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INTRODUÇÃO

Como é do conhecimento de todos os
membros do Fórum Não Governamental
para a Inclusão Social (FNGIS), o Plano
de Actividades para o ano de 2007,
plenamente orientado pelas orientações
estratégicas definidas em 2006, foi
elaborado e aprovado (AssembleiaGeral de 28 de Dezembro de 2006)
tendo como pressuposto que o
Secretariado Executivo do FNGIS
poderia vir a contar com um apoio
financeiro do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social (por via da
Coordenação do PNAI). Não tendo sido
esse apoio financeiro posto em causa,
na realidade, e até ao momento, o
mesmo não foi ainda desbloqueado.
Ora, se tal situação não constitui um
impedimento
para
o
completo
funcionamento do FNGIS, não é menos
verdade que se traduz numa diminuição
da sua capacidade de acção que, e
particularmente em termos financeiros,
fica reduzida ao voluntarismo e cofinanciamento das organizações que
foram
eleitas
e
assumiram
o
Secretariado Executivo do FNGIS.

Assim, e estando previsto um
desbloqueamento
da
verba
disponibilizada para o funcionamento do
FNGIS até ao mês de Setembro de
2007, o Secretariado Executivo decidiu
proceder a uma diminuição nas suas
ambições (inscritas em Plano de
Actividades – cf. Folha Informativa n.º1
– Março 2007), particularmente no que
diz respeito à monitorização do PNAI, e
concentrar todo o seu esforço na boa
implementação de uma actividade que,
em abono da verdade, se transformou
numa actividade central em 2007: o
projecto “Isto Inclui-me” (e à qual
damos
destaque
nesta
Folha
Informativa). Esta decisão será,
naturalmente, alvo de uma análise por
parte dos membros do FNGIS por
ocasião da próxima Assembleia-geral
onde deverá ser ratificado o Plano de
Actividades 2007 revisto.
Não obstante todas as dificuldades
enfrentadas e o forte empenhamento
no projecto “Isto Inclui-me” cabe ainda
sublinhar que o FNGIS, no que às
actividades previstas diz respeito, não
esteve parado.

Desde Janeiro de 2007 foram
muitas as actividades desenvolvidas
(algumas não previstas em Plano de
Actividades) tais como:
o Arranque e implementação do
o

o
o
o

o

Projecto Isto Inclui-me
Reuniões
do
Secretariado
Executivo (16 Fevereiro, 21
Março, 16 Maio, 6 Julho)
Elaboração de uma proposta de
monitorização do PNAI
Elaboração e envio da 1.ª Folha
Informativa do FNGIS
Participação
em
diferentes
eventos dos membros do FNGIS
(Seminários, Conferências, etc)
Manutenção da página Internet
do FNGIS

o Participação

nas reuniões da
Comissão Inter-Ministerial do
PNAI (23 de Março e 12 de
Julho)
o Colaboração na organização e
participação
nos
Encontros
Regionais do PNAI (promovidos
pelo ISS.IP)
o Participação na consulta sobre a
organização da Mesa Redonda
Europeia sobre Pobreza e
Exclusão (a ter lugar durante a
Presidência Portuguesa da União
Europeia – 16 e 17 de Outubro
2007)
o Elaboração e envio da 2.ª Folha
Informativa do FNGIS

1. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO “ISTO INCLUI-ME”
1. A Parceria
projecto Isto Inclui-me: da Participação à
Inclusão, candidatado a financiamento no quadro do
Programa Comunitário de Acção para a Prevenção e
Combate à Pobreza e Exclusão Social, medida National
O

Awareness Raising Actions on Social Inclusion and
Social Protection, tem como principal objectivo
promover a descentralização da informação junto da
comunidade em geral, no que concerne aos fenómenos
da exclusão social e pobreza, contribuindo assim para
uma participação alargada.
A entidade promotora deste projecto é a associação ANIMAR e tem como parceiros,
a FENACERCI, a Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV), a Rede Europeia
Anti Pobreza / Portugal (REAPN), a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e ainda o
Instituto da Segurança Social, IP (ISS.IP), que é igualmente entidade cofinanciadora.
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A intenção da candidatura decorre, aliás, dos objectivos genéricos do FNGIS,
pretendendo-se que constitua um instrumento adicional para concretização da sua
missão de envolvimento das estruturas e organizações da sociedade civil na reflexão e
monitorização em torno das políticas públicas traduzidas no Plano Nacional de Acção
para a Inclusão (PNAI)
2. Actividades
2.1 - Workshops locais
Com a realização, no dia 4 de Julho, do workshop “Perspectivas e debates em torno
dos Planos para a Inclusão de âmbito nacional, supra-concelhio e concelhio”
(organizado pelo ISS.IP), tiveram início as actividades de terreno programadas pela
equipa técnica do projecto.
Foi o primeiro de um conjunto de workshops que terão lugar em diferentes locais do
país e nos quais se pretende responder a três dos objectivos principais do projecto:
- Promover a descentralização da informação relativamente aos fenómenos da
Pobreza e da Exclusão Social;
- Contribuir para um debate alargado, descentralizado e inclusivo dos(as)
destinatários(as) das políticas de combate à Pobreza e à Exclusão Social;
- Divulgar o papel das organizações do 3.º Sector na operacionalização de
medidas de combate à Pobreza e à Exclusão inscritas na Estratégia de Inclusão
Social.
Estes encontros constituem uma das actividades nucleares do projecto Isto Incluime. Serão organizados localmente pelos parceiros, em estreita colaboração com as
respectivas delegações ou estruturas territoriais, e têm como objectivo promover a
reflexão e o debate em torno, por um lado, dos fenómenos de pobreza e exclusão
social e, por outro, as políticas de prevenção a tais fenómenos.
Ao nível metodológico, serão tidos em conta critérios de acessibilidade e de
participação. Recorrer-se-á, sempre que possível, a metodologias de animação e
técnicas de comunicação adequadas, no sentido de possibilitar a participação efectiva
das próprias pessoas que vivem em situação de pobreza ou de exclusão social.
Calendário dos workshops:
Julho: (Dia 4): Faro (organizado localmente pelo Instituto da Segurança Social, IP)
Data a definir: Évora (org. local pela FENACERCI);
Setembro: Aveiro (org. local pela REAPN);
Outubro: Porto/V.N. de Gaia (org. local pela Cruz Vermelha Portuguesa)
Novembro: Funchal e Ponta Delgada (org. local pela APAV)
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2.2. Campanha Nacional de Sensbilização
A segunda actividade principal do projecto diz respeito à Campanha de Sensibilização
sobre a pobreza e a exclusão social em Portugal, cujos destinatários principais são os
meios de comunicação social e o público em geral.
A campanha visa concretizar dois dos objectivos principais do projecto:
- Sensibilizar para as tendências de evolução negativa dos fenómenos de Pobreza
e Exclusão Social em Portugal;
- Envolver os media numa campanha nacional de sensibilização pública contra a
Pobreza e a Exclusão Social.
A campanha consiste na construção de um conjunto de instrumentos de comunicação –
sítio Internet1, cartazes, vídeos, banners, folhetos informativos e outros – e no
estabelecimento de contactos e parcerias com órgãos/agentes de comunicação de
natureza diversa com vista à sua divulgação.
Numa e noutra actividade, é assumido como fundamental o envolvimento dos membros
- efectivos e observadores - do FNGIS, quer enquanto participantes nas sessões
de debate e reflexão (workshops), quer enquanto veículos de disseminação da
mensagem e instrumentos de comunicação da campanha.
O plano de actividades do projecto prevê ainda a realização de uma sessão pública de
apresentação e lançamento da Campanha de Sensibilização, a 20 de Setembro de
2007, e o seminário final para apresentação dos resultados e recomendações
emergentes do desenvolvimento do projecto, no dia 10 de Dezembro – Dia
International dos Direitos Humanos.
3. Público-alvo e Destinatários
São destinatários do Projecto Isto Inclui-me os seguintes públicos/agentes:
- Grupos sociais em situação de pobreza e exclusão social
- Dirigentes e técnicos de organizações do 3º Sector
- Membros do Fórum Não Governamental para a Inclusão Social
- Redes Sociais
- Organismos públicos nacionais e locais
- Professores, investigadores e estudantes com interesse pela área temática da
Inclusão Social
- Meios de comunicação social
- Público em geral

1

O sítio está neste momento em construção no endereço www.istoincluime.org
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2. PONTO DA SITUAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO FNGIS 2007
Conforme anunciado na introdução desta Folha Informativa, o Secretariado Executivo
do FNGIS operou um conjunto de alterações em relação ao Programa de Actividades
anteriormente previsto. Para melhor esclarecer os seus membros, estas são as
actividades que irão ter lugar até ao final do ano de 2007 e para as quais contamos
com a activa participação de todos os membros.
o Elaboração e envio da Folha Informativa n.º2 – final de Julho
o Continua implementação do projecto Isto Inclui-me (até Dezembro 2007)
o Elaboração de um documento reacção à implementação do PNAI 2006-2008
o Organização da próxima Assembleia-geral (20 de Setembro - a partir das 14h30)
o Apresentação da Campanha Isto Inclui-me – 20 Setembro
o Envio da Folha Informativa n.º 3 (Outubro 2007)
o Encontro Nacional para auscultação de propostas para o PNAI 2008-2011 (Novembro
2007)
o Organização de um Seminário no âmbito da Presidência Portuguesa (Dezembro 2007)
o Preparação do Plano de Actividades para 2008
o Assembleia-geral para aprovação do Plano de Trabalho 2008 (Dezembro 2007)

PRÓXIMA FOLHA INFORMATIVA
Destaque para Monitorização do
PNAI 2006-2008 e follow-up
Contacto do Secretariado Executivo do FNGIS:
Rua Antero de Quental, Edifício Ninho de Empresas
Bairro Olival de Fora
2625-640 – VIALONGA
Tel: 21. 952 60 12
E-mail: animar@animar-dl.pt
Internet: http://foruminclusao.no.sapo.pt/
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