Pobreza e Direitos Humanos
Ação de capacitação para o concurso
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O concurso de jornalismo cidadão é uma iniciativa APOIADA por:
The project "Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project
2020-2022" is funded by the European Union and implemented by the Association of German
Development and Humanitarian Aid NGOs (VENRO), the Portuguese Non-Governmental
Development Organizations Platform (Plataforma Portuguesa das ONGD), the Slovenian NGO
Platform for Development, Global Education and Humanitarian Aid (SLOGA), and the European
NGO confederation for relief and development (CONCORD).

Pobreza: o que é?
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Pobreza: o que é?
“(…) a pobreza pode ser definida como uma condição humana caraterizada por
privação sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e
poder necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos
civis, culturais, económicos, políticos e sociais”
(Comissão sobre Direitos Sociais, Económicos e Culturais, das Nações Unidas) (2001)

A voz das pessoas que vivem
em situação de pobreza
É uma violação dos
Direitos Humanos
Campanha Palavras com corpo e alma.
Porque a Pobreza não é ficção. (2019)
Foto de Pedro Neves
www.eapn.pt

Exclusão social
- Conceito mais abrangente;
- Alerta para aspetos da vida da pessoa que não são refletidos pelos indicadores
económicos

Multiplicidade de causas:
• Baixo nível de escolaridade/ formação/ qualificação profissional
• Empregos precários
• Economia informal
• Desemprego/ DLD (desemprego de longa duração)
• Baixos salários/ rendimentos
• Baixas pensões (reforma, invalidez)
• Irregular ou não contribuição para a Segurança Social (…)

Rostos da pobreza
• Mulheres
• Crianças
• Famílias monoparentais
• Famílias alargadas
• Idosos
• Migrantes
• Pessoas com baixas qualificações
• Etc
Campanha A Pobreza Não. (2016)
Foto de Sérgio Aires
www.eapn.pt

+ de 2 milhões de pessoas em PT
+ de 90 milhões na UE

O que é lutar contra a Pobreza?

O que é lutar contra a pobreza:
• É fundamental um trabalho interdisciplinar e interministerial, com vista à sua
erradicação, que resulte em respostas integradas resultantes da efetiva
articulação entre as políticas sociais, económicas, de emprego, educação, saúde,
habitação, etc.
• Participação dos vários atores – Pessoas que vivem em situação de pobreza

Representações sobre a Pobreza

“Sim, isolo-me mais, não saio de casa para
eventos sociais ou para reuniões de amigos.
Sinto-me diminuída por não poder às vezes sair
para almoçar com os amigos. Mantenho-me
mais no seio familiar”
“Gastamos o mínimo possível e nem sempre
conseguimos pois por vezes a ajuda dos amigos
e da comunidade não chega. Às vezes
abdicamos de comprar medicação para poder
comprar um par de sapatos.
Sou obrigada a reduzir na alimentação uma vez
que não tenho suporte familiar. Daí ter uma
qualidade de vida muito reduzida”

“Ninguém imagina o que é estar numa fila para
ir buscar comida”
“Às vezes passamos mal. Vendo roupa porta a
porta, mas mal dá para comer e para pagar a
luz e a renda da casa”

“Em 2014, tive que começar a viver com muito
pouco dinheiro, por causa da situação de
desemprego, fiz bastante formação para obter
mais competências, mesmo assim não consegui
emprego”

“Recebo o RSI a partir de 2010 e neste
momento recebo 150€. Este valor não chega
para pagar as despesas e a minha irmã ainda dá
alguma comida e faço algumas horas a passar a
ferro”
[Quando falam que os beneficiários do RSI
gastam dinheiro nos cafés]. “Ninguém imagina
o que é poder entrar numa confeitaria e
comprar um bolo para a minha filha”.
«Neste momento na minha família estamos todos a trabalhar, mas os salários são
tão baixos face ao custo de vida que qualquer deslize ou contratempo, um
desemprego, doença, ou despesa inesperada pode fazer com que tudo saia do
lugar (…) continuo a encontrar dificuldades para garantir o pagamento das
despesas mensais, como a renda (para isso preciso de um salário), eletricidade,
água, gaz natural e alimentos. Em casa somos 5 e é muito difícil colocar refeições
suficientes na mesa».
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gastam dinheiro nos cafés]. “Ninguém imagina
o que é poder entrar numa confeitaria e
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Linhas orientadoras para o combate aos estereótipos:
• Estar bem informado
• Promover espaço de reflexão interna
• Promover a participação
• Trabalhar em equipa e em rede
• Promover atitudes de tolerância
• Promover ações de sensibilização
• Formação (…)

Q&A e Discussões
em grupos

Campanha Despir os preconceitos. Vestir a
inclusão. (2016-2020)
Design Bruno Gaspar
www.eapn.pt

Q&A e Discussões em grupos
O que consideram que podem fazer enquanto cidadãos para combater a pobreza?

O que consideram que pode ser feito ao nível Governamental e da Sociedade em
geral para combater a pobreza?
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