
Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 

Pobreza 

Falta do necessário à vida; escassez, indigência, penúria. O Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa 2009 define desta forma um dos maiores e mais dramáticos 
problemas da Humanidade – a Pobreza. 

Existem actualmente muitos estereótipos ligados à pobreza, sendo que um dos mais 
frequentes se prende com a ideia de que a pobreza existe apenas nos países em 
desenvolvimento. No entanto, a Europa, considerada a região mais rica do mundo, 
apresenta números muito preocupantes relativos à pobreza, que requerem uma rápida 
intervenção, tornando visível a chamada “pobreza invisível”.  

De acordo com os últimos dados da União Europeia, cerca de 80 milhões de europeus 
vivem abaixo do limiar da pobreza e 19 milhões de crianças não tem os meios 
fundamentais para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Os grupos mais 
vulneráveis à pobreza são as famílias numerosas ou uni-parentais, idosos, imigrantes 
ou cidadãos incapacitados. São também estes que mais sofrem com o desemprego e, 
consequentemente, com a exclusão social.  

No entanto, a pobreza não pode ser entendida apenas como carência de recursos 
económicos ou a falta de bens e serviços essenciais, como alimentação, vestuário, 
habitação ou saúde. A pobreza vai para além das questões económicas, estando 
muitas vezes ligada à carência social, como a exclusão, a falta de acesso à educação 
e à informação, o que acaba por levar ao empobrecimento de toda a Europa. 

Obviamente, este flagelo não resulta de apenas um único factor. A pobreza pode ser 
explicada não só por factores económicos e políticos, mas também por factores 
sociais/pessoais. O desemprego e o peso excessivo do custo de vida, como os 
encargos com habitação e saúde, são algumas das razões apontadas para o 
agravamento da pobreza nos países mais desenvolvidos. O ciclo da pobreza está 
criado quando algumas das suas causas se tornam, elas mesmas, as consequências. 
As chamadas “doenças da pobreza”, como a SIDA e a Malária, a instabilidade política 
e social, a fome e a discriminação social são apenas algumas das consequências que 
levam à criação deste ciclo.  

Perante este cenário, torna-se urgente tomar medidas concretas de combate à 
pobreza e exclusão social. Se por um lado é de extrema importância desconstruir os 
mitos e os estereótipos em torno do conceito de pobreza, por outro é necessário 
concentrar esforços para ajudar a reconhecer os direitos fundamentais de todos 
aqueles que vivem em situação de pobreza. Não havendo nenhuma solução milagrosa 
e imediata para a erradicação da pobreza na Europa, a União Europeia renova em 
2010 o compromisso para com a solidariedade, justiça social e maior inclusão, 
motivando todos os cidadãos a lutar activamente contra a pobreza. 

 


