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‘Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social’

I – Descrição do Projeto
O Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão
Social (AECPES) teve como objetivo reafirmar e reforçar o
empenho político na tomada de medidas sociais, tendo em
vista a erradicação da pobreza. Um grupo de organizações
não governamentais que esteve envolvido na ‘Marcha
Contra a Pobreza’, realizada a 17 de dezembro de 2009,
em Lisboa, reuniu-se novamente com mais parceiros e por
isso também com mais força e dinamismo, para produzir e
desenvolver o evento ‘24h pelo Combate à Pobreza e
Exclusão Social’, em 2010 e em 2011, com a iniciativa
‘Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social’.
Com esta iniciativa pretendeu-se mobilizar e sensibilizar a
sociedade portuguesa para a problemática da pobreza e da
exclusão social, enquanto efetivas violações dos mais
elementares Direitos Humanos.

Findo o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a Comissão Europeia definiu
uma meta para reduzir a pobreza e a exclusão social em 20 milhões de pessoas em 2020.
Para ajudar os Estados-Membros a agirem neste sentido, criou uma “Plataforma Europeia
Contra a Pobreza e a Exclusão Social”. Neste momento, ainda não estão claramente definidas
as formas de operacionalização e funcionamento destas metas e desta Plataforma.

Com base nos dados disponíveis em 2008, 85 milhões de pessoas viviam em risco de pobreza
na União Europeia. A crise económica agravou esta situação, expondo ainda mais os grupos
vulneráveis. Como tal, a UE deve continuar a intensificar os seus esforços nesta luta, uma vez
que se trata de uma questão fundamental nesta nova década, onde é desejável um
crescimento sustentável e inclusivo. A redução da pobreza é o motor para esse crescimento.
No entanto, a maioria dos Estados-Membros estão a adoptar medidas de austeridade que vão
ter maior impacto nas pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou de exclusão social. A
sociedade civil mais do que nunca tem um papel determinante na visibilidade da luta contra a
pobreza e exclusão social e na sensibilização dos vários sectores da sociedade para uma
responsabilidade que é de todos, nomeadamente através das atividades de voluntariado.
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Pretendemos dar seguimento ao trabalho já desenvolvido, desafiando-vos em 2012 a envolverse na iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social”!

II – Edições Anteriores
a) Marcha Contra a Pobreza 2009
A 17 de Dezembro de 2009, a Marcha Contra a Pobreza, em Lisboa, juntou algumas centenas
de pessoas, tendo também obtido grande repercussão junto dos media, a alertar para o
fenómeno da pobreza e para o evento em si.

b) 24 Horas Contra a Pobreza 2010
O “24 Horas” acolheu 229 iniciativas por todo o continente e ilhas durante o dia 6 de outubro
de 2010, num total de mais de 137 entidades públicas e privadas envolvidas (ver
http://24hcombatepobreza.blogspot.com):

Região

Número de acções realizadas

Açores

6

Aveiro

13

Beja

1

Braga

7

Bragança

1

Évora

21
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Faro

22

Guarda

2

Leiria

20

Lisboa

57

Portalegre

4

Porto

53

Santarém

10

Viana do Castelo

1

Vila Real

6

Viseu

4

Âmbito nacional

1

c) Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social, 2011
d) Durante uma semana, e tendo início a 17 de outubro, Dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza, e terminando a 23, 65 entidades públicas e privadas,
dinamizaram 114 iniciativas por todo o país, contando ainda com a colaboração e apoio
de outras 64 entidades.

e)
Região

Número de ações realizadas

Açores

5

Madeira

1

Aveiro

6

Beja

3

Braga

8

Bragança

1

Coimbra

3

Évora

4

Faro

10

Guarda

4
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Leiria

4

Lisboa

32

Porto

20

Santarém

1

Setúbal

2

Viana do Castelo

2

Vila Real

3

Viseu

4

Âmbito nacional

1

Exemplos de atividades propostas/realizadas:


Abertura gratuita de museus e organização de visitas a esses museus, por parte das
entidades que interajam com indivíduos em situação de vulnerabilidade à pobreza e
exclusão social;



Sessões gratuitas em teatros;



Valorização desportiva [atletismo, orientação, ciclismo, equitação, ténis, natação];



Rodas de Capoeira [demonstração da modalidade, para o púbico em geral];



Torneios de desporto;



Caminhadas culturais e passeios turísticos à descoberta de zonas históricas, com
utentes das várias associações participantes;



Sessões de cinema seguidas de espaço de debate, desde que incida sobre o tema do
evento;
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Tertúlias, simpósios, seminários ou workshops sobre o tema;



Mostras Sociais;



Ações de voluntariado ou sensibilização, através de estudantes universitários [ex.: Praxe Solidária];



Concertos de música e dança;



Peças de teatro;



Teatro e dança de rua [pequenas peças de teatro, para público em geral];



Animação de rua de artistas circenses;



Exposições fotográficas;



Marchas com populares;



Mural onde todos os participantes poderão escrever e pintar livremente



Feiras e mostras temáticas;



Tendas gigantes com distribuição gratuita de alimentos, para público em geral;



Concertos;



Rastreios na área da Saúde;



Realização de iniciativas temáticas e trabalhos realizados por escolas ou faculdades;



Distribuição de rifas com frases relacionadas com o tema;



Elaboração de materiais, por parte dos utentes das entidades participantes, sobre a
temática;



Distribuição de folhetos informativos [consumo recreativo de substâncias psicoativas e
adoção de comportamentos sexuais de risco];



Distribuição panfletos e/ou preservativos;



Vendas de material realizado pelos utentes das entidades participantes;



Realização de parcerias com várias entidades públicas e privadas [cafés, restaurantes,
bares, monumentos, museus, cinemas, teatros, empresas de transportes públicos,
entre muitos outros que queiram colaborar, apoiar e participar neste evento].

Repercussão nos media
http://aeiou.visao.pt/pobreza-associacao-cais-marcha-hoje-pelas-ruas-de-lisboa=f541158

http://www.ionline.pt/conteudo/38219-dezenas-pessoas-marcharam-contra-pobreza-em-lisboa

http://aeiou.expresso.pt/lisboa-marcha-contra-a-pobreza-reune-varias-dezenas-depessoas=f553670

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=76365
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http://www.rr.pt/informacao_detalhe.aspx?did=122939&fid=92
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1394

http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=1679559&dossier=Ano%20europeu%20de%2
0combate%20%E0%20pobreza

http://jpn.icicom.up.pt/2010/10/06/porto_combate_a_pobreza_e_exclusao_social_em_24_horas
.html

http://www.jornaldoalgarve.pt/2010/10/semana-para-lembrar-luta-contra-a-pobreza-arrancahoje-por-toda-a-europa/

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=81824

http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=109127

http://www.gazetacaldas.com/?p=4908

http://www.leoesdeportosalvo.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=405:leoes-deporto-salvo-participaram-nas-24-horas-contra-a-pobreza-e-a-exclusao-social&catid=48:areasocial-e-cultural&Itemid=100065

http://www.gebalis.pt/site/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=78

http://www.emrcdigital.com/htmls/destaques/EklyuukVupSTpvCEuj.shtml

http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/4cdbf63a6ab57/%27%2724-horas-pelocombate-a-pobreza-e-exclusao-social%27%27

http://www.onoticiasdatrofa.pt/nt/nt/index.php?option=com_content&view=article&id=6528&Item
id=411

http://www.cm-mealhada.pt/ficheiros/press/press_24hcontrapobrezaexcsocial.pdf

http://eapnimprensa.blogspot.pt/2011/10/marcha-pelo-combate-pobreza-e-exclusao

http://gisassociacao.blogspot.pt/2011/10/no-seguimento-da-iniciativa-24hpelo.html#!/2011/10/no-seguimento-da-iniciativa-24h-pelo
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http://www.opusgay.org/index.php/component/content/article/5-homepage-news/2058-combatea-pobreza-e-a-exclusao-social-23-de-outubro-de-2011

http://www.plataformaongd.pt/agenda.aspx?id=1299

http://igualdadexxi.blogspot.pt/2011/11/pelo-combate-pobreza-e-exclusao-social

http://www.auniao.com/noticias/ver.php?id=25672

http://www.esa.pt/noticias/marcha-de-combate-a-pobreza-e-a-exclusao-social-2013-201cnaofiques-indiferente201d

http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/45989
http://www.radiopax.com/noticias.php?go=noticias&id=13431&d=noticias
http://www.pt.cision.com/O4kPTwebNewLayout_v4/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=509
ed3ae-c5a8-41a8-a050-d3858f3722c6&analises=1
http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=1717
http://www.cidadedealverca.com/2011/10/18/espectaculo-solidario-de-musica-e-danca-noateneu-em-vila-franca-de-xira/

III – Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social em 2012
Objetivos


Pretende-se que o ‘Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social’ mantenha a sua
expressão nacional e aumente para o nível europeu, neste sentido, está aberto à
participação de todas as entidades interessadas, promovendo actividades de
mobilização e de sensibilização à luta contra a pobreza e exclusão social. Espera-se
que estas atividades:
- Contribuam para a sensibilização da problemática em causa
- Apelem à participação e ao ativismo
- Abranjam tanto quanto possível todos os públicos envolvendo diferentes
áreas e sectores da sociedade civil
- Envolvam, sempre que possível, a participação de pessoas em situação de
pobreza e/ou exclusão social
- Permitam o uso de recursos das organizações, reduzindo custos



Mobilizar a sociedade portuguesa, sensibilizando-a para a compreensão dos
fenómenos da pobreza e exclusão social enquanto violações de Direitos Humanos.
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Metas
Tendo por base a mobilização e a participação dos outros anos, envolver cerca de 25000
pessoas por país europeu.

Data
De 15 a 23 de outubro de 2012

Contactos
E-mail da iniciativa: combatepobreza@gmail.com

Nome
João
Batista
Daniel
Oliveira
Tânia
Gaspar
Celso
Antão

Maria José
Domingos
Bruno
Carvalho

Organização

Telefone/Telemóvel

Email

AMI

21 836 21 00

joao.baptista@ami.org.pt

Amnistia
Internacional

21 386 16 52

d.oliveira@amnistia-internacional.pt

Animar

21 952 74 50

tania.gaspar@animar-dl.pt

21 396 94 98

celsoa@aeiou.pt

21 798 64 48

lisboa@eapn.pt

21 752 12 00

bruno.carvalho@fundacaoaragaopinto.com

Comissão
Social da
Freguesia de
Santos-oVelho
EAPN
Portugal/
Núcleo Distrital
de Lisboa
Fundação
Aragão Pinto

*Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social é uma organização conjunta de:
Amnistia Internacional, AMI – Assistência Médica Internacional, Associação ANIMAR, EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Lisboa,
Fundação Aragão Pinto, Junta de Freguesia de Santos-o-Velho (Comissão Social)

