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Intervenção Pe. Jardim Moreira 

Sessão Plenária do II Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza 

Auditório da Casa Amarela, Assembleia da República 

7 de Outubro 2010 

_____________________________________________________________________________ 

Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, 

Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Quero antes de mais, agradecer e saudar a presença de todos os participantes 

neste Encontro. 

 

Em segundo lugar, gostaria de referir que o local de realização deste Encontro 

–a Assembleia da República – não é inócuo.  A nossa pretensão em realizar 

este evento no Parlamento Nacional, assumia, para nós, especial significado, 

por várias razões. 

 

Desde logo, porque o Parlamento de Portugal é, nos termos da lei 

fundamental, “a assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses”; 

e, porque para além da função primordial de representação, compete à 

Assembleia da República assegurar a aprovação das leis fundamentais da 

República e a vigilância do cumprimento da Constituição. 

 

Mas também, porque comemorámos ontem – 5 de Outubro de 2010 – o 

centenário da implantação da República Portuguesa e entendemos que a 

melhor forma de evocar esta data seria assinalar a efeméride com elevação e 

sentido de Estado. Citando sua Exa. o Presidente da República: “Numa 
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República, não podem existir barreiras artificiais entre o poder e o povo. Os 

governantes têm de conhecer a realidade do país. E os cidadãos por seu turno, 

têm o dever de participar na vida cívica, ao invés de se queixarem 

sistematicamente do Estado e da classe política.” 

 

Foi precisamente com este objectivo que a REAPN organizou esta iniciativa, 

procurando aproximar os cidadãos dos decisores políticos, num quadro de 

relacionamento aberto e transparente, em condições de igualdade, de todos os 

cidadãos com os poderes públicos. A democracia não se esgota em eleições e 

alternância de poder. Neste capítulo, e de forma a melhorar a qualidade da 

nossa democracia, precisamos em Portugal de nos preocuparmos mais com os 

valores e princípios que constituem a matriz essencial do republicanismo. 

Numa sociedade fundada no princípio democrático a acção política tem a ver 

com a realização do bem comum e implica debate e confronto de ideias. O que 

os cidadãos esperam dos políticos, que livre e democraticamente elegeram, é 

que se empenhem na procura de respostas aos desafios e no desenho das 

políticas que sirvam o interesse nacional. 

Queremos, pois, comemorar uma república de pessoas, com aspirações e 

problemas concretos e cujas preocupações têm de ser escutadas.  

 

Os participantes deste evento são, maioritariamente, pessoas que vivem em 

situação de desfavorecimento social, pessoas que tem acompanhado o 

trabalho da REAPN ao nível distrital e que integram grupos de trabalho locais 

que foram constituídos nos Núcleos implantados nos 18 distritos do território 

continental. São pessoas que no seu dia a dia se encontram expostas a 

situações massivas de pobreza e de exclusão, mas que forma empenhada e 
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imbuída do espírito de cidadania, desejam participar na gestão da vida pública 

e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e mais coesa.  

 

Vivemos hoje tempos muito difíceis, a Europa enfrentou a pior crise financeira, 

económica, social e política desde a década de 30 e, Portugal vive hoje numa 

situação de crise económica e social á qual é fundamental responder com 

energia, mas sobretudo, com uma visão de futuro para o médio e o longo 

prazo.  

 

O actual modelo económico e financeiro, apoiado pela Estratégia Europeia de 

Lisboa, agudizou a situação dos pobres, dando prioridade ao “crescimento e 

emprego”, a qualquer preço. Em grande medida, a União Europeia deu 

prioridade à liberalização e à defesa dos mercados não regulados, em vez de, 

investir em estratégias que promovam a equidade, a justiça social, a redução 

da pobreza e as desigualdades na União Europeia e no mundo. 

 

Se alguma lição se pode retirar daqui, é que o desenvolvimento económico não 

pode processar-se à margem da responsabilidade social e do respeito por 

normativos éticos. Os tempos em que vivemos exigem competência e visão de 

futuro dos decisores e empenhamento responsável e solidário de cada um dos 

cidadãos. 

 

Penso que a presente crise nos deixa o alerta para a necessidade de colocar de 

novo na agenda política as orientações políticas e económicas dos últimos 

anos e abre caminho para a construção de uma real democracia económica, 

capaz de assegurar em, simultâneo, eficiência na utilização responsável dos 

recursos e repartição equitativa dos bens alcançados. 
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Face às dificuldades e desafios que temos pela frente, é imperativo uma 

cultura de valores, uma cultura que contemple a dignidade das pessoas e 

favoreça a coesão social.  

 

Os números da pobreza tanto na Europa como em Portugal são moral e 

politicamente inaceitáveis. 

 

Em face da gravidade da situação, penso que é urgente que a causa da 

pobreza seja profundamente tida como merecedora da mais elevada prioridade 

e o interesse comum de todos. É urgente que os indivíduos, as instituições, o 

Estado, as empresas e a sociedade inteira repense os seus hábitos e produza 

uma nova visão do mundo, que tenha como referenciais a dignidade da pessoa 

humana e o bem comum. 

 

Acho que é altura de se pensar seriamente em colocar a luta contra a Pobreza no 

centro das atenções políticas, mas também da sociedade em geral. Neste sentido, 

definir uma Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social, 

com objectivos claros, com uma forte componente de trabalho em parceria, mas 

também de interacção entre as várias políticas, com instrumentos e acções 

concretas capazes de serem colocadas em marcha, de uma forma urgente, é um 

dos apelos que a REAPN reitera. 

Neste ano de 2010, designado pela União Europeia como o Ano Europeu de 

Luta contra a Pobreza e Exclusão Social parece-nos que seria uma boa altura 

de avaliarmos o que foi feito e termos a coragem de encetar as mudanças 

sociais que são necessárias.  
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Pessoalmente, estou convicto de que é tempo de nos concentrarmos no que é 

essencial - o combate à pobreza – e este requer: 

- Que os órgãos de soberania incluam na agenda política de governação do 

país o objectivo da erradicação da pobreza, se comprometam com a definição 

de estratégias de eliminação da pobreza e encontrem os adequados suportes 

institucionais para fazer valer os direitos humanos e sancionar o seu respectivo 

incumprimento; 

- Que sejam adoptadas medidas estruturais, uma vez que são muito limitados 

os resultados das medidas pontuais, por muito necessárias e urgentes que se 

apresentem; 

- Uma intervenção no sentido da transformação do modo de funcionamento 

das instituições, de forma a terem respostas sociais mais eficazes e eficientes. 

- Um maior envolvimento da sociedade civil na viabilização de 

empreendimentos de economia social e solidária e na criação de serviços de 

proximidade adequados às reais necessidades das pessoas, bem como no 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos de maior justiça social e 

solidariedade. 

- E, finalmente, uma intervenção ao nível da tomada de consciência de cada 

cidadão sobre o papel de cada um de nós na (re) produção e erradicação da 

pobreza e da exclusão social 

Estamos aqui hoje, com um propósito. Apresentar a nossa proposta intitulada: 

“Contributos para Uma Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza”, 

elaborada a partir de um conjunto de propostas e contributos que várias 

pessoas, ao longo dos últimos meses, nos fizeram chegar, principalmente 

interventores sociais e pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. 
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Não é nossa ambição apresentar propostas legislativas completas, mas apontar 

caminhos e desafios aos agentes políticos, posicionando-nos numa perspectiva 

de colaboração, com todos os actores públicos e privados, na procura activa e 

empenhada de soluções adequadas para os problemas que afectam a nossa 

sociedade! 

Muito Obrigado pela vossa atenção. 

 

 

 

 

 


