de Janeiro a EAPN Europa organizou a Conferência Poverty Watch 2020 – COVID-19 
supercharging poverty data and experiences from the ground. O Poverty Watch é um 
documento de análise que procura monitorizar as tendências chave e medidas de política sobre 
pobreza e exclusão social na Europa; Sensibilizar para as prioridades nacionais e para os 
impactos e a realidade das pessoas em situação de pobreza e Propor recomendações tendo 
por base a experiência e a evidência. A EAPN Portugal foi uma das redes nacionais convidadas 
a apresentar os resultados do seu Poverty Watch e fez-se representar por Paula Cruz (membro 
do EUISG da EAPN Europa) e Cidália Barriga (Coordenadora nacional do encontro europeu de 
pessoas em situação de pobreza).

CONFERÊNCIAS

Acabar com a 
Pobreza é uma 
escolha politica
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DIMENSÃO EUROPEIA

 A 21 de Março a EAPN Portugal em parceria com a 
EAPN Europa organizou a Conferência Europeia O Plano 
de ação para a implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais. A Conferência reuniu representantes da 
Comissão Europeia, representantes do Governo 
Nacional e do Governo da Eslovénia, entidades públicas 
e do setor social de toda a Europa, peritos e cidadãos. 
Tendo sido apresentado a 5 de Março o Plano de ação 
do Pilar a presente Conferência fez uma primeira 
reflexão do Plano e das metas por este apresentadas, 
nomeadamente, no que se refere à meta de redução da 
pobreza em pelo menos 15 milhões até 2030.

 A EAPN Portugal participou com uma comunicação na 
Conferência  online do Comité Economico e Social 
Europeu sobre Pobreza Energética realizada a 20 de 
abril.

  A Conferência  Anual da EAPN deste ano ofereceu 
uma discussão oportuna sobre os futuros impactos de 
uma pandemia contínua de COVID-19 sobre a pobreza, 
mas também analisou como as transições verdes e 
digitais da UE afetarão as pessoas em risco de exclusão 
social e econômica na Europa.

CONFERÊNCIAS
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DIMENSÃO EUROPEIA

 A EAPN participou com uma comunicação na mesa 
redonda com o relator especial das Nações Unidas
para a pobreza extrema e os direitos humanos 
(Maio); 

 A EAPN participou com uma comunicação no 
evento da Comissão Europeia Civil society 
seminar_fostering na inclusive and sustainable 
recovery in the european semester context (junho);

 Participação na Sessão de Capacitação sobre
Fundos Estruturais (junho);

 Participação no Webinar for national 
representatives of civil society organisations:The EU 
economy post-Covid: recovery, resilience and 
governance (outubro); 

 Participação no 19º Encontro Europeu de Pessoas 
em Situação de Pobreza decorreu nos dias 24 e 25 
de novembro; 

 Sessão de capacitação sobre o Acordo Verde: A 
Socially Just and Poverty-Proof Green Deal: Challenges 
and Opportunities for EAPN Members (dezembro); 

 Participação a convite da Comissão Europeia uma 
reunião técnica (13 de dezembro) com 
representantes da Task Force Recuperação e DG 
ECFIN com o objetivo de ouvir a opinião e propostas 
da EAPN Portugal relativamente ao Programa de 
Recuperação e Resiliência (PRR) e o Semestre 
Europeu

REUNIÕES E WEBINARES
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DIMENSÃO EUROPEIA

  EXCO
A EAPN participou em 9 reuniões do EXCO 
(fevereiro, março, maio, julho, setembro, outubro, 
novembro e dezembro), na Assembleia geral (junho) 
e Assembleia geral extraordinária (dezembro)

 EUISG
A  EAPN Portugal participou em 7 reuniões do 
EUISG (março, abril, julho, setembro, outubro e 
dezembro).·       
No âmbito do trabalho de policy do EUISG foram 
enviados contributos para a Declaração da EAPN EU 
sobre salários mínimos; foi realizada a análise do 
parecer sobre o ASGS; Foi ainda enviada informação 
sobre a nossa participação no plano de recuperação 
e resiliência; Foi elaborado o Poverty Watch 
Portugal 2021 (PT/EN) e para o efeito foram 
realizadas duas reuniões online em julho com os 
elementos do CNC; a EAPN Portugal contribuiu, 
assinou e disseminou a Carta Aberta da Coligação 
Right to Energy (novembro); Foram respondidos 
(dezembro) dois questionários (Semestre Europeu; 
Acesso aos serviços essenciais) que irão integrar 
dois documentos de tomada de posição da EAPN 
Europa em 2022

 COMMON GROUP

REUNIÕES E WEBINARES
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DIMENSÃO EUROPEIA

 

CAMPANHA 17 de Outubro – Dia Internacional da Erradicação da

Pobreza | #EndPoverty #PovertyWatch
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DIMENSÃO EUROPEIA

•  Em Fevereiro a EAPN Portugal apresentou a sua resposta à consulta pública do Plano de  
Recuperação e Resiliência. No documento a EAPN Portugal apresentou um conjunto de propostas 
a alguns dos componentes do Plano e destacou a necessidade de defesa e promoção da luta 
contra a pobreza dentro do Plano.

•  Em Fevereiro a EAPN Europa apresentou a sua avaliação da Estratégia Anual de Crescimento 
Sustentável (ASGS) 2021 e do Relatório Conjunto de Emprego (JER) 2021. Este documento
começa com um resumo de avaliação do ciclo do Semestre Europeu do ano passado, antes de 
destacar os inúmeros efeitos que a pandemia teve sobre os principais resultados, processos, 
cronogramas e atores do Semestre Europeu 2021.

•  No seguimento da proposta da Comissão Europeia para uma Diretiva sobre Salários Mínimos 

Adequados, a EAPN Europa apresentou em Fevereiro uma Declaração conjunta “A União Europeia 
deve adotar a Diretiva de Salários Mínimos, garantindo pagamento digno e condições de trabalho 
para todos” na qual destacou a importância dos salários mínimos decentes para a redução e 
combate à pobreza e elencou um conjunto de propostas de conteúdos para a Diretiva. 

•  A 5 de Março a Comissão Europeia apresentou o Plano de Ação para a implementação do  
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Plano de ação apontou 3 grandes metas europeias a cumprir 
até 2030:

1. Aumentar, pelo menos, 78% da população entre os 20 e os 64 anos que deverão estar 

empregadas até 2030
2. Aumentar, pelo menos, 60% de todos os adultos que devem participar anualmente em ações de 

formação até 2030
3. Reduzir, pelo menos, 15 milhões o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social 

(sendo 5 milhões crianças).

• A EAPN Europa apresentou uma Declaração conjunta “A Europa Social não será fortalecida sem 
medidas vinculativas” na qual se congratulou com a apresentação do Plano, as metas 
estabelecidas e várias das iniciativas apresentadas. No entanto, destacou a necessidade do Plano 
ter de desempenhar um papel crucial no combate à pobreza e à exclusão social de forma 
integrada para enfrentar as causas estruturais da pobreza, garantindo efetivamente o direito e o 
acesso a um rendimento mínimo adequado e que permita um rendimento mínimo, proteção 
social e serviços públicos acessíveis.

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS
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PARCERIAS E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

 

- A EAPN foi recebida em audiência pelo Primeiro Ministro Dr. António Costa, no dia 14 de dezembro.

- A EAPN foi recebida em audiência pelo Vice Presidente da Assembleia da Republica, Dr. Manuel Pureza, 
no dia 12 de outubro.
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PARCERIAS E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS
 

A EAPN Portugal manteve contacto com a Casa Civil da 
Presidência da República e realizou uma reunião 
informal com S. Exa. o Presidente da República em 
agosto de 2021.

Igualmente manteve  um contacto regular com vários
Gabinetes Ministeriais, nomeadamente com o Gabinete 
da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, tendo realizado em 2021 duas audiências com a 
Senhora Ministra do Trabalho, Dra. Ana Mendes 
Godinho..

No âmbito do trabalho desenvolvido na área das 
comunidades ciganas e imigrantes, realizou várias   
reuniões com o Gabinete da Secretário de Estado para a 
Integração e Migrações,  Dra. Claudia Pereira.

Igualmente manteve contacto com o Gabinete da 
Ministra da Presidência, Dra. Mariana Vieira da Silva, 
tendo a mesma assegurado a Sessão de Abertura da 
Conferência Europeia sobre o Plano Ação do Pilar 
Europeu, realizada online, em  21 março. 

Pela primeira vez, foi recebida em audiência  pela 
Ministra da Saúde Dra. Marta Temido e pelo  Gabinete 
da Ministra da Coesão Territorial Dra. Ana Abrunhosa.

Além disso realizou audiências com  o Presidente da 
CCDR Norte, Dr. António Cunha; a Presidente da CCDR 
Centro, Dra. Isabel Damasceno e com a Vice Presidente 
da CCDR Alentejo, Engº Cármen Carvalheira. 

A EAPN foi convidada pela CCDR Centro a  integrar o 
grupo de reflexão e aconselhamento do PROT-Centro.  
.
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PARCERIAS E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

 

- A EAPN foi recebida em Audiência pelo 
Presidente do Partido Social Democrata, Dr.Rui 
Rio em setembro.

- A EAPN foi recebida em Audiência pelo 
Presidente da Associação Autarcas Social 
Democratas (ASD), Dr. Helder Sousa e foi 
convidada a intervir no 9º Congresso da ASD, 
realizado no dia 4 de dezembro, em Barcelos. No 
Congresso foi apresentada e aprovada a moção 
temática  “Compromisso dos autarcas para a 
erradicação da pobreza”, tendo como priiro 
subscritor Pedro Pimpão (Presidente da Câmara 
Municipal de Pombal) e como orador convidado o 
Presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza em 
Portugal, Padre Jardim Moreira,

- A EAPN Portugal recebeu no dia 17 de
dezembro a visita do Secretário geral Adjunto do
Partido Socialista, Dr. José Luis Carneiro.
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A EAPN NOS MEDIA
Ao longo do ano a EAPN teve uma presença significativa em vários órgãos de comunicação 
social, contando-se cerca de 120 referências em artigos de jornais e revistas e várias 
participações em programas de rádio (36).
 Houve também várias participações em entrevistas e programas informativos na televisão. 

A  Diretora Executiva da EAPN , 
Sandra Araújo, participou no 
Programa Sociedade Civil, sobre o  
tema  “Pobreza infantil", no dia 30 
de março.

A convite da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, a Vice Presidente 
da EAPN Portugal, Joaquina Madeira 
participou no Programa Fronteiras 
XXI, dedicado ao tema: É possível 
erradicar a Pobreza?, no dia 20 de 
outubro.

No dia 17 de Outubro por ocasião da 
divulgação do Relatório Estatístico 
com os Principais Indicadores de 
Pobreza produzido pelo Observatório 
Nacional, a EAPN participou no Jornal 
da RTP e no Jornal da Tarde da SIC.

O Presidente da Direção esteve 
presente na Noite Informativa do 
Porto Canal no dia 27.12.2021 e no 
dia 24.03.2021.
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AVEIRO

Est. Nova do Canal, 111- R/c Dto. 
- Vera Cruz
3800-236 Aveiro
Tel.: 234 426 702 
Fax: 234 426 246
E-mail: aveiro@eapn.pt                                                         

BEJA 

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

BRAGA

Rua Ana Teixeira da Silva, 34, 
1º Esq. - Real
4700-251 Braga
Tel.: 253 331 001 
  Fax: 253 331 002
E-mail: braga@eapn.pt

BRAGANÇA

Rotunda do Vale D` Álvaro nº2, 
R/C Dto
5300-274 Bragança
 Tel: 273 332 913  
Fax: 273 332 912
 E- mail: braganca@eapn.pt

CASTELO BRANCO

Rua Drº Francisco José 
Palmeiro
 6000-230 Castelo Branco
Tel: 272 328 333 
Fax: 272 328 334
E-mail: castelobranco@eapn.p

COIMBRA

Avenida Fernão de Magalhães, 
676 2ºandar, sala 2
3000-174 Coimbra
Tel.: 239 834 241 
 Fax: 239 834 241
E-mail: coimbra@eapn.p

ÉVORA

Rua Frei José Maria Évora, 25
 Urb. Vila Lusitano
7005-495 Évora
Tel: 266 731 141  
Fax: 266 747 955
E-mail: evora@eapn.pt

FARO

Rua D. Jerónimo Osório, 5, 2º 
Dto.
8000-307 Faro
Tel.: 289 802 660 
Fax: 289 802 662
E-mail: n.faro@eapn.pt

GUARDA

Rua Francisco dos Prazeres, 3 
2ºesq
6300-690 Guarda
Tel.: 271 227 506 
 Fax: 271 227 507
E-mail: guarda@eapn.pt

LEIRIA

Rua Miguel Franco, Lote 8
Nº 102 Loja1 e 2
2400-191 Leiria
Tel: 244 837 228  
Fax: 244 837 229
 E- mail: n.leiria@eapn.pt

LISBOA

Avenida de Berna,11 2º andar
1050-036 Lisboa
Tel.: 21 798 64 48 
 Fax: 21 797 65 90
E-mail: lisboa@eapn.pt

MADEIRA

Avenida Luís de Camões
Conj. Habitacional do Hospital-
Núcleo de Associações - Bloco 
13 R/Ch
9000-168 Funchal
Tel.: 291 143 450
 E-mail: eapn.madeira@eapn.pt

PORTALEGRE

Rua de Olivença,15
7300-149 Portalegre
Tel.: 245 202 408  
Fax: 245 202 407
E- mail: portalegre@eapn.pt

PORTO SANTARÉM 

Rua Prior do Crato,2 R/Ch
2005-364 Santarém
Tel.: 243 306 279 
Fax: 243 306 283/4
E-mail: santarem@eapn.pt

Rua Pereira Reis,91 R/Ch
4200-226 Porto
Tel.: 22 208 6061 
Fax: 22 208 91 06
E-mail: porto@eapn.pt

SETUBAL 

Av.ª D. João II, 14 – R/Ch. Dto.
2910-548 Setúbal
Tel.: 265.535330  
Fax: 265.535329
E-mail: setubal@eapn.pt

VIANA DO CASTELO 

Rua Salvato Feijó
Torre Active Center, 1º andar 
Loja AA
4900-415 Viana do Castelo
Tel.: 258 817 034  
Fax: 258 817 035
E- mail: vianadocastelo@eapn.pt

VILA REAL 

Rua Dr. Francisco Sales da 
Costa Lobo- Lote 5 1ºR/C
Esq.-3 B
5000-260 Vila Real
Tel.: 259 322 579  
Fax: 259 322 001
E- mail: vilareal@eapn.ptVISEU

Rua Dr. César Anjo, Lote 2
R/Ch  F
3510-009 Viseu
Tel.: 232 468 472 
Fax: 232 468 474
E- mail: viseu@eapn.pt 107
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