17 a 24 de outubro de 2019

O Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, celebrado em 2010, teve como objetivo reafirmar e
reforçar o empenho político na tomada de medidas sociais, tendo em vista a erradicação da pobreza. Nesse ano,
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, consequentemente, com mais
força e maior dinamismo, para produzir e desenvolver o evento ‘24h pelo Combate à Pobreza e à Exclusão
Social’, o qual se repetiu em 2011 e nos anos a seguir, com a denominação ‘Pelo Combate à Pobreza e à
Exclusão Social’. Com esta iniciativa pretende-se mobilizar e sensibilizar a sociedade portuguesa para a
problemática da pobreza e da exclusão social, enquanto efetivas violações dos mais elementares Direitos Humanos.
Efetivamente, a sociedade civil, mais do que nunca, tem um papel determinante na visibilidade da luta contra a
pobreza e exclusão social, na sensibilização dos vários setores da sociedade e na procura de responsabilização de
todos estes! Um importante aliado neste processo é o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os
Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PFPIDESC), ratificado em 2013 pelo Estado Português. Este
Protocolo é um mecanismo de proteção internacional ao nível da ONU para os direitos económicos, sociais e
culturais. Após a sua ratificação, o Estado Português aceitou submeter-se ao escrutínio das Nações Unidas quando
estiverem em causa direitos como alojamento adequado, alimentação, água potável, saneamento básico, saúde,
trabalho, segurança social ou educação. Mas compete a toda a sociedade exigir o seu cumprimento e respeito na
íntegra!
Por sua vez, erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares é o primeiro dos 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), fixados pela ONU em 2015 e que fazem parte da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
Neste sentido, pretendemos dar continuidade ao trabalho já desenvolvido pelas organizações da sociedade civil
desde 2010, desafiando-vos em 2019 a abraçar a iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social”!
E que tipo de atividades se podem enquadrar na Iniciativa pelo combate à pobreza?
Aqui ficam alguns exemplos de atividades já realizadas ao longo dos últimos anos por todo o território nacional:
➢

Abertura gratuita de museus e organização de visitas a esses museus, por parte das entidades que interagem
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;

➢

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 alusivas ao tema e que envolvam a população;

➢

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].

Para conhecer em maior detalhe as atividades já realizadas em edições anteriores consulte por favor o nosso site:

https://combatepobreza.wordpress.com

A Iniciativa Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social em 2019
Objetivos
Pretende-se mobilizar a sociedade portuguesa, sensibilizando-a para a compreensão dos fenómenos da pobreza e
exclusão social enquanto violações de Direitos Humanos.
Pretende-se ainda que a Iniciativa mantenha a sua expressão nacional e que no futuro possa ser uma iniciativa
europeia. Neste sentido, está aberta à participação de todas as entidades interessadas que promovam atividades
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

Metas
Tendo por base a mobilização e a participação dos anos anteriores, envolver no mínimo o mesmo número de
participantes.

Data
17 a 24 de Outubro de 2019

Contactos
Para mais informações: combatepobreza@gmail.com
Visite-nos em: https://combatepobreza.wordpress.com

Faça a sua inscrição em: https://combatepobreza.typeform.com/to/q1AAQM
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