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Introdução 

 

Nos dias 27 de Maio e 16 de Junho de 2010, realizaram-se os Fóruns Inter-Concelhios “Governança e 

participação dos diferentes actores”, respectivamente, no Centro de Estudos Camilianos (VN de Famalicão) 

e no Centro Cultural de Vieira do Minho. 

Estes Fóruns constituíram duas das acções do projecto “Ave Mais Solidário”, resultado de um trabalho de 

parceria entre Municípios da Região do Ave – Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão, 

Vieira do Minho e Vizela -  e a REAPN, mais concretamente de uma candidatura apresentada ao Programa 

Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010 (PNAECPES). 

Os Fóruns pautaram-se pelos seguintes objectivos: 

1 - Reflectir e debater sobre a importância e práticas de participação social e cívica das pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, no combate à pobreza e à exclusão social; 

2 - Definir formas de dinamização do envolvimento e participação destas pessoas na vida da comunidade, 

que possam ser implementadas e desenvolvidas ao nível local. 

 

Estiveram representados três concelhos por Fórum: no primeiro, Guimarães, VN de Famalicão e Vizela e no 

segundo, Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho. A identificação dos/as participantes foram efectuadas 

pelas Entidades parceiras (Municípios/ Rede Social) tendo sido estipulado um número por concelho de 

modo a salvaguardar a representação mais igualitária possível. Foi ainda tido em conta, na selecção, o 

critério da igualdade de género. Participaram no total 106 pessoas, 62 mulheres (58,5%) e 44 homens 

(41,5%) – VER ANEXO. 

Cada Fórum foi constituído por três grupos de trabalho heterogéneos entre si1 – Beneficiários/as do RSI, 

Técnicos/as de intervenção social e Dirigentes de entidades públicas e privadas dos diversos sectores 

(acção social, habitação, educação, emprego, saúde). Os grupos de trabalho contaram, respectivamente, 

com a presença de um/a dinamizador/a, a quem coube colocar as perguntas com recurso a um Guião e, 

um/a relator/a que teve como função, para além da apresentação das conclusões do grupo ao plenário no 

final de cada Fórum, a redacção das mesmas. É com base nestas informações que são elaboradas as 

seguintes conclusões. 
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Conclusões 

 

I - INFORMAÇÃO/ CONHECIMENTO SOBRE PARTICIPAÇÃO 

 

1 – Embora o conceito de participação tenha sido considerado como complexo, não sendo fácil aborda-lo 

em termos abstractos, os/as participantes associaram ao conceito algumas palavras-chave: informação, 

envolvimento, identificação, negociação, colectivo, motivação, gestão das expectativas. 

 

1.1 Informação – diz respeito a importância das pessoas estarem devidamente informadas de forma a 

garantir um maior envolvimento, motivação e identificação com o processo em questão: porquê que 

vamos ou estamos a participar? Para que serve esse processo participativo? O que vai ser feito com os 

resultados? Este é o nível básico na escada da participação. É ainda fundamental garantir um 

conhecimento aprofundado e esclarecido sobre as matérias e assuntos que irão ser tratados/reflectidos 

(ex. medidas de política social, etc.). 

 

1.2 Envolvimento – refere-se a possibilidade das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social 

participarem e estarem implicadas na definição de algo em conjunto. Foi referido, igualmente, a 

importância e a necessidade de implicar as pessoas na definição dos seus próprios projectos de vida.  

 

1.3 Identificação – remete para a importância das pessoas em situação de desfavorecimento social se 

identificarem com os processos e as questões/assuntos que estão a desenvolver. Se não existir uma 

identificação, mais difícil será promover a sua participação.  

 

1.4 Negociação – assenta na ideia de que um processo participativo deve ser, igualmente, um processo de 

negociação em termos de direitos e deveres.  

 

1.5 Colectivo – diz respeito ao desenvolvimento do sentimento de pertença a um grupo (“fazer parte de 

algo em conjunto com outros actores”). Há a necessidade de compreender e definir o papel que cada um 

vai assumir no processo de participação. Neste sentido, é fundamental a construção de um “diálogo” entre 

os técnicos e as próprias pessoas em situação de pobreza e de exclusão social.  

 

1.6 Motivação e gestão das expectativas – refere-se ao facto da motivação representar o impulso interno 

que leva a acção, que é orientada para um objectivo com qual é necessário uma identificação. É ainda 

importante que as expectativas criadas nos processos participativos sejam efectivamente cumpridas – 

quem participa tem de perceber quais os resultados da sua participação.  
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2 – Verificou-se a necessidade de mais informação/ conhecimento sobre práticas e metodologias de 

participação. De um modo geral, os níveis de informação e conhecimento sobre a participação social de 

pessoas de perfil social desfavorecido evidenciaram-se incipientes, tendo-se mesmo verificado, em alguns 

casos, desfasamentos do significado de participação. Contudo, noutros casos, foi feita referência à 

participação como sendo um processo abrangente, que envolve os diferentes actores, ao nível da definição, 

implementação e avaliação de acções. 

 

3 – Foi unânime a valorização da importância da participação da população/ pessoas desfavorecidas 

socialmente nos processos de luta contra a pobreza e a exclusão social e, consequentemente, a 

necessidade de se desenvolverem práticas que concretizem este princípio básico. 

 

4 – Foram referidos factores determinantes para o sucesso da participação das pessoas em situação de 

pobreza ou exclusão social: focalização nos aspectos positivos das pessoas; visualização de cada família 

como única e analisar caso a caso; identificação dos problemas e das estratégias para ultrapassar esses 

problemas; envolvimento de outros elementos do agregado familiar e da comunidade na resolução dos 

problemas e nos processos participativos. 

 

5 – Associou-se a participação às parcerias, ao nível das organizações. Neste sentido, a Rede Social foi 

considerada um espaço de eleição para a participação dos diversos actores sociais, nomeadamente das 

pessoas socialmente desfavorecidas. 
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6 - Foram várias as palavras referidas pelos/as destinatários/as de intervenção social, relativamente ao 

entendimento de “responsabilização pessoal pela mudança”, tais como: garra, dever, recompensa, 

obrigação, ser capaz, não desistir, não esperar pelos outros, capacidade de cair e de se levantar novamente. 

Foi unânime nestes grupos considerar que a responsabilidade pela mudança é das próprias pessoas, mas 

que, em dadas alturas da vida, a mudança não é/foi possível sem o apoio dos serviços de assistência. A 

situação de desfavorecimento social, muito associada à situação de desemprego, exige uma procura activa 

de emprego, encontrando-se, no entanto, pelo caminho um conjunto de “barreiras” - falta de formação, 

de educação formal, idade “avançada”, local de residência (ex. bairro social), doença, acidente de 

trabalho, falta de apoio por parte de familiares.  

Apesar desses obstáculos, verificou-se existência de atitude positiva e de confiança num futuro melhor. 

De salientar neste ponto que, sobretudo as mulheres, encontram um forte apoio nos filhos e a maioria 

considerou a frequência de cursos de educação/formação muito importante para melhorar a sua auto-

estima, aumentar os conhecimentos e a confiança num futuro melhor. 

 

7 – Falou-se que existem níveis diferenciados de envolvimento dos actores. Foi feita referência à escada 

da participação segundo a qual, a informação integra o nível mais elementar da participação e a gestão 

global, o nível mais elevado, constituindo a consulta e a co-decisão níveis intermédios da participação. Foi 

sublinhada a importância de desenvolver o nível da informação e de estudar estratégias que permitam a 

consulta. Não existe um nível ideal de participação porque este depende, nomeadamente, dos objectivos 

do projecto e das suas características. Por exemplo, se é desejável que todos os/as moradores/as 

participem directamente na gestão de uma Associação de Moradores, já não é expectável que os/as 

idosos/as de um determinado Lar participem na gestão da respectiva Instituição, considerando-se 

adequada a sua participação a um nível mais elementar que se prende, por exemplo, com a concepção e 

planeamento das actividades em que participam. 
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II - ACTUAÇÃO – PRÁTICAS DESENVOLVIDAS AO NÍVEL LOCAL 

 

8 - Embora se reconheça a existência de algumas experiências positivas, as práticas de participação das 

pessoas em situação de pobreza e de exclusão social encontram-se ainda num nível incipiente, em 

consonância com as dificuldades diagnosticadas no que concerne a desconstrução do próprio conceito de 

participação. Segundo os/as participantes, as práticas que comportam a participação das pessoas 

beneficiárias das acções são, sobretudo, pontuais. 

Exemplo disso, é o facto da maior parte das experiências de participação referidas pelos/as destinatários/as 

de intervenção social estarem relacionadas com acções de educação/ formação, mais concretamente 

acções temáticas sobre cidadania, pobreza no feminino, direito a um trabalho digno, envelhecimento, 

educação parental, violência doméstica, entre outras. Estas acções foram consideradas muito positivas 

pela troca de experiências, no entanto, não se pode considerar que se trate de participação tendo em 

conta que a participação implica tomar parte da planificação/dinamização/implementação/avaliação e 

reflexão das acções e projectos em que o indivíduo está envolvido sejam eles de âmbito pessoal, familiar 

ou social. Deste modo, pelos depoimentos efectuados, verificou-se que o entendimento que tinham em 

relação à participação estava associado à mera participação em eventos ou iniciativas organizadas pelas 

entidades locais. Apesar disso, foram referidas algumas experiências de participação, como por exemplo, 

a participação em peças de teatro, a participação de um destinatário num grupo terapêutico e a 

experiência de trabalho de outro destinatário num Lar de Idosos, através de um Programa Ocupacional, 

que demonstrou um forte desapontamento por ter terminado o seu vínculo com a instituição. 

 

9 – A participação interna nas organizações reveste-se de maior importância uma vez que é condição 

indispensável à participação dos utentes. Foi sublinhada a importância da implementação de uma 

dinâmica participativa, a qual depende do empenho e receptividade dos/as dirigentes e técnicos/as para 

animarem a participação dos/as utentes. Exemplos de participação interna às organizações foram 

considerados ainda insuficientes uma vez que dirigentes e técnicos/as trabalham ainda frequentemente de 

forma pouco articulada.  

 

10 – Registam-se algumas experiências/práticas de participação colectiva tanto ao nível das organizações 

como dos grupos vulneráveis: 

 

10.1 - Ao nível dos grupos vulneráveis 

 

10.1.1 – Criação e funcionamento de um Conselho, numa Associação de Moradores, que engloba 24 

representantes por patamar e que funciona como órgão de consulta junto da Direcção. Este Conselho 
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reúne periodicamente com o objectivo de consultar os representantes dos/as moradores/as para as 

questões relacionadas com o próprio bairro, designadamente remodelação do bairro, reabilitação de todo 

o espaço envolvente e definição de estratégias que respondam às carências da população local. Deste 

modo, a Associação tem presente as reivindicações, as expectativas e algumas estratégias dos próprios 

moradores. É uma iniciativa que surge do próprio envolvimento e mobilização dos moradores no sentido 

de melhorarem as suas condições de vida.  

 

10.1.2 - Prática de uma IPSS no âmbito de Protocolo de Rendimento Social de Inserção - Tendo por base o 

reconhecimento da importância das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social, foi 

implementada uma metodologia activa de participação tendo sido definido um conjunto de itens no acordo 

de inserção. Esta metodologia tem por base o debate e a reflexão de alguns problemas através da 

realização de sessões com os/as beneficiários/as onde é facultada uma folha com um quadro que 

contempla várias problemáticas sociais. Cada beneficiário/a preenche, em casa, essa folha em conjunto 

com os restantes membros do agregado doméstico, identificando as problemáticas onde é fundamental 

intervir para melhorar a sua situação de desfavorecimento social. Desta forma, o acordo de inserção 

baseia-se na consciencialização dos problemas e das próprias estratégias que o agregado familiar tem de 

percorrer para melhorar as suas condições de vida.  

 

10.1.3 - Envolvimento de moradores/as de um bairro de habitação social na organização de condomínios, a 

sua co-organização pontual em iniciativas de animação comunitária (exemplo do Dia Europeu dos Vizinhos) 

e a criação de um boletim informativo por um grupo de jovens. 

 

10.1.4 - Gestão de uma horta comunitária pelos/as habitantes de um bairro social e a sua participação na 

elaboração do regulamento de gestão do bairro. 

 

10.1.5 - Prática desenvolvida numa escola em que, pretendendo-se reforçar a articulação com os 

encarregados de educação dos alunos com aproveitamento escolar insuficiente, foram desenvolvidas 

estratégias de apelo à sua participação na vida escolar depois de pôr em evidência as qualidades dos seus 

educandos (dinamismo, empenhamento, companheirismo, etc.). 

 

10.1.6 - Experiência, no domínio da intergeracionalidade, de um clube de voluntariado de uma escola que 

interage com um Lar de Idosos de uma Misericórdia em que os/as netos/as dos/as utentes passaram a 

comunicar com os/as idosos/as pela Internet. 
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10.2 - Ao nível das Organizações 

 

10.2.1 - A capacitação de organização do Terceiro Sector no âmbito do planeamento estratégico, com 

base na auscultação de todos os elementos internos para definição do diagnóstico organizacional e na sua 

colaboração para definição de um plano de acção tendente a uma maior capacidade de resposta aos 

públicos a quem dirigem a sua actividade. Não sendo esta uma experiência que envolva de forma directa os 

destinatários das acções, foi considerada relevante pela metodologia participativa em que assenta, 

susceptível de ser reproduzida junto daqueles. 

 

10.2.2 - No âmbito do processo de Gestão da Qualidade de uma IPSS, a visão, a missão e os valores foram 

amplamente discutidos por todos/as os/as colaboradores/as, incluindo pessoas portadoras de deficiência. 

Foi reconhecido o facto da participação ter gerado empenhamento e melhorado a auto-estima dos 

trabalhadores.   

 

10.2.3 - A articulação de uma CPCJ com um Agrupamento Escolar na resolução dos problemas de 

absentismo e abandono escolares. A implicação destas instituições permitiu reduzir drasticamente o 

número de casos encaminhados para esta instância de decisão. 

 

 

III – POTENCIALIDADES/ VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO 

 

11 - Segundo os/as participantes, as práticas de participação trazem consigo um conjunto alargado de 

potencialidades: 

 

11.1 - Aumento dos níveis de auto-estima, auto-valorização (“sentir-se útil”) motivação e vontade de 

mudança  

 

11.2 – Maior co-responsabilização, envolvimento e implicação efectiva das pessoas em situação de 

desfavorecimento social na resolução dos problemas 

 

11.3 - Aumento do sentimento de pertença (identificação com os problemas dos outros), auto-ajuda e 

hetero-ajuda na resolução dos problemas 

 

11.4 - Aquisição de competências a vários níveis: pessoal, social/relacional e profissional 

 

11.5 – Redução de processos de estigmatização 
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11.6 - Maior eficácia a médio e longo prazo das políticas sociais, sendo mais concretas e realistas às 

necessidades das pessoas, uma vez que estas fazem parte do processo 

 

11.7 - Melhor diagnóstico, maior compromisso individual e de grupo e intervenção mais eficaz, em 

termos organizacionais, constituindo-se a participação como um bom instrumento de gestão das 

instituições. 

 

 

IV – OBSTÁCULOS À PARTICIPAÇÃO 

 

12 - Decorrem diversos obstáculos apontados pelos/as participantes, nomeadamente: 

 

12.1 - Falta de informação/conhecimento. Esta situação pode promover o risco de criar falsas expectativas 

nas pessoas  

 

12.2 - Imposição de uma lógica quantitativa dos resultados em respostas/projectos por parte dos 

programas financiadores, em detrimento de uma abordagem mais qualitativa – centrada nas pessoas, 

sob pena de se poder verificar redução de financiamento nos casos de incumprimento 

 

12.3 - Domínio da lógica de “projecto” na intervenção social, com uma limitação temporal, incompatível 

com o tempo necessário para implementar processos efectivos de participação ao longo das diferentes 

etapas que lhe estão subjacentes 

 

12.4 - Falta de tempo, para os técnicos/as desenvolverem com os destinatários metodologias de 

participação, devido ao elevado n.º de processos (RSI, CPCJ, etc.)  

 

12.5 - Morosidade dos processos participativos  

  

12.6 - Desadequação da linguagem utilizada pelos/as técnicos/as no contacto com os seus públicos, por 

vezes demasiado técnica  

 

12.7 - Estigmatização pela sociedade – (preconceitos face aos Beneficiários RSI, morador de Bairro social, 

etc.) 

 

12.8 - Forma desajustada com que alguns técnicos/as se posicionam perante os destinatários no domínio 

das relações interpessoais, caracterizadas por uma relação de poder significativamente desigual, em que 
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são impostas soluções e modelos de conduta em detrimento da negociação, sem ter em atenção que as 

pessoas têm deveres e direitos 
 

12.9 - Elevado défice de democracia/cidadania participativa na sociedade portuguesa, agravado entre 

estes públicos na sequência do seu baixo nível de escolaridade, patente no receio de falar e de expressar as 

suas opiniões 

 

12.10 - Modelo de funcionamento das instituições, ainda muito verticalizado (serviço-utente), que 

contribui para a criação da relação de dependência, numa perspectiva assistencialista, e para a inibição da 

participação activa 

 

12.11 - Falta de experiência de participação interna ao nível das organizações, mais concretamente na 

forma de organização dos serviços (inexistência de mecanismos facilitadores da participação) 

 

12.12 - Situação de isolamento geográfico em que alguns destinatários/as se encontram em contextos de 

menor densidade populacional, sem que haja mecanismos que reduzam esta dificuldade, como é o caso de 

uma melhor rede de transportes públicos 

 

12.13 - Diversidade de propostas e dificuldade de gerar consensos, o que pode despoletar em conflitos 

 

12.14 - Falsa representatividade/ emergência de lideres que são apropriados pelo sistema. 

 

 

V – PROPOSTAS PARA A MELHORIA DE ACTUAÇÃO 

 

13 - Desenvolvimento de acções de formação/workshops formativos sobre metodologias e estratégias de 

activação da participação dos/as destinatários/as, seja ao nível de metodologias de trabalho, seja ao nível 

do conhecimento sobre o conceito de participação e da desconstrução de crenças face às pessoas em 

situação de exclusão social.  

 

14 - Desenvolvimento de actividades/ projectos com metodologias participativas destes públicos - 

implicação ao nível do planeamento, execução e avaliação – de forma transversal, aos diversos sectores 

(acção social, educação, emprego, habitação, saúde) e áreas geográficas – desde o nível mais micro ao 

nível mais macro. Isso implica apostar numa lógica de abordagem positiva dos/as destinatários/as, 

centrada nas suas potencialidades e capacidades de autonomização (“sentir-se capaz”, “sentir-se útil”), e 

não tanto nos problemas que marcam as suas vidas.  
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Importa inaugurar um novo paradigma na intervenção social, no qual técnicos/dirigentes e beneficiários/as 

assumam uma posição mais igualitária e partilhada e onde as metodologias participativas possam ser 

utilizadas não como um acontecimento isolado no tempo e no espaço, mas como uma prática recursiva de 

trabalho. As pessoas que se encontram em situação de desfavorecimento social possuem recursos, 

potencialidades, habilidades que é necessário explorar e potencializar.  

 

15 - Reforço do papel das Redes Sociais concelhias para a criação/dinamização de grupos de trabalho 

com dirigentes e técnicos das entidades locais e com os/as próprios/as destinatários/as das intervenções, 

para reflexão e troca de experiências sob o tema da participação ou outros temas. Registou-se a 

necessidade de assegurar a continuidade deste tipo de encontros localmente, potenciando as interacções 

que foram criadas e devolvendo os resultados destes encontros aos participantes. Aquilo que cada 

concelho poderá fazer com as “sementes” criadas nestes encontros depende da vontade e dos recursos 

disponíveis das entidades locais responsáveis.  

 

16 - Potenciação da disponibilidade para participar e contribuir para a melhoria dos processos, 

aproveitando a vontade de participar em acções idênticas revelada por todos/as os/as participantes, 

nomeadamente pelos/as destinatários/as de intervenção, salientando a necessidade de saber qual o 

“futuro” destes encontros. A abertura dos/as destinatários/as para a participação foi sendo construída ao 

longo do dia de trabalho e, no final, era clara a cumplicidade e interacção criada com a dinamizadora dos 

grupos. Daí que as perguntas relativas ao futuro destes encontros tivessem sido colocadas, sobretudo, no 

final dia.  

 

17 – Promoção do exercício da participação e da cidadania a partir do meio escolar e da família, 

fomentando desde logo uma cultura de participação nos mais jovens.  

 

18 - Adopção de uma metodologia de trabalho em grupo foi também apontada como uma estratégia para 

a melhoria da actuação, já que cria sinergias entre os vários elementos numa lógica de ajuda mútua. 

 

19 - Criação de equipas mais multidisplinares, capazes de desenvolver de forma efectiva a dimensão da 

intervenção comunitária, com a introdução de elementos provenientes de áreas de formação ainda pouco 

comuns nas equipas de intervenção social, de que são exemplo a antropologia e a geografia.  

 

20 - Articulação entre as entidades que desenvolvem processos de participação das pessoas, 

nomeadamente ao nível da sua auscultação, evitando-se a sobreposição de esforços e actividades. 
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ANEXO – Listagens dos participantes 

I Fórum/ 27 de Maio de 2010/ Centro de Estudos Camilianos 
 
Grupos de Trabalho – I Dirigentes 
Dinamizador: José Alberto Reis (Instituto Superior de Serviço Social do Porto) 
Relatora: Alice Matos (Universidade do Minho) 
 

 
 
 
 

Grupos de Trabalho – II Técnicos/as de Intervenção Social 
Dinamizadora: Maria José Afonso (Sol do Ave) 
Relatora: Maria José Vicente (REAPN) 
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Grupos de Trabalho – II I Destinatários/as de Intervenção Social 
Dinamizadora: Núria Mendoza (Lifetraining) 
Relatora: Fátima Veiga (REAPN) 
 

 
 

 
 
 
 
II Fórum/ 16 de Junho de 2010/ Centro Cultural de Vieira do Minho 
 
Grupos de Trabalho – I Dirigentes 
Dinamizador: José Alberto Reis (Instituto Superior de Serviço Social do Porto) 
Relatora: Alice Matos (Universidade do Minho) 
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Grupos de Trabalho – II Técnicos/as de Intervenção Social 
Dinamizador: Sérgio Aires (Consultor da REAPN) 
Relatora: Maria José Afonso (Sol do Ave) 
 
 

 
 

 
 
Grupos de Trabalho – II I Destinatários/as de Intervenção Social 
Dinamizadora: Núria Mendoza (Lifetraining) 
Relatora: Cláudia Albergaria (REAPN) 
 

 


