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POBREZA É FICAR INDIFERENTE!

Juntos por uma sociedade para todos.
 

 

Jornadas “Combate à Pobreza e à Exclusão Social pelos Caminhos da Inovação
Social”
 
A Cáritas Portuguesa promove nos dias 24 e 25 de Fevereiro, no Auditório Municipal Charlot,
umas Jornadas, de âmbito nacional, que terão como tema geral “O Combate à Pobreza e à
Exclusão Social pelos caminhos da inovação”.
Pelo tema se poderá constatar a importância desta iniciativa. Para além da indispensável vontade
política e do cumprimento responsável dos deveres de cidadania, a complexidade de que se
reveste, cada vez mais, qualquer estratégia de combate à pobreza e à exclusão social, exige

muita criatividade. 
 
 

Exposição Bibliográfica no Centro de Recursos em Conhecimento do ISS, I.P.
 
O Centro de Recursos em Conhecimento (CRC) do Instituto da Segurança Social, I.P., tem patente
ao público a Exposição Bibliográfica “POBREZA É FICAR INDIFERENTE! Juntos por uma
sociedade para todos.”, que assinala a celebração do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social.
O espólio desta Exposição, é constituído por bibliografia que integra o fundo documental do CRC.
A Exposição decorre no CRC, sito na Rua Castilho, n.º 5 – R/C, Lisboa, podendo ser visitada em

dias úteis, das 9h30 às 18h00, até final de Dezembro de 2010. 

 

2010, o Ano da Mobilização
 
O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia aprovaram em 22 de Outubro de 2008 a
decisão relativa à instituição de 2010 como Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão
Social.

http://www.2010combateapobreza.pt/index.html
http://www.caritas.pt/noticia.asp?caritaid=1&noticiaid=2976
http://www.seg-social.pt/tpl_intro_destaque.asp?26436
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O grande objectivo do Ano Europeu é reafirmar, dando sequência às decisões da agenda de
Lisboa (em 2000), que o combate à pobreza e à exclusão social continua a ser um dos
compromissos políticos chave da UE e dos respectivos Estados-Membros.
Não obstante os progressos realizados em muitos Estados-Membros, como Portugal, o Relatório
Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social de 2008 sublinha que 78 milhões de pessoas na
União Europeia vivem em risco de pobreza.

O Ano Europeu surge como a ocasião para reiterar que os actuais níveis de pobreza e de desigualdades são inaceitáveis,
constituindo uma oportunidade para estimular o desenvolvimento de políticas multidimensionais de inclusão activa no combate à
pobreza e à exclusão social.
O princípio chave é considerarmos o problema da pobreza e da exclusão pela óptica dos direitos de cidadania, isto é, reconhecer o
direito fundamental das pessoas em situação de pobreza e exclusão social a viver com dignidade e a participar activamente na
sociedade.
A pedra de toque do Programa Nacional e das respectivas acções é a ideia de MOBILIZAÇÃO de recursos e de vontades para
combater a pobreza e mobilização dos cidadãos, com destaque, para a mobilização e participação das pessoas em situação de maior
vulnerabilidade.
Apesar de haver grandes iniciativas nacionais obrigatórias como a abertura do Ano (06/02), a celebração do dia de luta contra a
pobreza (17/10) e o seu encerramento, optou-se pela aposta numa multiplicidade de iniciativas locais, variadas e descentralizadas,
capazes de chegar a todo o lado e garantir a mobilização de todos.
Por isso, o sucesso do Ano Europeu dependerá antes de mais do empenho e capacidade de mobilização de estruturas locais,
designadamente, das autarquias e das redes sociais locais, da imprensa, das empresas com responsabilidade social e também dos
cidadãos.
Se tem conhecimento de Iniciativas a realizar no âmbito do Ano divulgue-as, enviando informação para
2010combateapobreza.iniciativas@seg-social.pt.

 

Abertura Oficial do Ano Europeu em Portugal
 
O Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social foi oficialmente inaugurado no dia 6 de
Fevereiro pp., numa cerimónia acolhida pela Fundação Calouste Gulbenkian contou com a
comunicação por vídeo do Presidente da República, de comunicações da Ministra do Trabalho e
Solidariedade Social e do Coordenador Nacional do Ano Europeu, e com a Actuação das
Orquestras Gulbenkian e Geração e da cantora Tereza Salgueiro, uma das Embaixadores da Ano
Europeu.

 

Iniciativas do Ano – Temáticas Mensais
 
O olhar sobre a pobreza e a exclusão social será feito através de temáticas mensais, que visam
abordar os públicos mais vulneráveis.
 

Fevereiro Pobreza POBREZA É FICAR INDIFERENTE

Março Mulheres POBREZA ESCREVE-SE NO FEMININO

Abril Jovens JOVENS@GERAÇÃO.FUTURO

Maio Emprego/Desemprego DIREITO A UM TRABALHO DIGNO

Junho Crianças CRESCER COM OPORTUNIDADES

Julho Emigrantes/Imigrantes OPORTUNIDADES SEM FRONTEIRAS

Agosto Voluntariado NINGUÉM PODE FICAR INDIFERENTE

Setembro Idosos O FUTURO CONTINUA

Outubro Deficiência CONTRA AS BARREIRAS DA DIFERENÇA

Novembro Sem-Abrigo A MINHA CASA É A RUA

mailto:2010combateapobreza.iniciativas@seg-social.pt
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Embaixadores do AECPES
 
Ao convite dirigido pela Ministra do Trabalho e da Solidariedade de serem Embaixadores do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social responderam positivamente as seguintes figuras públicas:
 
Ana Paula Reis, António Câmara, Boss AC, Fernanda Freitas, Isabel Mota, Lídia Jorge, Maria Helena Nazaré, Miguel Guilherme,
Ricardo Pereira, Salvador Mendes de Almeida, Sandra Barata Belo, Sónia Araújo e Tereza Salgueiro.

 

JOINT REPORT ON SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INCLUSION 2009
 

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, ed.
 

Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 2009.
 
 
ASSUNTOS: Política social / Protecção social / Pensões / Cuidados médicos / Cuidados de longa duração /
Pobreza / União Europeia / Inclusão social
 

Disponível online

Para anular  a  sua subscrição contactar 2010combateapobreza.newsletter@seg-social.pt

Entidade Coordenadora Nacional do Ano e Equipa Técnica de Apoio – Instituto da Segurança Social, IP

Rua Rosa Araújo, nº 43, 1250-194 Lisboa - Tel: 213 102 000 - Fax: 213 102 090 - Email: 2010combateapobreza@seg-social.pt

 

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=KEAK09001ENC_002.pdf&eubphfUid=10528331&catalogNbr=KE-AK-09-001-EN-C
mailto:2010combateapobreza.newsletter@seg-social.pt
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