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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Estratégico da EAPN Portugal para o triénio 2019-2021 identifica 4 Eixos Estratégicos:  

 

EIXO 1 – Inovação organizacional em REDE (eixo transversal)  

I. Iniciar um processo participativo de mudança organizacional partindo do aprofundamento da 

análise crítica sobre o modelo de organização e funcionamento da organização e da sua 

gestão das competências e do conhecimento  

1. Reforçar a equipa de gestão executiva tendo em conta áreas de conhecimento e 

competências estratégicos, tais como a comunicação, a gestão de recursos humanos, a gestão 

de informação e conhecimento, a avaliação de impactes e a facilitação de redes.  

2. Criar um grupo de acompanhamento do Plano Estratégico composto por representantes dos 

diversos perfis de profissionais e voluntários da EAPN (direção e executiva, equipa técnica da 

sede e núcleos distritais e representantes das mesas dos conselhos gerais) tendo em vista a 

integração e disseminação transversal das de informação interna e de aprendizagens 

resultantes de todas as atividades dos vários eixos estratégicos.  

3. Elaborar um estudo exploratório de benchmarking sobre modelos de organização em rede e 

perfis profissionais dos recursos humanos, tendo em vista a resposta aos desafios de mudança 

organizacional decorrentes da implementação dos diversos eixos estratégicos e recorrendo 

sobretudo aos recursos mobilizáveis pela organização (associados e parceiros nacionais e 

europeus) e a um/a facilitador/a externo/a.  

4. Redefinir a política de gestão de recursos humanos.  

 

EIXO 2 – Territórios  

II. Otimizar a eficiência e eficácia da intervenção da EAPN a nível distrital (animação de redes, 

formação, informação e investigação) reforçando a participação e circulação de informação e 

comunicação entre o nível local e o nível nacional e europeu.  

1. Elaborar um estudo diagnóstico que permita segmentar territorialmente a estratégia da 

EAPN a partir do conhecimento já existente na equipa técnica, dirigente e voluntária com apoio 

de facilitação externa, permitindo ajustar os planos de atividades e orçamento distritais às 

respetivas especificidades e à disponibilidade dos recursos humanos em cada território.  

2. Manter o acompanhamento do processo de transferência de competências do Estado central 

para as autarquias locais e definir o posicionamento da EAPN, com especial foco na relação 

com as Comunidades Intermunicipais.  

3. Consolidar o trabalho e a sustentabilidade do Observatório Nacional de Luta Contra a 

Pobreza.  
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EIXO 3 – Redes  

III. Potenciar as redes de atores já existentes e alargar e diversificar a participação de novos 

atores com especial foco em indivíduos e organizações ligadas ao mundo empresarial, à 

comunicação social e à política.  

1. Reforçar o trabalho ao nível da participação das pessoas em situação de pobreza, 

promovendo um processo de avaliação participada do funcionamento do Conselho Nacional de 

Cidadãos e dos Conselhos Locais de Cidadãos.  

2. Reforçar e consolidar o trabalho da direção junto do Conselho Social continuando a explorar 

as oportunidades da sua diversificação de atores estratégicos e ampliação territorial.  

3. Elaborar um estudo piloto dos resultados e impactes da EAPN recorrendo a metodologias de 

análise de redes, focando designadamente o CNC, as redes europeias e os associados 

nacionais, e recorrendo a serviços externos. 

 

EIXO 4 - Vozes  

IV. Criar um sistema integrado de gestão da informação, do conhecimento e da comunicação, 

capaz de aumentar a participação de atores e a eficácia das atividades de advocacy e lobbying 

na luta contra a pobreza e a exclusão social.  

1. Redefinir e implementar um plano de comunicação interna envolvendo os principais 

stakeholders (dirigentes, trabalhadores, voluntários e associados) e ligando a circulação de 

informação entre o nível local, nacional e europeu.  

2. Investir no reforço da imagem institucional da EAPN Portugal, através da criação de um 

plano de comunicação externo 

 

 

É sob este escopo de ação que em 2021 a EAPN Portugal procurará o diálogo com todos os 

que queiram contribuir responsavelmente para a afirmação dos valores éticos na nossa 

sociedade, em atitude de serviço à comunidade humana em que nos inserimos. 

Neste sentido, será para nós prioritária a articulação com um conjunto de parceiros 

estratégicos, nomeadamente, entidades públicas, autarquias locais, organizações da 

sociedade civil, nomeadamente os sindicatos, os parceiros sociais e as empresas, dando assim 

cumprimento ao  que está definido enquanto objetivos operacionais anuais:  

 

1. Reforçar o papel de influência política e a mobilização da sociedade para as questões da 

pobreza e exclusão social.  

2. Reforçar a participação a todos os níveis: associados, pessoas em situação de pobreza, 

colaboradores e voluntários e cidadãos em geral.  

3. Desenvolver e intensificar o trabalho em rede aos níveis local, nacional e europeu e alargar a 

novas áreas e dimensões de pobreza.  

4. Apostar na informação, estudo e conhecimento da pobreza (a nível europeu, nacional e 

local)  

5. Investir na formação.  
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6. Otimizar a eficiência e a eficácia da intervenção da EAPN.  

7. Aumentar a notoriedade e visibilidade da EAPN e da sua missão.  

 

Por conseguinte e no âmbito do programa comemorativo dos 30 anos, serão desenvolvidos um 

conjunto de iniciativas de âmbito local, nacional e internacional, que atravessam as diversas 

áreas de atuação da organização, que vão desde a informação e comunicação, à investigação 

e promoção do conhecimento, à cultura, à participação dos associados e das próprias pessoas 

em situação de pobreza.  

 

Sendo a EAPN Portugal uma rede de pessoas e instituições, não poderíamos deixar de ter 

uma atenção específica ao tecido associativo que consolida a rede dando prioridade à 

avaliação da dinâmica participativa no seio da própria organização e de que forma este 

conhecimento se pode repercutir na melhoria do desempenho global da organização. 

 

Com efeito, a melhoria contínua e a preocupação com a satisfação das necessidades mais 

específicas dos nossos membros constituem um dos compromissos anualmente renovados 

pela EAPN Portugal. Volvidos 7 anos desde o último exercício de avaliação (2014), lançámos 

em 2021 um novo inquérito online com o objetivo de aferir o grau de satisfação dos membros 

da organização com os serviços prestados pela EAPN Portugal e a sua relação com a 

organização em diferentes áreas de atuação, de forma a avaliar a qualidade desta relação e 

detetar todas as potenciais áreas de melhoria e orientações no combate à pobreza. Esta 

avaliação é fundamental para melhorar as práticas organizacionais e garantir que a nossa 

missão seja cumprida de forma eficaz e eficiente. 

 

Para este enquadramento, definimos então como stakeholders preferenciais os nossos 

membros associados, correspondentes a um universo de 867 associados (à data de Março de 

2021), para os quais construímos um instrumento de auscultação para clarificação de 

expetativas e compreensão acerca das suas perceções sobre a organização, identificação dos 

principais momentos-chave na história dos 30 anos da organização e a medição do seu grau 

de satisfação com a mesma. 

 

 

NOTA METODOLÓGICA 

O inquérito online de avaliação aos associados da EAPN Portugal, foi lançado em março de 

2021, através de um formulário do GoogleForms. Este inquérito foi desenvolvido e executado 

conforme as fases descritas no quadro n.º 1. 
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Quadro n.º 1: Fases do Estudo de Avaliação do Grau de Satisfação dos Associados 

 

Fases do Estudo  Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Set Estrutura responsável 

1. Elaboração do inquérito          DDF/Grupo Trabalho 

Associados 

3. Aplicação do inquérito online         Núcleos 

4. Tratamento estatístico dos 

dados 

        Grupo Trabalho 

Associados 

5. Redação e apresentação do 

relatório final 

        DDF 

 

Em termos de aplicação do inquérito foi decidido que o mesmo seria disponibilizado online, 

através de um link e que o apelo ao preenchimento do mesmo fosse feito por todos os Núcleos 

Distritais onde a EAPN Portugal possui uma estrutura descentralizada. Pese embora não exista 

Núcleo Distrital na região autónoma dos Açores, os associados aí presentes não foram 

descurados, tendo-se acautelado o envio do questionário aos mesmos. 

 

Em termos do objeto de estudo foi decidido utilizar como referência as bases de dados de 

contactos individuais/institucionais dos associados da EAPN Portugal e que têm sido 

constantemente atualizadas. 

 

O período de vigência do questionário online foi de 3 meses  e o apelo ao preenchimento dos 

questionários foi feito através de email dirigido a esses contactos: 
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1. ADESÃO À EAPN PORTUGAL 

 

1.1 Tipo de associado 

A este inquérito responderam na sua grande maioria associados em nome coletivo (61%), tal 

como se pode observar pelo gráfico seguinte. Seguem-se os associados individuais, que 

representam 33% das respostas observadas e por último, os associados por inerência, que 

configuram, 6% das respostas.   

Ressalva-se desde já que a categoria de associado por inerência são as pessoas individuais 

que, sem pagamentos, adiram aos Conselhos Locais de Cidadãos no âmbito dos Núcleos 

Distritais1, o que motivou uma das alterações estatutárias aprovadas em 2015, permitindo a 

estes indivíduos uma participação mais ativa na vida da organização (ao nível estratégico, 

planeamento, implementação e avaliação).  

No que a este inquérito diz respeito, importa perceber que pese embora tenham sido os 

associados coletivos a responder em maior número absoluto a este desafio de avaliação da 

organização, com 103 respostas, isto representa apenas 19,6% do total dos associados 

coletivos da EAPN Portugal. Foram efetivamente os associados individuais que mais se 

mobilizaram na resposta a este inquérito, representando um total de 23,7% do universo de 

associados individuais da organização. As respostas dadas pelos associados por inerência 

(11), configuram 10,4% do total dos associados por inerência.  

 

Gráfico n.º 1: Distribuição dos associados por tipologia 

 

 

 

1.2 Distrito/Representatividade 

Foram recebidos e tratados os dados referentes a 169 questionários o que configura uma 

representatividade da amostra de cerca de 19,4% (num universo de 867 associados à data de 

aplicação do inquérito). Embora houvesse possibilidade de alargar o prazo para preenchimento 

do questionário, na tentativa de conseguir mais respostas, foi considerado que o n.º de 

                                                 
1 In Estatutos da EAPN Portugal, art.4, nº. 1 
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respostas obtidas em 3 meses de vigência do questionário estaria muito aproximado daquele 

que é o verdadeiro núcleo duro de associados da EAPN PT, comprometido e envolvido com a 

organização e que participa ativamente nas ações desenvolvidas a nível nacional e/ou distrital. 

No quadro n.º 2 pode observar-se em termos absolutos e relativos o número de questionários 

recebidos segundo o distrito de origem do associado da EAPN Portugal. Salienta-se desde já a 

boa cobertura distrital conseguida, uma vez que obtivemos respostas provenientes de todos os 

distritos de país. 

 

Quadro n.º 2: Número de questionários recebidos, segundo distrito do associado 

DISTRITO 

2014 2021 

N.º 

Associados2 
N.º 

Respostas 
% 

N.º 

Associados3 
N.º 

Respostas 
% 

% 

Associados 

por Distrito 

Aveiro 83 5 2.81 52 8 4.7 15.3 

Beja 71 11 6.18 53 8 4.7 15 

Braga 68 12 6.74 43 17 10.1 39.5 

Bragança 61 10 5.62 48 4 2.3 8.3 

Castelo Branco 70 22 12.36 44 13 7.6 29.5 

Coimbra 80 14 7.87 35 5 2.9 14.2 

Évora 60 4 2.25 29 7 4.1 24.1 

Faro 52 2 1.12 26 9 5.3 34.6 

Guarda 74 17 9.55 47 6 3.5 12.7 

Leiria 122 13 7.30 56 15 8.8 26.7 

Lisboa 158 17 9.55 88 12 7.1 13.6 

Portalegre 40 8 4.49 40 4 2.3 10 

Porto 151 4 2.25 85 14 8.2 16.4 

Santarém 95 10 5.62 43 7 4.1 16.2 

Setúbal 61 12 6.74 54 12 7.1 22.2 

Viana Castelo 20 2 1.12 33 5 2.9 15.1 

Vila Real 70 8 4.49 42 15 8.8 35.7 

Viseu 51 7 3.93 32 7 4.1 21.8 

Açores  14 0 0 3 0 0 0 

Madeira 1 0 0 8 1 0.5 12.5 

TOTAL 1402 178 100% 861 169 100%  

 

 

                                                 
2 Números atualizados em maio de 2014; N.º total de associados (individuais e coletivos) 

3 Números atualizados em setembro de 2021; N.º total de associados (coletivos, individuais e por inerência) 
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A leitura deste quadro permite-nos constatar que responderam em maior número ao 

questionário online, associado com origem no distrito de Braga e em seguida de Leiria e Vila 

Real e por contraste, um menor número de inquéritos provenientes de associados residentes 

nos distritos de Bragança e Portalegre. 

Numa análise mais fina e reduzidas as respostas ao universo dos associados de cada distrito, 

constatamos que se mantêm na liderança da representatividade, os distritos de Braga (quase 

40% representatividade) e em seguida Vila Real com 35.7%. Os distritos de Faro e de Castelo 

Branco apresentam igualmente bons resultados, representando as respostas obtidas cerca de 

34.6% e 29.5%, respetivamente, do total de associados existentes nesses distritos. 

 

 

1.3 Ano de adesão à EAPN Portugal 

Relativamente a esta variável, os dados dos inquéritos situam uma amostra predominante de 

associados que identificam um ano de adesão à EAPN PT compreendido entre 2016 e 2021 

(37.8%). Admitindo alguma falta de rigor na resposta a esta questão específica (28 associados 

não responderam, na sua esmagadora maioria coletivos), é todavia de salientar que a 

constituição física da EAPN PT, tal como a conhecemos hoje, isto é, composta por 19 Núcleos 

Distritais, só foi concluída em 2005 (com a criação dos últimos 6 núcleos) e mais recentemente 

(2018), com a implantação da EAPN Portugal na Região Autónoma da Madeira, o que motivou 

a adesão de mais associados a partir destas datas, sobretudo em nome individual.  

Com efeito, olhando em particular a tipologia de associados mais representada em cada um 

dos intervalos temporais utilizados no que respeita ao seu ano de adesão à EAPN, verificamos 

que predominam em todos os intervalos os associados coletivos, com especial incidência nos 

anos de adesão entre 2016 e 2021 (21). De entre os 49 respondentes que representam os 

associados individuais, mais de metade (26) aderiram à EAPN a partir de 2011, concentrando-

se o maior número de respostas (18) no intervalo temporal de 2016 a 2021. 

No que respeita aos associados por inerência, 7 das 11 respostas referem-se a indivíduos que 

integraram a organização desde o ano de 2016. 

 

Quadro n.º 3: Distribuição dos associados por ano de adesão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de adesão Frequência % 

Anterior a 2000 6 3.6 

2000 - 2005 19 11.2 

2006 - 2010 24 14.2 

2011 - 2015 28 16.6 

2016 - 2021 64 37.8 

Não sabe/Não se recorda 28 16.5 
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1.4 Razões de adesão à EAPN Portugal 

As 3 principais razões invocadas pelos associados para terem aderido à EAPN PT foram: a 

identificação com a missão da organização (104), a formação de qualidade (82 respostas), e a 

importância/prioridade do combate à pobreza na nossa sociedade (76).  

Em contraponto, a razão menos invocada prende-se com as questões relativas à qualificação 

organizacional (14 respostas).  

O quadro seguinte mostra-nos os resultados completos da resposta a esta questão. 

 

 

Quadro n.º 4: Distribuição dos associados segundo as razões de adesão à EAPN PT 

 

Estes resultados permitem-nos identificar claramente as principais motivações que estão na 

origem dos pedidos de adesão à EAPN Portugal e vêm confirmar uma tendência (já sentida no 

terreno pelos técnicos) em relação às vantagens mais competitivas em ser associado da 

organização no que toca à frequência das atividades formativas promovidas à escala nacional, 

num contexto de maior dificuldade económica das instituições sociais. Mas é com agrado que 

constatamos que continua a prevalecer entre os associados uma clara identificação com a 

missão da organização no momento em que a instituição/indivíduo decide tornar-se associado, 

ou seja, há uma clara convergência de ideias em relação ao que deve ser a luta contra a 

pobreza e exclusão social e à sua importância/prioridade na agenda pública. Uma outra 

Razões de adesão Frequência % 

Identificação com a missão da EAPN PT 104 61.5 

Formação de qualidade 82 48.5 

Importância/prioridade do combate à pobreza na nossa sociedade 76 45 

Melhor conhecimento dos problemas sociais 72 42.6 

Representação dos interesses das organizações do 3º setor no combate à 

pobreza 
63 37.3 

Troca de experiências e debate de ideias 59 34.9 

Desenvolvimento de contactos e parcerias 54 32 

Obtenção de informação sobre medidas e programas de intervenção 43 25.4 

Formação a preços mais acessíveis 39 23.1 

Conceção de projetos inovadores e alternativos de combate à pobreza 28 16.6 

Acesso a informação sobre candidaturas individuais e/ou conjuntas a 

programas nacionais e europeus 
23 13.6 

Pertencer a uma rede europeia de lobby 16 9.5 

Divulgação das (suas) iniciativas 16 9.5 

Qualificação organizacional 14 8.3 
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motivação que importa destacar e que está na base da dinâmica que pode e deve ser 

imprimida às redes locais da organização é o fomento de um melhor conhecimento dos 

problemas sociais existentes conferindo legitimidade à organização para se pronunciar em 

representação dos interesses das organizações do setor no que ao combate à pobreza diz 

respeito. E por sua vez, o reconhecimento dado pelo associado ao espaço de debate de ideias, 

troca de experiências, desenvolvimento de contactos e estabelecimento de parcerias que é 

proporcionado pela atuação da EAPN PT, fomentando por um lado, uma lógica de trabalho 

interinstitucional em rede, sustentada numa cultura de solidariedade e partilha de recursos.  

Quando analisamos as razões de adesão em função da tipologia de associado que respondeu 

ao inquérito, encontramos algumas particularidades que aqui damos nota:   

Se, de forma unânime, todos os associados (coletivos, individuais e por inerência) invocam a 

identificação com a missão da EAPN Portugal como a principal razão para a sua adesão à 

EAPN Portugal, a representação dos interesses das organizações do setor, tem expressão 

muito mais significativa junto dos associados coletivos (45% respostas) que nos restantes, 

enquanto a importância/prioridade na luta contra a pobreza é claramente mais invocada pelos 

associados individuais e por inerência (49% e 72% respostas). A dimensão da formação é 

apenas referida por associados coletivos e individuais nos motivos de adesão à organização. 

 

1.5 Tipo de relação com a EAPN Portugal 

Esta questão foi formulada com o intuito de perceber a que nível se situa a relação do 

associado com a organização, isto é, se apenas enquanto membros e participantes em 

atividades ou também na própria estrutura organizativa da mesma. 

Verificamos, pelos resultados ilustrados mais abaixo, que predomina claramente o associado – 

membro – participante (88), nomeadamente, nas atividades promovidas pelos núcleos distritais 

(73 associados), nos Encontros Nacionais de Associados (57) em grupos de trabalho (45), e 

em  projetos (42). Uma participação mais efetiva dos associados ao nível de cargos diretivos 

ou de coordenação distrital da EAPN Portugal, apresenta valores meramente residuais. 

 

 

Quadro n.º 5: Distribuição dos indivíduos por tipo de relação com a EAPN PT 

Tipo de relação Frequência % 

Apenas membro associado 88 52.5 

Participa ou participou nas atividades dos núcleos distritais 73 43.2 

Participa ou participou nos Encontros Nacionais de Associados 57 33.7 

Participa ou participou em grupos de trabalho 45 26.6 

Participa ou participou em projetos promovidos direta ou indiretamente pela 

organização 
42 24.9 

Integra ou integrou órgãos diretivos ou sociais 12 7.1 

Integra ou integrou as Mesas dos Conselhos Gerais 12 7.1 
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1.6 Participação em atividades promovidas pela EAPN Portugal (2020) 

Pela observação do gráfico seguinte, constatamos que a grande maioria dos associados que 

responderam a este questionário, afirma ter participado em atividades promovidas pela EAPN 

PT durante o ano transato. De entre os associados que afirmaram não ter participado nessas 

atividades (25 no total), apurámos ainda que cerca de 13 se referem a associados individuais e 

12 a associados coletivos. Ou seja, esta ausência de participação dos associados não parece 

estar relacionada com a categoria de associado, tal como verificado em anos anteriores, em 

que existia uma clara tendência para se observar uma maior indisponibilidade profissional por 

parte dos associados em nome individual (ex.: estudantes, trabalhadores de entidades 

públicas...). Porventura, o contexto pandémico que teve início no ano transato, afetou de igual 

modo a capacidade/disponibilidade de participação dos associados na vida das outras 

organizações, dada a dimensão dos desafios internos que cada entidade esteve e ainda está a 

enfrentar. 

 

 
 

Gráfico n.º 2: Participação em atividades promovidas pela EAPN PT (2020) 

 

 

Ainda relativamente a esta questão, procurámos saber quais as atividades que os associados 

haviam frequentado em 2020. Pela análise do quadro seguinte, verificamos um predomínio da 

participação dos associados em seminários, workshops ou fóruns, ações de formação e 

reuniões de núcleo. O que não é de estranhar, dado que estas são atividades que estão 

inscritas em todos os planos de atividades dos núcleos distritais e que por isso  potenciam 

maior regularidade na participação efetiva dos associados durante o ano, tanto mais que foram 

transpostas para o formato online. Por sua vez, são particularmente as atividades de 

(in)formação e de disseminação de informação as que parecem corresponder às reais 

necessidades dos associados, já que são as mais bem avaliadas por estes quando 

considerado o seu grau de satisfação com as mesmas, e as mais valorizadas no reforço do 
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sentimento de pertença à EAPN PT, como teremos oportunidade de constatar mais à frente 

neste relatório. 

 

Quadro n.º 6: Atividades em que o associado participou 

Atividades N.º associados 

Seminários, workshops, fóruns 118 

Ações de Formação 110 

Reuniões de Núcleo 86 

Informação e ações de divulgação 71 

Grupos de trabalho temáticos 45 

Conselhos Locais de Cidadãos/ãs 22 

Investigação (pesquisa, projetos, avaliação) 20 

 

 

2. AVALIAÇÃO GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO 

Neste segundo grupo de questões pretendemos perceber qual o grau de satisfação global dos 

associados relativamente à organização (imagem, desempenho global…), bem como um 

posicionamento dos mesmos quanto à sua satisfação relativamente aos principais serviços 

prestados pela EAPN PT. Para o efeito foi utilizada uma escala qualitativa crescente, de 1 a 4, 

sendo 1 equivalente a muito insatisfeito e 4 equivalente a muito satisfeito. 

Vejamos mais em pormenor os resultados relativos a estas questões. 

 

2.1. Grau de Satisfação com a EAPN em relação a:  

 

Imagem global da Organização 

 
Gráfico n.º 6: Grau de satisfação com a imagem global da organização 

 



14 

EAPN Portugal | Prémio Direitos Humanos 2010 
 

Perto de 95% dos associados referiram estar satisfeitos ou muito satisfeitos, quer com a 

imagem, quer com o desempenho da organização. Apenas 6 associados se revelaram 

insatisfeitos e 3 muito insatisfeitos (5% respostas). 

 

Desempenho global da Organização 

 
Gráfico n.º 7: Grau de satisfação com o desempenho global da organização 

 

Encontramos também resultados muito semelhantes quando inquirimos os associados acerca 

do papel que a organização tem na sociedade e na relação que é mantida com os cidadãos e a 

sociedade. Ou seja, 96% dos associados assume-se satisfeito ou muito satisfeito com o papel 

desempenhado pela organização e 95% manifesta também satisfação com a relação 

estabelecida com os cidadãos e sociedade. 

 

Papel da Organização na sociedade 

 
Gráfico n.º 8: Grau de satisfação com o papel da organização na sociedade 

 

Pese embora o grau de satisfação em geral seja muito positivo, encontramos um predomínio 

de associados que classificam as suas respostas com “satisfeito”, sobretudo no domínio da 

relação da organização com os cidadãos e com a sociedade. Verificamos ainda que 5% dos 

associados revelou alguma insatisfação quanto à relação da EAPN PT com os cidadãos e a 

sociedade, tal como indica o gráfico seguinte. 
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Relação da Organização com os cidadãos e com a sociedade 

 
Gráfico n.º 9: Grau de satisfação com a relação da organização com os cidadãos e a sociedade 

 

 

Esta percentagem de insatisfação tende a subir (7%) quando analisamos a questão da relação 

da organização com os seus membros associados. Mas este dado pode não ser muito 

significativo na medida em que na resposta a esta questão também se regista um aumento 

considerável do n.º de associados que se considera muito satisfeito com a relação mantida 

com a EAPN PT (93%), face a anos anteriores. 

 

Relação da Organização com os seus associados 

 
Gráfico n.º 10: Grau de satisfação com a relação da organização com os seus associados 

 

 

A última questão relativa ao grau de satisfação com a EAPN PT avaliou a perceção dos 

associados acerca do seu envolvimento na vida da organização. A maioria dos mesmos (59%) 

considerou-se apenas satisfeita com este envolvimento, todavia, cerca de 24 associados (14%) 

– 11 individuais, 9 coletivos e 4 por inerência referiram insatisfação a este nível. Este dado é de 

interpretação mais ambígua, não permitindo apurar de forma clara se esta perceção negativa 
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dos associados no envolvimento na vida da organização é motivada apenas por dificuldades do 

próprio em estar envolvido (indisponibilidade), ou também por incapacidade da organização em 

promover esse envolvimento. 

 

Envolvimento dos associados na vida da organização 

 
Gráfico n.º11: Grau de satisfação com o envolvimento dos associados na vida da organização 

 

 

 

2.2. Grau de Satisfação com os serviços prestados pela organização:  

Pretendemos com esta questão que os associados efetuassem uma avaliação mais geral dos 

principais serviços prestados pela EAPN PT, designadamente: informação, formação, 

investigação/observatórios, participação, lobby, projetos, intercâmbios/parcerias e agenda 

europeia. Neste sentido, o grau de satisfação com os referidos serviços foi o seguinte: 

 

 

INFORMAÇÃO 

 
Gráfico n.º12: Grau de satisfação com os serviços de informação 

 

Cerca de 95% dos associados responderam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço 

de informação prestado pela organização, o mesmo acontecendo com a área da investigação 

(94%) e da formação (93%). 
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INVESTIGAÇÃO / OBSERVATÓRIOS 

 
Gráfico n.º14: Grau de satisfação com os serviços de investigação (produção de conhecimento sobre pobreza e 

exclusão social) 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 
Gráfico n.º13: Grau de satisfação com os serviços de formação 

 

Verificamos ainda que o grau de satisfação dos associados tende a baixar, quando tomamos 

em análise os restantes serviços, já que a maioria das respostas se concentra na categoria 

“satisfeito” e por sua vez, encontramos níveis de insatisfação que oscilam entre os 4% e os 

10%, como podemos constatar nos gráficos seguintes. 
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PARTICIPÇÃO 

 
Gráfico n.º15: Grau de satisfação com a participação de pessoas em situação de pobreza e exclusão social 

 

LOBBY 

 
Gráfico n.º15: Grau de satisfação com o lobby (representação) 

 

 

 

PROJETOS 

 
Gráfico n.º16: Grau de satisfação com os projetos 
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INTERCÂMBIOS/PARCERIAS 

 
Gráfico n.º17: Grau de satisfação com os intercâmbios/parcerias 

 

 

AGENDA EUROPEIA 

 
Gráfico n.º17: Grau de satisfação com o acompanhamento da agenda europeia nos temas da pobreza e exclusão 

 

Com efeito, em contraste com os domínios anteriores, os associados referem-se apenas 

satisfeitos com os serviços prestados, destacando-se pela negativa a área da participação de 

pessoas em situação de pobreza no topo dos valores de insatisfação registados no 

questionário. Estas respostas menos satisfatórias provêm na sua maioria de associados 

individuais (8), seguidos dos coletivos (5) e também por inerência (4). Efetivamente e sendo a 

área da participação estratégica na intervenção da EAPN Portugal, reconhecemos que este 

assunto parece fugir do conhecimento da maioria dos associados e o seu grau de envolvimento 

e consequente satisfação faz-se repercutir aqui, pelo que esta matéria nos merece profunda 

reflexão e propostas de melhoria.  

 

Concluído este ponto sobre a avaliação global da organização, constatamos que a avaliação 

mais favorável dos associados se prende com aquilo que é a face mais visível para o exterior 

acerca do trabalho da organização, nomeadamente, a sua imagem e o seu desempenho global 

e por sua vez, ao nível das suas áreas de atuação, o destaque vai para a formação e para a 
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informação. Em contrapartida, constatamos que algumas das áreas de atuação da organização 

ex.: (participação, lobby, intercâmbios e parcerias) que refletem um trabalho mais interno da 

organização e que, por vezes, requerem maior envolvimento e comprometimento por parte dos 

associados, registam maiores níveis de insatisfação na avaliação dos associados. 

 

 

 

3. SENTIMENTO DE IDENTIDADE/PERTENÇA À EAPN PORTUGAL 

O último gráfico que aqui apresentamos reflete a avaliação, em termos globais, do grau de 

satisfação do associado na sua relação com a EAPN PT e remete-nos para taxas de satisfação 

muito elevadas. Ou seja, do total dos 169 associados que responderam ao questionário, 159 

consideram esta relação satisfatória ou muito satisfatória, o que é um indicador muito positivo 

para a organização. 

 
Gráfico n.º18: Sentimento de pertença à EAPN Portugal 

 

 

Pese embora estes resultados não sejam totalmente desconhecidos da equipa técnica da 

EAPN PT, sobretudo ao nível distrital, considerámos ainda pertinente avaliar a satisfação dos 

nossos associados no que concerne em particular a sua relação com a organização no que 

respeita a processos de participação interna e tomada de decisão. 

 

Os resultados espelhados no gráfico seguinte transmitem-nos a ideia de uma elevada 

satisfação dos associados com o seu grau de envolvimento com a EAPN PT. O valor mais 

elevado de satisfação prende-se com o nível distrital (90%), que parece ser o que melhor se 

foca nos interesses e necessidades dos associados. Este níveis de satisfação dos associados 

tendem a baixar quando consideramos aspetos relacionados com os processos de tomada de 

decisão dentro da EAPN PT (83%). O valor mais baixo evidenciado na taxa de satisfação dos 

associados prende-se claramente com o envolvimento dos mesmos com a estrutura nacional 

da EAPN PT (apenas 81%). A este respeito, apuramos que as respostas menos satisfatórias 
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foram dadas maioritariamente por associados individuais, seguindo-se os coletivos e por 

último, os associados por inerência. Este poderá ser um indicador de que será necessário 

introduzir algumas melhorias na promoção deste envolvimento específico e nos próprios 

mecanismos atualmente utilizados tendo em vista, quer a auscultação, quer a participação dos 

associados na vida da organização, eventualmente diferenciados segundo a sua 

tipologia/condição.  

 

 Grau de Satisfação 

Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Mecanismos de participação dos associados 6 12 95 56 

Foco nos interesses e necessidades dos associados 5 11 86 67 

Representação dos interesses dos associados no 

combate à pobreza e exclusão social 
1 15 98 55 

Planeamento e avaliação de atividades 3 12 97 57 

Processos de tomada de decisão 4 24 103 38 

Envolvimento com a estrutura nacional 4 27 96 42 

Envolvimento com a estrutura distrital 5 12 70 82 

Quadro n.º 16: Grau de satisfação com a participação dos associados 

 

 

Na tentativa de aprofundar um pouco mais esta questão da pertença à organização, 

nomeadamente, em termos de fatores que motivam ou desmotivam o associado a participar 

nas atividades que a mesma promove, lançamos algumas questões abertas  (daí se registar 

uma perda de respostas na ordem dos 20%) cuja análise nos permite concluir que: a 

capacidade de trabalhar em rede e a atividade formativa surgem no topo da lista de 

motivações.  

Da mesma forma, o acesso à informação, a partilha de conhecimento e a dinâmica de 

intercâmbio institucional são dos aspetos mais valorizados pelos associados. Importa ainda 

destacar entre as principais motivações a identificação com a missão da EAPN PT e o 

reconhecimento da qualidade da equipa técnica afeta à organização. 
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Quadro n.º 14: Motivos/incentivos à participação 

 

Na maioria das respostas dos associados individuais e coletivos, estes identificam-se com a 

missão da EAPN, valorizam as ações planificadas em cada distrito o que lhes permite uma 

vasta partilha e participação em metodologias inovadoras na intervenção social, quer com 

famílias vulneráveis, quer com famílias de etnia cigana, por exemplo.  

De igual forma, consideram adquirir mais conhecimento sobre as políticas sociais a nível 

nacional no que ao combate à pobreza diz respeito. 

Reconhecem também diferenças (comparativamente com outras organizações) na abordagem 

da EAPN PT tendo em vista a participação e envolvimento das pessoas que vivem em situação 

de pobreza e a defesa/promoção dos direitos humanos. 

A qualidade das formações, das oficinas de prática e conhecimento, os workshops e as 

próprias reuniões de associados, são considerados momentos mais acessíveis para a 

participação e partilha de informação e conhecimento respeitando e dando voz ao trabalho dos 

associados.  

 

No que concerne os associados por inerência é evidente o destaque para o trabalho de 

participação através da constituição dos conselhos locais de cidadãos, da aceitação de cada 

indivíduo e na aposta no empoderamento (através do conhecimento e aprendizagem) acerca 

das medidas políticas a nível nacional e Europeu sobre a defesa da pessoas que vivem em 

situação de Pobreza pela sua dignidade e direto a uma condição económica e social. 

 

Convidámos igualmente os nossos associados a dar-nos conta das principais motivações que 

pudessem impedir ou desincentivar a sua participação nas atividades da EAPN PT, sendo que 

a mais preponderante parece ser a indisponibilidade em vários domínios: profissional, pessoal 

e financeiro. A isto não é alheio o facto de muito dos nossos associados em nome individual 

desempenharem atividade profissional que os impossibilita de participar (em horário laboral) 

em atividades da EAPN PT. Por sua vez, a gestão do tempo necessário para dedicar à 

organização parece revelar-se também um fator negativo, em virtude das inúmeras solicitações 

Motivos/incentivos à participação em atividades da EAPN Portugal 

Capacidade de trabalhar em rede a nível distrital / Trabalho em equipa / rede / parcerias 

Qualidade da Formação 

Acesso a informação de qualidade na área social / atualização de conhecimentos 

Equipa Técnica da EAPN Portugal 

Identificação com a missão da EAPN PT / Luta contra a pobreza e a exclusão social 

Troca de conhecimentos / experiências com outras instituições 

Temas e abordagens: importância, atualidade, diversidade, adaptação à realidade 

Planeamento conjunto de atividades 

Resultados / impacto das ações 
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e compromissos estabelecidos (sobretudo pelas instituições associadas) com a participação 

em diferentes contextos e plataformas de trabalho ao nível local/distrital. 

Quadro n.º 15: Fatores que impedem/desmotivam a participação 

 

Para fechar este bloco de questões sobre o sentimento de pertença/identidade, procurámos 

através do questionário captar a perceção dos associados sobre o que distingue a EAPN 

Portugal de outras organizações de cúpula no setor social (Ex: CNIS, UMP…), estando 

espelhadas no quadro seguinte as principais ideias: 

 

Fatores que impedem/desmotivam a participação em atividades da EAPN Portugal 

Indisponibilidade profissional/pessoal (ex.: horários, incompatibilidades de agenda) 

Tempo/Distância 

Indisponibilidade financeira (ex.: deslocações) 

Falta de articulação/estratégia com outras organizações que representam o setor (ex.: CNIS, 

União das Misericórdias…) 

Ações/projetos/temas não direcionados para a área de intervenção do associado 

Regularidade das solicitações vs disponibilidade de recursos para participar 

Fraco envolvimento dos associados nas ações a nível nacional 

Contexto da pandemia (desgaste físico e psicológico) 

Dificuldades das Mesas administrativas/Direções para  autorizarem a participação dos seus 

técnicos (associados individuais) em horário laboral nas ações distritais da EAPN/ Não 

reconhecimento da importância da missão da EAPN Portugal 
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Os associados coletivos destacam na EAPN Portugal o foco na proximidade distrital e regional 

com os associados, através das suas principais atividades: ações de formação, reuniões, 

outros eventos. Estas atividades promovem grande complementaridade à dinâmica entre as 

instituições e a resposta aos problemas sociais dotando os profissionais de competências de 

intervenção, direcionadas às áreas que cada entidade associada representa. 

É ainda salientado o papel de lobby pelas pessoas em situação de vulnerabilidade e a sua 

“especialização” na luta contra a pobreza, que lhe permite estar na linha da frente nas ações de 

influenciação das políticas públicas. 

Uma organização atenta às preocupações das entidades associadas, que produz 

conhecimento atualizado face à realidade social aos vários níveis (distrital, regional, nacional e 

europeu). 

Os associados em nome individual, corroboram a qualidade da promoção das ações de caráter 

informativo e formativo, o incentivo ao trabalho em rede, ao diálogo  e a capacidade de 

influenciação dos poderes públicos no combate à pobreza e exclusão social, o que lhe confere 

maior reconhecimento nacional.  

A transversalidade na defesa dos direitos humanos, no trabalho lado a lado, com as pessoas 

em situação vulnerabilidade é um aspeto igualmente importante e referido pelos associados 

por inerência. 

 

 

O que distingue a EAPN  Portugal de outras organizações de cúpula no setor social? 

Dinâmica distrital e proximidade aos associados 

Capacitação dos profissionais 

Melhorar a intervenção no terceiro setor e a eficácia das respostas 

Lobby pelos cidadãos em situação de pobreza / influenciação das políticas públicas (ex. Estratégia 

Nacional para a Erradicação da Pobreza) 

Inovação no combate à pobreza e à exclusão social face a outras entidades 

Incentivo ao trabalho em rede, com a participação de todos os cidadãos, incluindo os mais 

vulneráveis 

Divulgação de projetos e boas práticas: produção de conhecimento e experimentação social 

Discriminação positiva / valorização dos associados (ex.: preços) 

Atividades com qualidade / Boa organização de eventos 

Envolvimento dos associados no planeamento das ações distritais (abertura ao diálogo) 

Pluralidade e transversalidade do tecido associativo 

Trabalho lado a lado, com as pessoas em situação vulnerabilidade,  no desenvolvimento 

de competências para reflexão sobre o impacto das políticas socias nas sua capacidade 

de gerir uma vida com dignidade humana e económica. 
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4. BALANÇO DOS 30 ANOS DA EAPN PORTUGAL 

 

Nesta fase do inquérito procurámos recolher a opinião livre e aberta de todos os associados 

sobre a atuação da EAPN Portugal, refletindo retrospetivamente sobre os últimos 30 anos da 

sua existência. Como vimos, muitos dos associados que responderam ao inquérito aderiram à 

EAPN Portugal a partir do ano de 2016, todavia, os seus contributos e a sua perceção histórica 

sobre o percurso da organização revelam-se fundamentais para compreender a posição que a 

EAPN ocupa no panorama da intervenção social em Portugal. 

 

 
 

Assim, para uma primeira análise dos fatores de sucesso da EAPN Portugal nos seus 30 anos 

de existência foram criadas 8 categorias:  

 

1. Papel na luta contra a pobreza, exclusão e desigualdade social 

2. Estabelecimento de interligação/rede  

3. Capacitação e qualificação do tecido socioinstitucional  

4. Responsabilidade social 

5. Promoção da participação de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social 
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6. Facilitação do acesso à informação/disseminação e atualização de informação e 

conhecimento 

7. Papel de advocay/influencer e lobby 

8. Investigação, projetos e know-how produzidos 

 

O questionário revela que o papel na luta contra a pobreza, exclusão e desigualdade social 

surge como o fator de sucesso mais amplamente assinalado pelos associados, representando 

um total de 57,4% das respostas. Esta categoria de análise englobou caraterísticas inerentes à 

atuação da EAPN Portugal, nomeadamente compromisso, foco, resiliência, afirmação, 

presença, reconhecimento, visibilidade, dinamismo, perseverança, consistência, empenho, 

entusiasmo, assertividade, rigor, competência, crescimento territorial e profissionalismo. 

 

A capacitação e a qualificação do tecido socioinstitucional na melhoria da eficácia da 

intervenção e na promoção de respostas sociais mais adequadas no combate à pobreza e 

exclusão social constituem a segunda maior expressão em termos dos fatores determinantes 

do sucesso desde a sua existência, com 27% (33 respostas). Nesta categoria foram 

observadas questões relacionadas com a diversidade, pertinência, abrangência qualidade e 

rigor da atividade formativa. 

 

Com 20,5% das respostas dadas pelos associados da EAPN (25 num total de 122) aparece o 

estabelecimento de interligação (rede, proximidade, envolvimento e trabalho colaborativo) 

entre/com os parceiros, associados, instituições, grupos e pessoas que trabalham no terreno 

na luta contra a pobreza e a exclusão social. 

 

O questionário denota a importância atribuída ao papel de advocacy, de influência e lobby 

político da EAPN Portugal, com 17,2% dos associados a assinalá-lo como fator de sucesso. A 

capacidade de influenciar positivamente as medidas de política social e de mobilizar a 

sociedade para a implementação de políticas de combate à pobreza e exclusão social, bem 

como a promoção e a pertinência do debate, o questionamento e a reflexão pública 

decorrentes deste seu eixo de atuação, têm marcado positivamente a missão da Rede. 

 

Ainda segundo os associados, a investigação, os projetos e o know-how produzido através 

destes correspondem a 14% (17 respondentes) das respostas atribuídas por aqueles aos 

fatores de sucesso mais destacados na EAPN, desde a sua implementação em Portugal. 

 

Os dados apurados no questionário permitem ainda verificar que a promoção da 

participação/intervenção de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social e a 

facilitação do acesso à informação, disseminação e atualização de informação e conhecimento 

(útil, pertinente e atualizado) que possibilite e facilite uma intervenção mais eficaz no terreno 
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são apontados como o 6º fator de sucesso da atuação da EAPN ao longo dos 30 anos da sua 

existência, com 11% (9 respostas). 

 

A responsabilidade social foi também um fator de sucesso referido embora apenas por 1 

associado. 

 

Pretendemos naturalmente conhecer o reverso da medalha, isto, é, a perceção dos associados 

acerca de potenciais fatores de insucesso que identificam durante a existência da EAPN em 

Portugal. A esta questão responderam apenas 86 associados e cerca de metade destas 

respostas não são objeto de análise (ex.: N/A, N/R, não identificação de insucessos, sem 

conhecimento). 

 

A análise das respostas efetivas permite constatar que a maior fatia dos fatores de insucesso 

identificados (11,6%; 10 respostas em 86) recai em questões relacionadas com os próprios 

associados, nomeadamente o não envolvimento suficiente destes, decorrente por vezes da 

falta de incentivo à participação dos associados coletivos; da sua falta de adesão às atividades; 

falta de auscultação e envolvimento nas decisões da EAPN a nível nacional; a participação e o 

compromisso dos associados com a estrutura nacional da EAPN; a participação e 

representação  dos associados na Direção Nacional; o facto da EAPN (a nível nacional) estar 

fechada em sim mesma (quanto à participação dos associados individuais) e a necessidade de 

maior descentralização das reuniões pelos associados. 

 

A gestão da comunicação e informação aparece como o segundo maior fator de insucesso na 

atuação da EAPN, apontado por 9,3% dos associados (8 respostas). Nesta categoria de 

análise foi apreciada a necessidade de inovação na comunicação; a fraca presença/visibilidade 

na comunidade e/ou nos media; e a pouca informação e trabalho local ao nível europeu. 

 

Alguns dos associados (7%) sinalizaram questões de gestão organizacional como aspetos 

menos positivos na atuação da EAPN Portugal nos seus 30 anos de existência. Disso são 

exemplo: a necessidade de inovação nas formas de organização interna do trabalho; a demora 

nas respostas; dificuldades em concretizar projetos que ficaram pelo caminho; falhas na 

comunicação interna; pequenas crises internas em momentos importantes da vida da 

organização; atuação que nem sempre chega a todas as regiões de forma equitativa. 

 

O pouco (re)conhecimento da instituição a nível nacional, na comunidade e em determinados 

territórios foi avançado por 5,8% dos respondentes como fator de insucesso da intervenção da 

EAPN. 

 

Com iguais pontos percentuais (que equivalem a 5 ou 6 respostas) surgem os aspetos 

relacionados com as limitações das respostas às situações de pobreza e respetiva 



28 

EAPN Portugal | Prémio Direitos Humanos 2010 
 

necessidade de intervenção com maior abrangência e mais pluridimensional e de uma agenda 

política forte para a erradicação da pobreza; e ainda com o Diálogo e interlocução com a 

sociedade e poder político. Nesta categoria integrou-se elementos resultantes da perda gradual 

da capacidade de revindicação da EAPN; a sua parca intervenção e visibilidade junto do poder 

político face a questões estruturais da pobreza e exclusão; o baixo envolvimento dos cidadãos 

e outras limitações de articulação com a sociedade. 

 

3,5% dos associados considera que os fatores de insucesso se prenderam com os Órgãos 

sociais/Direção EAPN, considerando existir falta de envolvimento da Direção Nacional nas 

ações distritais; a necessidade de renovação dos quadros dirigentes; serem quase sempre as 

mesmas caras a aparecer e a dar visibilidade à causa/missão da EAPN Portugal. 

 

De forma ainda mais residual, foram descritos por 2,3% dos associados aspetos relacionados 

com os Recursos Humanos da EAPN: alguma precariedade dos colaboradores/necessidade de 

diversificação do perfil de recursos humanos; fragilidades internas decorrentes de pouco 

financiamento (sobretudo na fase de austeridade); excessiva dependência do financiamento 

público (necessidade de controlo por entidade independente a nível europeu); repensar a 

abordagem às instituições sociais (trabalho em rede e dinâmica/ações que vão ao interesse 

dos parceiros). 

 

 

MARCOS/ATIVIDADES ÚLTIMOS 30 ANOS 

 

Pretendemos também obter a perceção dos associados quanto às atividades mais marcantes 

da EAPN Portugal durante os 30 anos da sua existência. Num total de 91 respostas, foram 

várias as atividades destacadas.  

 

A formação e a qualificação profissional mereceram maior concordância, referenciadas por 

30,8% (28) dos associados que responderam. 

 

Com 15,4 pontos percentuais figuram as reuniões, eventos/workshops, com especial destaque 

para os encontros com associados (nacionais e distritais) seguindo-se com 13,2% (12 

respostas) a luta contra a pobreza e exclusão social, desigualdades e injustiças sociais e a 

defesa dos direitos humanos, aqui enquadrando-se algumas iniciativas com caráter regular 

(ex.: 17 de outubro, semana da interculturalidade, mês da prevenção dos maus-tratos infantis). 

As ações de advocacy e lobby, o acesso aos poderes políticos, algumas campanhas de 

sensibilização mereceram a quarta maior votação entre os associados como marcos da 

intervenção da EAPN, contemplando 9,9% das respostas. Esta categoria englobou a proposta 

de Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza e o contributo para a consulta da Comissão 

Europeia sobre um plano de ação para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
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Os resultados apurados permitem igualmente perceber que os associados atribuíram 

significativa importância à produção de investigação, estudos, relatórios, projetos e pareceres, 

quer ao nível dos territórios quer sobre políticas sociais, compreendendo aqui o trabalho 

desenvolvido pelos Observatórios e os projetos na área das comunidades ciganas, ambas a 

somar 8,8% das respostas dadas. 

 

O trabalho em rede, as parcerias, o envolvimento e o apoio prestado a outras Instituições  de 

solidariedade social constituem 7,7% das respostas. Apoio este que se traduz por um lado, na 

divulgação de informação atempada e útil sobre ações, candidaturas, projetos e por outro lado, 

no bom acompanhamento e articulação com as instituições locais, conhecendo as suas 

necessidades e refletindo em conjunto sobre os problema sociais. Segue-se a promoção da 

participação, da sociedade civil e das pessoas em situação de pobreza, nela compreendo a 

criação dos Conselhos Locais de Cidadãos com 6,6%. 

 

Os dados denotam igualmente a importância atribuída à expansão territorial da intervenção da 

EAPN nos últimos 30 anos, reunindo 5,5% das respostas dadas pelos seus associados. 

  

Com menor expressão (2,2%) surgem momentos como: a presidência da EAPN Europa, o Ano 

Europeu de Combate à Pobreza – 2010, o Programa Qualis, identificados por um número mais 

residual de associados. 
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SUGESTÕES/MELHORIAS 

 

Na conclusão do questionário, convidámos os inquiridos a deixarem-nos algumas 

sugestões/melhorias tendo em vista uma resposta mais efetiva da organização às 

necessidades e interesses dos seus membros e listamos em seguida as principais ideias. 

 

- Associação muito dinâmica, próxima dos associados, sempre atenta não só às necessidades 

da sociedade, mas, também à capacitação e motivação dos seus associados (associado 

coletivo) 

 

- A EAPN tem feito um percurso notável na sociedade portuguesa, fruto da sua liderança e de 

todo o intenso e qualificado trabalho das suas equipas e da sua capacidade de fazer rede ao 

nível dos territórios. Reconhece-se que existe a necessidade de uma estratégia assertiva para 

promover uma participação mais robusta dos associados na vida da organização e na 

prossecução dos seus objetivos (associado individual) 

 

- Bem-haja por todas as oportunidades que me foram dadas ao longo deste tempo, sinto-me 

melhor pessoa, mais consciente, mais participativa e mais informada. 

Muitos parabéns a todos pelo excelente trabalho. Muita força para enfrentar esta luta, que não 

é nova, nem velha, é dura e ímpar. Muita força!! (associado por inerência) 

 

Registámos ainda algumas outras respostas cuja análise de conteúdo foi agrupada nas 

seguintes categorias, hierarquizadas de acordo com a prevalência de respostas: 

 Promover maior auscultação/envolvimento dos associados, em particular na tomada de 

decisões (maior democracia interna)  

 Mais abertura/comunicação dos membros da Direção com as entidades associadas 

nos distritos 

 Dar maior visibilidade ao trabalho realizado através dos media  

 Maior articulação e cooperação com outras associações de economia social e 

desenvolvimento local (UMP, CNIS, Mutualidades e Confecoop)  

 Reforço/rentabilização de recursos humanos 

 Passar da investigação à prática divulgando os resultados desta junto das 

comunidades, dos municípios e dos decisores políticos ao nível local e nacional 

 

Da análise destas sugestões/melhorias deixadas pelos associados retiramos 3 grandes ideias-

chave: 

- Reforçar o exercício de lobby da EAPN PT, intensificando a sua missão e promovendo a sua 

visibilidade externa, junto da comunicação social, opinião pública e novos associados; 
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- Aumentar a ligação institucional/envolvimento dos órgãos diretivos da EAPN Portugal com os 

associados distritais  

- Reforçar a cultura de rede e de disseminação de práticas inovadoras; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação da satisfação dos nossos associados é fundamental para a melhoria das práticas 

da organização e para garantir que a nossa missão seja cumprida de forma mais eficaz e 

eficiente. 

Da análise efetuada ao longo deste questionário, podemos concluir que os níveis de satisfação 

dos associados registados em todos os domínios de atuação considerados são muito elevados. 

Este é pois um grande motivo de orgulho para a EAPN PT, a sua Direção, equipa técnica e 

membros associados.  

 

O perfil do inquirido a este inquérito corresponde a um associado coletivo, que aderiu à EAPN 

PT entre os anos de 2016 e 2021 e que participa com regularidade nas atividades promovidas 

pelos núcleos distritais da organização (ações de formação, reuniões de núcleo, seminários e 

outros eventos) e ainda em grupos de trabalho temáticos. 

 

A adesão à EAPN PT foi motivada por um dos seguintes motivos: a identificação com a missão 

da organização, a qualidade da atividade formativa e o estabelecimento de contactos e 

parcerias de trabalho. 

A dimensão europeia da organização e o trabalho de lobby realizado a este nível é a razão 

menos invocada pelos associados no momento de adesão e simultaneamente não é uma 

dimensão de atuação da organização em que o grau de conhecimento e de consequente 

satisfação apresente dos valores mais elevados. Logo, esta é claramente uma área de 

melhoria identificada, que deve ser objeto de reflexão interna, tendo em vista o 

desenvolvimento de diferentes estratégias de comunicação ao nível nacional e sobretudo local. 

 

A informação, a formação e a investigação surgem como os serviços/áreas de atuação da 

EAPN PT que melhor parecem dar resposta aos interesses e necessidades dos associados. É 

valorizada a informação de caráter atualizado, regular e destacada a qualidade da formação 

ministrada, desde a bolsa de formadores, à adequação dos programas formativos às 

necessidades. 

 

Todavia, parece-nos importante reter também alguns alertas deixados pelos associados que 

remetem para a necessidade de a EAPN PT acautelar da melhor forma esses mesmos 

interesses e necessidades aquando do seu planeamento de ações, mas sobretudo nos 

processos de tomada de decisão interna, nos mecanismos de auscultação e de participação 

dos associados, nos projetos desenvolvidos e nas atividades de representação e lobby. É 

efetivamente referida a importância de estreitar as vias de comunicação direta com a estrutura 

nacional da organização e muito em particular com os membros da Direção da EAPN, tal como 

é referido pelos associados. 
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Na verdade, identificados os principais constrangimentos à participação mais ativa dos 

associados na vida da organização (indisponibilidades profissionais, pessoais e financeiras), é 

importante que  a EAPN PT não descure e ao contrário promova o envolvimento dos seus 

associados em todas as áreas de atuação e que rentabilize e (re)oriente os seus mecanismos 

de auscultação e participação para as reais necessidades, preocupações e interesses dos seus 

membros.  

 

Importa ainda destacar que ao longo do questionário e em especial nos comentários deixados 

pelos associados, são recorrentemente valorizados os aspetos relacionais e de contexto de 

proximidade criados na dinâmica entre o associado e a organização, nomeadamente, com a 

sua equipa técnica local: disponibilidade e competência. 

 

É nestes e noutros aspetos já referidos neste documento, que radica o sentimento de pertença 

à organização evidenciado pela larga maioria dos associados que responderam ao 

questionário e que nos leva a assumir o compromisso de garantir a continuidade/regularidade 

deste exercício específico de auscultação/avaliação dos nossos membros e a delinear um 

conjunto de ações que entendemos como desafios futuros para melhorar a eficácia e eficiência 

da intervenção da organização. 
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DESAFIOS FUTUROS E RECOMENDAÇÕES DE AÇÃO 

Tendo presente este relatório, e mesmo com uma avaliação bastante satisfatória pelos 

associados, verificamos que a EAPN Portugal necessita de refletir e definir uma estratégia que 

reforce e estimule o sentimento de pertença dos associados à organização. A pouca adesão e 

conhecimento dos associados relativamente a determinadas iniciativas (sobretudo na sua 

dimensão nacional e europeia, bem como ao nível da participação de pessoas em situação de 

pobreza), demonstra mais uma vez a necessidade de ter presentes as questões da 

comunicação e do sentido de pertença na participação e adesão dos associados nas atividades 

da organização.  

Neste sentido, consideramos pertinente avançar desde já com algumas recomendações de 

ação que possam exponenciar todos os níveis de satisfação, tendo sempre como objetivo 

garantir o envolvimento efetivo dos nossos membros:  

- apostar no desenvolvimento de ações e/ou momentos em conjunto com os associados no 

sentido de reforçar o sentimento de pertença e de reforçar o conhecimento sobre a missão, os 

valores e visão da organização. Estes momentos devem ser vistos como espaços de afirmação 

da própria identidade da organização visto que ainda existe um grande desconhecimento das 

diversas áreas de intervenção da EAPN PT;  

- promover o intercâmbio/partilha de experiências e de boas práticas de intervenção entre os 

associados da organização. Esta partilha pode ser desenvolvida a um nível mais micro 

(distrital) ou um nível mais macro (regional) promovendo comunidades de prática;  

- desenvolver mecanismos de auscultação dos associados e recolha de contributos que sejam 

sistemáticos e coincidentes com as fases anuais de planeamento estratégico e de balanço de 

atividades da organização, não só na sua dimensão distrital, mas também nacional. 

- dar continuidade ao reforço da capacitação e formação das organizações associadas na 

melhoria das suas respostas sociais, rentabilização de recursos e atualização de 

conhecimentos na área do combate à pobreza e exclusão social. 

- mobilizar e motivar para a participação sendo necessário que as pessoas se identifiquem com 

os objetivos e que reconheçam a importância da participação. Neste sentido, é importante 

divulgar as ações existentes (boas práticas) de forma a reafirmar que a participação é possível 

e fundamental. Com efeito, apesar de termos conseguido pequenos passos nesta longa 

caminhada, continuamos perante o desafio da consciencialização por parte de todos os atores 

da importância do envolvimento dos cidadãos em situação de pobreza e de exclusão social. 

-  continuar a promover o exercício de participação em que os próprios cidadãos em situação 

de pobreza protagonizaram este caminho em conjunto com a organização, tornando mais 

visível o trabalho feito localmente com os CLC e a nível nacional com o CNC (manuais, guias, 
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campanhas) e a representação dos interesses da luta contra a pobreza nas ações de influência 

política. 

- ainda no âmbito da participação: desenvolver ações em parceria com outras entidades, 

designadamente associadas, promovendo espaços de reflexão e debate sobre o processo 

participativo e sobre a forma como ele atua ao nível da promoção da inclusão dos grupos mais 

desfavorecidos. 

- apostar na diversificação de conteúdos (in)formativos que permitam aos associados apropriar-

se da dimensão europeia da EAPN PT, do trabalho desenvolvido a este nível e da sua 

relevância e impacto no desenho e implementação das políticas públicas em Portugal.  

- promover workshops de informação sobre a dimensão europeia da organização, assim como 

apresentar e refletir os assuntos emergentes da agenda europeia a nível local, recorrendo aos 

colaboradores internos que estão mais diretamente envolvidos nestas ações.  

- não obstante a divulgação de informação ser uma das áreas de atuação mais reconhecidas e 

valorizadas pelos associados, parece existir alguma proliferação de meios e suportes de 

comunicação (sobretudo online) da organização, que pelo seu grau de 

desconhecimento/inadequação entre os associados nos deverão merecer reflexão e eventual 

(re)definição das estratégias de comunicação interna e externa. 

- apostar em canais/instrumentos de comunicação diversificados (email, cartas, entre outros)  

no sentido de “chegarmos” a todo o tipo de associados que a organização tem  

- paralelamente, é fundamental potenciar os Centros de Recursos de que a organização 

dispõe, designadamente, as nossas publicações que dão conta dos principais resultados 

obtidos com os projetos desenvolvidos, assim como as estratégias e as orientações que a 

própria organização (a nível nacional e europeu) defende.  

- definir uma estratégia de acolhimento/integração dos nossos associados (repensar a criação 

do Kit de Associado).  

- dar continuidade aos Encontros Nacionais/Regionais de Associados no sentido de promover 

uma maior proximidade entre as diferentes estruturas da organização, dar visibilidade ao 

trabalho realizado pelos associados e simultaneamente promover o reconhecimento entre 

associados da diversidade dos seus perfis de atuação e da importância e transversalidade das 

suas intervenções com públicos distintos. É nesta heterogeneidade de interações na luta contra 

a pobreza e exclusão social que radica a matriz da identidade dos membros da EAPN PT.  

 

Desafios para reflexão interna:  

Como tornar o associado mais presente na vida da organização? (Ex.: participação nas 

Assembleias Gerais, envolvimento nos órgãos diretivos da EAPN Portugal…)  

Como tornar a Direção da EAPN Portugal mais presente na vida das estruturas distritais e 

instituições associadas? 
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Como potenciar o lobbying institucional envolvendo a participação dos associados da EAPN 

Portugal? 

Como atender às necessidades, preocupações e interesses dos associados, para além da 

atividade formativa da EAPN Portugal? (ex.: dinâmica das reuniões de associados, grupos de 

trabalho, investigação e projetos conjuntos). 

O que distingue o associado da EAPN Portugal de outros parceiros? 

 

 

 

 

Departamento de Desenvolvimento e Formação da EAPN Portugal 

2021 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE  

AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA 

 EAPN PORTUGAL 
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