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Contacte a organização coordenadora: 

Segurança Social Directa
T: + 351 21 3102003 
www1.seg-social.pt

Ainda que uma em cada seis pessoas à sua
volta sejam afectadas pela pobreza, este
fenómeno nem sempre é fácil de reconhecer.  

Podem ser vizinhos, colegas, amigos ou familiares. 

<  A pobreza é uma realidade para quase 80 milhões 
de pessoas na UE. Destes, 19 milhões são crianças.

<  As mulheres, os jovens, os idosos, os trabalhadores 
precários, os migrantes e as minorias étnicas correm 
maiores riscos de pobreza.  

< Ter um emprego pode ser a melhor forma de sair 
 da pobreza mas 8 % dos trabalhadores não ganham  
 o suficiente para deixarem de ser pobres.

<  Uma em cada cinco pessoas, ou seja, 100 milhões 
de europeus, vivem em condições de alojamento 
precárias. 

A crise económica reflecte-se no aumento do 
desemprego e na redução de postos de trabalho 
em muitos países.

A crise também está a criar pressão sobre os sistemas 
nacionais de Segurança Social. 
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Para que serve o Ano Europeu?

<  Para reconhecer às pessoas que vivem em condições 
de pobreza o direito a uma participação activa na 
sociedade. 

<  Para criar e reforçar parcerias entre os intervenientes 
na luta contra a pobreza e a exclusão social. 

<  Para dar a conhecer as várias formas de pobreza 
e exclusão social e motivar as pessoas para que 
se unam e as combatam.

<  Para dar novo fôlego à luta contra a pobreza e a exclusão 
social.

Este Ano Europeu tem também o objectivo de mostrar 
que juntos podemos chegar a soluções mais eficazes contra 
a pobreza e exclusão social na UE.

Eventos em 29 países

Os 27 Estados-Membros da UE, bem como a Islândia 
e a Noruega, aderiram ao Ano Europeu e estão empenhados 
nos seus objectivos. 

A organização do Ano Europeu é uma parceria entre os 
países participantes, a UE, a sociedade civil – especialmente 
organizações não-governamentais (ONG) – e parceiros sociais, 
os quais colaborarão para garantir o sucesso da iniciativa.

Serão organizadas actividades em toda a Europa, tais como 
campanhas de sensibilização, sessões de esclarecimento em 
escolas, mesas-redondas e formação para a imprensa e órgãos 
de decisão. 

A pobreza e a Exclusão Social assumem 
muitas formas

Na sua forma mais visível, ser pobre pode significar não 
ter onde viver ou comida para se alimentar.

Pode significar também não ter recursos para fazer face 
a necessidades quotidianas tais como ir ao dentista 
quando se tem dor de dentes ou ter meios para que um 
filho possa participar numa visita de estudo. 

Esta forma de pobreza pode conduzir à exclusão já que as 
pessoas se vêem impedidas de participar em actividades 
tidas como garantidas pelo resto da sociedade. 

Mas a pobreza e a exclusão social na sociedade não são 
inevitáveis e podem ser superadas. 
 

Juntos por uma sociedade 
para todos 

Um dos valores fundamentais da UE é a solidariedade. 
Partilhamos os benefícios em tempos de prosperidade 
e as dificuldades em alturas de maior aperto.

Em linha com este princípio, devemos criar uma Europa 
mais abrangente e onde todos possam contribuir para 
a sociedade.

A UE, através da sua estratégia para atingir este objectivo, 
quer assegurar alojamento e rendimentos adequados 
para todos bem como o acesso a serviços e mercados 
de trabalho que primem pela inclusão.

Todos temos um papel a desempenhar 

Visite a página do Ano Europeu para descobrir o que está 
a acontecer perto de si e participar nos eventos agendados. 

Envolva-se, contactando as organizações participantes 
no seu país. 

Seja criativo, organize as suas próprias actividades. 

Abrace os princípios do Ano Europeu assinando 
a declaração online. 

Só trabalhando em conjunto venceremos a luta contra 
a pobreza e a exclusão social. 

Da agenda de actividades fazem parte duas semanas 
temáticas, um concurso jornalístico, uma exposição de arte 
e duas conferências, em Janeiro e em Dezembro de 2010.

O Ano Europeu ajudará também a aumentar o mediatismo 
das actividades organizadas pela sociedade civil ao longo 
de 2010.

 


