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II Fórum Nacional Pessoas em Situação de Pobreza 
Lisboa, 6 de Outubro 2010 

 
 

Sessão de Abertura 
 
 
 
Exmo. Senhor Presidente do Instituto da Segurança Social, Dr.  
Edmundo Martinho,  
 
Exma. Senhora Directora do IPJ, Dra. Heliana Vilela 
 
 
Caros Participantes, 
 
 
 

Em primeiro lugar, quero saudar-vos e dirigir-vos uma palavra de apreço 

e de reconhecimento pela vossa presença neste Fórum Nacional, que irá 

decorrer ao longo destes dois dias.  

 

Quero começar por recordar o que tenho vindo insistentemente a 

defender, enquanto Presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal 

(REAPN): a participação das pessoas em situação de pobreza e de 

exclusão social deve ser encarada como uma das principais 

estratégias de combate à pobreza.  

 

De acordo com os objectivos estatutariamente definidos pela REAPN, 

procuramos, desde sempre, desenvolver actividades que envolvam os 

próprios interessados, no sentido de garantir que a sua participação 

seja efectiva e que os resultados do nosso trabalho sejam uma resposta 

e o espelho das suas preocupações e necessidades concretas.   

 

A Participação tem sido, desde sempre, alvo da nossa atenção, ao nível 

da produção e divulgação de informação sobre o tema assim como da 

formação dos técnicos e dirigentes das instituições sociais neste 

domínio de actuação. No entanto, a nossa grande aposta tem-se 
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pautado pela promoção da participação das pessoas que vivem em 

situação de desfavorecimento social, através do envolvimento desses 

cidadãos em vários projectos e acções, nomeadamente ao nível da 

participação nos encontros europeus e regionais de pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social, produto do trabalho que 

desenvolvemos a nível local, através dos nossos núcleos distritais, 

porque é aí, pela proximidade aos diferentes contextos, e através de um 

trabalho em rede efectivo, que a “participação de todos” deve começar. 

 

A participação é o reconhecimento do direito das pessoas estarem 

implicadas nas decisões que lhes dizem respeito. A participação é 

também um bom meio para desenvolver competências e a 

autoconfiança, e, pode ser fonte de novas experiências e 

oportunidades. 

 

A Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal, ao promover a constituição de 

um Conselho Consultivo Nacional e dos Grupos Locais de pessoas que 

vivem ou viveram em situação de pobreza em todos os distritos onde 

está implantada, está a assumir não só a responsabilidade de promover 

a participação efectiva destes cidadãos, mas a reafirmar o 

reconhecimento e a convicção de que só com a união de esforços, 

saberes e experiências se conseguirá lutar mais eficazmente contra a 

injustiça que é a pobreza. Não se pretende apenas reunir um conjunto 

de pessoas, com vivências de exclusão e pobreza, e de técnicos da área 

social, á volta de uma mesa, para falar dos problemas gerais que 

existem a nível nacional, ou para “ouvir” esses cidadãos 

inconsequentemente. Pretende-se, antes de mais, activar a participação 

destas pessoas, envolvendo-as o mais possível no próprio trabalho que 

a REAPN desenvolve, torná-las parte integrante da nossa “rede” e contar 

com a sua colaboração ao nível da planificação, desenvolvimento, 

monitorização e avaliação das acções que vamos desenhando e 

concretizando, pois participar é ter, antes de mais, a oportunidade de 

decidir (e de agir) sobre o seu próprio destino.  
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Sei, que a vossa participação nas reuniões de trabalho que têm sido 

realizadas nos vários distritos do país, tem sido assídua e empenhada e 

reveladora de uma forte cultura de responsabilidade, não só na procura 

de soluções para os problemas que temos pela frente, mas também na 

criação de uma sociedade mais justa e inclusiva, construída por todos e 

para todos. 

 

O vosso exemplo é inspirador e mobilizador para todos os portugueses, 

sobretudo nos tempos de crise em que vivemos, e em quando vez mais, 

se assiste a um alheamento da vida pública, a uma enorme falta de 

confiança nas instituições e um grande desalento de todos os 

portugueses em relação ao futuro. O vosso compromisso, a vossa 

atitude está imbuído de um grande espírito de cidadania e de esperança 

em relação a um futuro melhor. 

 

Ao assinalarmos em 2010 o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a 

Exclusão Social, gostaríamos de chamar a atenção para o facto de que 

todos os seres humanos têm direito a viver dignamente e a participar 

nos assuntos e decisões que afectam directamente as suas vidas. Mas, 

mais do que isso, os números da pobreza, tanto na Europa como em 

Portugal, são moral e politicamente inaceitáveis e por isso, considero 

que o grande legado deste Ano deveria ser criar uma dinâmica tendente 

a atingir o objectivo em matéria de redução da pobreza. Neste sentido, 

a mensagem da REAPN, que foi construída a partir dos vossos 

contributos, e será apresentada amanhã na Assembleia da República 

lança este apelo aos nossos decisores políticos – a necessidade de se 

definir uma Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza. 

 

Penso que é urgente que a causa da pobreza seja profundamente tida como 

merecedora da mais elevada prioridade e o interesse comum de todos. Os 

Estados não podem esquecer aqueles que têm muito pouco, os mais 

frágeis e desprotegidos. Sobretudo, em momentos difíceis como aquele 
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que vivemos, é necessário mobilizar esforços e os instrumentos – de 

coordenação política, apoio financeiro e legislação – para enfrentar o 

desafio da pobreza e da exclusão social. 

 

Um bem-haja a todos pela vossa participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


