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membros FNGIS

1. AIDSS – Associação de Investigação
e Debate em Serviço Social
2. AI – Amnistia Internacional
3. ANIMAR – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local
4. ANOP – Associação Nacional de
Oficinas de Projectos
5.APAV – Associação de Apoio à Vítima
6. APDSI – Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação
7. APF – Associação para o
Planeamento da Família
8. AP VILA DESTE – Associação de
Proprietários de Vila de Este
9. CÁRITAS Portuguesa
10. FENACERCI – Federação Nacional
de Cooperativas de Solidariedade Social
11. INTEGRAR – Associação Integrar
12. IAC – Instituto de Apoio à Criança
13. O COMPANHEIRO – Associação de
Fraternidade Cristã
14. REAPN – Rede Europeia AntiPobreza
15. SAUDE EM PORTUGUÊS –
Associação de Profissionais de
Cuidados de Saúde Primários dos
Países de Língua Portuguesa

Portugal e o ‘ano europeu’
2010. Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. A
data oficial de abertura do ano europeu cumpriu-se no passado dia
21 de Janeiro. Madrid, já sob a presidência espanhola da EU, foi a
cidade de arranque de um conjunto de eventos e iniciativas
estabelecidas pelo Comité Consultivo que se multiplicarão pelos
vários estados membros. Em Portugal, a abertura oficial está
agendada para o próximo dia 6 de Fevereiro.
A Comissão Nacional de Acompanhamento do AECPES - composta
por 34 membros, entre os quais se encontra o FNGIS - foi
constituída em Julho de 2009. Desde então, esta equipa
coordenada por Edmundo Martinho, tem vindo a reunir propostas e
a trabalhar no delineamento do Programa Nacional do AECPES, no
Plano de Comunicação, bem como no regulamento e nomeação do
júri que se pronunciará sobre o concurso aberto ao financiamento
de actividades levadas a cabo por várias organizações da
sociedade civil. O FNGIS teve onze das suas propostas integradas
no programa. Não tendo submetido nenhuma candidatura a
concurso, foi nomeado membro efectivo do júri supracitado, em
representação das Instituições de Solidariedade.
As actividades apresentadas no Plano inscrevem-se num conjunto
de prioridades estabelecidas pela Comissão Europeia,
relativamente às quais Portugal definiu quatro eixos estratégicos
para a sua intervenção, que anunciamos nestas páginas. O
estímulo institucional para a participação colectiva é dado sob a
forma de um Calendário Temático que entre os meses de Fevereiro
e Novembro foca alguns grupos-alvo e problemáticas considerados
como prioritários no combate à pobreza e exclusão social.
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CALENDÁRIO TEMÁTICO 2010
Janeiro
Fevereiro Pobreza
Março Mulheres

· Pobreza é ficar indiferente
· Pobreza escreve-se no feminino

Abril Jovens

· Jovens@Geração.Futuro

Maio Emprego/Desemprego

· Direito a um trabalho digno

Junho Crianças

· Crescer com Oportunidades

Julho Imigrantes

· Oportunidades sem fronteiras

Agosto Deficiência
Setembro Idosos
Outubro Voluntariado
Novembro Sem-Abrigo

· Contra as barreiras da diferença
· O futuro continua
· Ninguém pode ficar indiferente
· A minha casa é a rua

Dezembro
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21 Janeiro
abertura oficial do
ano europeu sob a
presidência
espanhola da UE
www.2010againstpoverty.eu

Prioridades / Eixos estratégicos para AECPES 2010
… a nível europeu:

esse empenho e essas acções em todos os níveis de governação.

1. Reconhecimento dos direitos: reconhecer o direito fundamental das
pessoas em situação de pobreza
2. Responsabilidade partilhada e participação: reforçar a apropriação
pelo público das políticas e acções de inclusão social
3. Coesão: promover uma sociedade mais coesa através da
sensibilização do público quanto aos benefícios para todos de uma
sociedade onde a pobreza foi erradicada, a repartição justa é apoiada
e ninguém é marginalizado
4. Empenho e acções concretas: reiterar o forte empenho político da
União Europeia e dos Estados-Membros em acções com um impacto
decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social e promover

+
Entidade Acolhedora:
Instituto da Segurança Social
Coordenador Nacional e
Representante de Portugal
do Comité Consultivo:
Edmundo Martinho
Equipa Técnica de apoio
permanente ao ano

… em Portugal:
1. Contribuir para a redução da pobreza (e prevenir riscos de exclusão)
2. Contribuir para a compreensão e visibilidade do fenómeno da pobreza e
do seu carácter multidimensional
3. Responsabilizar e mobilizar o conjunto da sociedade no esforço da
erradicação das situações de pobreza e exclusão
4. Assumir a pobreza como um problema de todos os poises ‘eliminando
fronteiras’

Comissão Nacional de Acompanhamento (34 representantes) - Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2009: Coordenador Nacional do AECPES, representante
do Ministério dos Negócios estrangeiros, representante do Ministério das Finanças e da Administração Pública, um representant e da Presidência do Conselho de
Ministros, um representante do Ministério da Administração Interna, um representante do Ministério da Justiça; um representante do Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, um representante do Ministério da economia e da Inovação, um represe ntante do Ministério da
Agricultura, do desenvolvimento Local e das Pescas, um representante do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, um representante do Ministério da Saúde,
um representante do Ministério da educação, um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, um representante do Ministério da Cultura, um
representante da Região Autónoma dos Açores, um representante da Região Autónoma dos Madeira, um re presentante do Alto comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I.P., um representante da Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género, um representante da Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade, um representante da União das Misericórdias portuguesas, um representante das Mutualidades Portuguesas, um representante do Plano Nacional de
Acção para a Inclusão, um representante nacional do Comité de Protecção Social; um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses; um
representante da Associação Nacional de Freguesias; um representante da União Geral dos Trabalhadores; um representante da Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses—Intersindical Nacional; um representante da Confederação dos Agricultores de Portugal; um representante da Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal; um representante da Confederação da Indústria Portuguesa; um representante da Confederação do Turismo Português; um
representante nacional do Comité do Emprego.

Fórum Não Governamental para a Inclusão Social

2

Inclusivamente…

Newsletter 4 | Janeiro 2010

+
6 Fevereiro
abertura oficial do ano europeu em Portugal
www.2010combateapobreza.pt

Propostas do FNGIS integradas no Plano Nacional AECPES 2010
Contribuir para a redução da pobreza (e prevenir riscos de exclusão)

6. Difusão das conclusões de estudo que identifique critérios / tipologias
(organizacionais e de acção) de luta contra a pobreza (estudo já em
curso)

MEDIDAS DE POLÍTICA

INICIATIVAS PARLAMENTARES

1. Construção de uma Plataforma que englobe a interlocução nacional na
área da pobreza e da exclusão social

7. Propor à Assembleia da República a realização de ‘Debates
Parlamentares’ dedicados à pobreza e exclusão social fazendo com que
a Assembleia da República desempenhe um papel mais forte no
Combate à Pobreza, nomeadamente pela introdução de mecanismos de
‘poverty proofing’

EIXO 1

MEDIDAS DE APOIO AO MICRO-CRÉDITO, EMPREENDEDORISMO E
EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
2. Acções de formação para dirigentes associativos, de
empreendedorismo social e de promoção do empowerment e autonomia
económica
EIXO 2

8. Propor a inclusão da temática da pobreza em algumas das iniciativas
a levar a cabo na Assembleia da República por ocasião das
Comemorações do Centenário da República Portuguesa também no
ano 2010

Contribuir para a compreensão e visibilidade do fenómeno da
pobreza pobreza e seu carácter multidimensional

INIICIATIVAS QUE VISAM A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE POBREZA

INICIATIVAS DE ÂMBITO GERAL

9. Dinamização de acções de formação / capacitação de pessoas em
situação de pobreza tendo em vista a criação de Fóruns de pessoas em
situação de pobreza, a nível local e nacional

3. Elaboração de uma Carta de Princípios e recursos para os cidadãos
em situação de risco de pobreza
4. Concepção de modelo de intervenção junto das comunidades ciganas
ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
5. Difusão de conclusões sobre estudo nacional com objectivo de
conhecer o modo como os actores sócio-institucionais que trabalham no
domínio da luta contra a pobreza em Portugal percepcionam,
compreendem e intervêm sobre os fenómenos da pobreza e exclusão
social (estudo já em curso)

+FórumContactos
Não Governamental para a Inclusão Social
Edifício APAV
Rua José Estêvão, 135 A, piso 1 - 1150-201 Lisboa
Tel. +351 213 587 901
Fax. +351 218 876 351
fngis@fngis.org
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10. Promoção de um Encontro Nacional anual de pessoas em situação
de pobreza
EIXO 4
Assumir a pobreza como um problema de todos os países
‘eliminando fronteiras’
11. Promoção de campanha específica em Portugal sobre os Objectivos
do Milénio das Nações Unidas

+ www.fngis.org
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