
Acta do I Plenário do Fórum Social Português 2006 

 

Aos 16 dias do mês de Julho de 2005, pelas 14.30 horas, realizou-se em Lisboa, na sede 
da CGTP-IN, sita à Rua Vítor Cordon, nº 1, o I Plenário no âmbito do processo do 
Fórum Social Português (FSP) 2006. 

A Ordem de Trabalhos, proposta e aceite, foi a seguinte: 

1. Encerramento do Encontro Temático "Resistências e Alternativas"  

2. Arranque do processo do FSP 2006:  

2.1. Definição de critérios para a escolha do local e data 

2.2. Discussão do modelo programático 

A direcção dos trabalhos foi assegurada por Florival Lança da CGTP-IN, Sandra Fra-
de da AJP e MMM e David Ávila da ATTAC. 

Em relação ao 1º ponto, após debate, concluiu-se, na base duma proposta da CIL, que: 

«Devido à impossibilidade de se proceder hoje a uma análise correcta e ao encerra-
mento das contas da Iniciativa Temática 2005: 

1. Que a mesa desta reunião contacte a Associação de Estudantes da Universidade 
de Évora, no sentido da marcação de uma reunião dos órgãos da Associação, 
para análise e aprovação das contas e elaboração do Relatório de Actividades;  

2. Que essa reunião dos órgãos se realize com a maior brevidade possível (até ao 
final de Julho ou até ao final da primeira quinzena de Setembro);  

3. Depois disso, que seja marcada uma reunião das organizações e movimentos, 
com convocatória e divulgação dos elementos informativos, na rede, para 
encerramento final. » 

Quanto ao 2º ponto, que motivou um intenso debate a partir de duas propostas apre-
sentadas pelo CIDAC (em anexo), concluiu-se: 

1. Realizar o FSP no 2º semestre de 2006, tendo como referência a 1ª quinzena de 
Outubro e o aproveitamento do feriado do 5 de Outubro.  

2. Continuar o debate sobre o modelo de Fórum que queremos, seja através da 
rede, seja em reuniões entre Associações.  

3. A acta desta Assembleia vai estar na "rede" até ao final da semana que vem. 

- A partir dela as organizações podem apresentar sugestões de temas e critérios 
e podem dinamizar candidaturas. 



- Em 19 de Novembro novo Plenário em local a anunciar; este Plenário decidirá 
sobre o local de realização do FSP (com base nas candidaturas que surgirem), 
sobre os temas e o formato. 

4. Os temas gerais estão "identificados" na declaração de Coimbra. Aprofundar a 
partir daí, respeitando a ideia que: 

a) É um Fórum "Português"; 

b) Sendo português não ignora o que se passa na Europa e no Mundo. 

5. Critérios para escolha do local: (não são os finais, mas os que já se podem adqui-
rir): 

- Envolvimento de organizações locais; 

- Acessibilidades (custos e participação): 

- Garantia de apoios; 

- Fora dos grandes centros urbanos; 

- Tradições locais que assegurem um FSP vivo / dinâmico; 

- Haver uma Folha (Caderno) de encargos; 

- 12 de Novembro: prazo limite para apresentação de candidaturas. 

 

Anexo 1 

Plenário FSP 2006 - 16 de Julho de 2005 

Proposta: 

O FSP assegurará a continuidade legal da associação cujo objecto é a sua gestão finan-
ceira e administrativa, redefinindo, se necessário, os seus estatutos e o seu regulamen-
to interno de forma a garantir o cumprimento escrupuloso e exclusivo do seu objecto. 

CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral 

 

Anexo 2 

Plenário FSP 2006 - 16 de Julho de 2005 

Proposta: 

Todas as iniciativas a desenvolver no FSP 2006 serão auto-organizadas, isto é, a forma 
e o conteúdo das mesmas são decididas por quem se propõe organizá-las. 

CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral 

 


