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NINGUÉM  PODE  FICAR  INDIFERENTE

 

 
 

O Ano Europeu promove Encontro Temático em Évora
 

No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, realiza-se, no 

próximo dia 24 de Agosto, pelas 15h00, um Encontro subordinado ao tema “NINGUÉM PODE FICAR 

INDIFERENTE”. A sessão terá lugar no Auditório da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, dirigido aos 

cidadãos e cidadãs de todo o distrito.

 

Este encontro conta com a participação de Edmundo Martinho, Coordenador Nacional do AECPES e Presidente 

do Conselho Directivo do ISS, I.P., José Ernesto Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Évora, Fernanda 

Ramos, Governadora Civil de Évora e de Maria do Céu Ramos, Secretária-Geral da Fundação Eugénio de 

Almeida. As apresentações do tema serão feitas por Elza Chambel do Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado, Henrique Sim-Sim da Fundação Eugénio de Almeida, Luísa Policarpo do Voluntariado Jovem e 

Esmeralda Lucena da Rede Social de Reguengos de Monsaraz. 
 

 

 

 
 

Voluntariado, hoje – Boletim n.º 31
 

Associando-se ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, o Conselho Nacional para a Promoção 

do Voluntariado dedicou a sua newsletter “Voluntariado, hoje” n.º 31 ao tema do voluntariado como um 

instrumento de combate à pobreza.

 

No seu editorial pode ler-se que: “os voluntários são cidadãos conscientes de que (…) com a sua acção podem 

contribuir, efectivamente, para consolidar o processo de reversão da exclusão a que a pobreza conduz…”. 

 
 
 

Um apoio para animar tertúlias sobre Direitos Humanos
 

Recurso para animar tertúlias sobre Direitos Humanos, da autoria do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

resultado de uma medida transversal, definida em Plano de Acção da Comissão Nacional de Acompanhamento 

do Ano Europeu, de organização de tertúlias informais, animadas por pessoas com conhecimento e prática no 

domínio dos Direitos Fundamentais. Trata-se de um referencial de formação que visa o reforço da literacia nesta 

área. Este referencial é de utilização a adaptação livre por cada entidade que o pretenda aplicar. 
 
 
 

O Ano Europeu promove Encontro Temático no Distrito de Portalegre
 

No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, realiza-se, no dia 3 

de Setembro de 2010, pelas 19h00, um Encontro subordinado ao tema “IDOSOS – O FUTURO CONTINUA”. A 

sessão terá lugar na Praça da República, em Elvas, dirigido aos cidadãos e cidadãs de todo o distrito de 

Portalegre.

 

Este encontro conta com a participação de Edmundo Martinho, Coordenador Nacional do AECPES e Presidente 

do Conselho Directivo do ISS, I.P., Rondão D’Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Elvas e Jaime 

Estorninho, Governador Civil do Distrito de Portalegre. As apresentações do tema serão feitas por Ana Maria 

Pereira Gomes, Directora da Unidade de Promoção da Autonomia e Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas 

Portuguesa. 
 
 
 

Recursos pedagógicos do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social
 

A Unidade de Formação, Animação Pedagógica e Projectos, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

(CIEJD), elaborou, á semelhança da prática desenvolvida em anos transactos, no âmbito dos Anos Europeus 

temáticos, dois recursos pedagógicos destinados a públicos diferentes (Alunos do Ensino Secundário e do Ensino 

Profissional e Alunos do 2º e 3º ciclos e Ensino Profissional), que se destinam a apoiar formações sobre os 

temas Europa e AECPES 2010.

 

Estes recursos pedagógicos visam apoiar acções formativas sobre as temáticas referenciadas encontrando-se 

em formato PDF.

O CIEJD elaborou também um QUIZ sobre as mesmas temáticas que pode ser igualmente utilizado.

 

Poderá ainda consultar outra informação relevante sobre o AECPES no site do CIEJD. 

 

 
 

Voluntariado, instrumento de combate contra a Pobreza
 

Pobreza e Voluntariado, duas realidades que se entrelaçam.

Voluntariado, actividade inerente ao exercício de cidadania que se traduz numa relação solidária para com o 

próximo, participando, de forma livre e organizada, na solução dos problemas que afectam a sociedade em 

geral.

 

Pobreza, realidade dinâmica, decorrente de um processo cujas origens são sociais, económicas e políticas. O 

percurso para a combater tem várias etapas, confronta-se com múltiplos constrangimentos e necessita, em 

consequência, de respostas diversificadas.

O Voluntariado fez, desde sempre, da entreajuda e da solidariedade um caminho de inovação que, pouco a pouco, foi capaz de encontrar soluções 

para muitas situações de carência e ausência de direitos, como a saúde, a educação e o apoio social. 

A pobreza é, cada vez mais, consciencializada como uma violação de direitos humanos fundamentais. 

É, por isso, urgente tornar audível a voz dos pobres e reforçar-lhes a intervenção nas decisões que afectam as suas condições de vida.

 

Os voluntários são cidadãos comprometidos com causas, convictos de que a participação de todos é essencial a uma efectiva alteração de 

comportamentos e mentalidades.

A acção dos voluntários, porque complementar à dos profissionais, pode ocupar-se do ser único que cada um de nós é e, deste modo, contribuir para 

consolidar o processo de reversão da exclusão, a que a pobreza conduz.

 

O Voluntariado está nas várias “frentes” do combate contra a pobreza, através de diferentes e múltiplos projectos, pelo que seria exaustivo enumerá-

los a todos. Ainda assim, parece-me útil referir algumas áreas, com o intuito de tornar visível a extensão e a diversidade da acção dos voluntários 

empenhados neste combate, que afinal é de todos.

 

Um dos aspectos fundamentais deste combate é a erradicação da pobreza infantil, pois é na infância que tudo começa. São, por isso, para além das 

medidas existentes, necessárias todas as iniciativas que contribuem efectivamente para alterar essa situação, como seja a actuação das muitas 

associações que desenvolvem trabalho nesta área, através de equipas multidisciplinares, com o apoio de um corpo de voluntários presentes nos 

diferentes serviços promovidos por essas organizações.

Encontramos voluntários a trabalhar com a população sem-abrigo, com desempregados, ex-reclusos, idosos, entre outros grupos de risco, em todo o 

território nacional.

 

Mas, outros há, fora de Portugal, que actuam em prol de um mundo mais justo e equitativo, em áreas como a saúde, a educação e a cooperação para 

o desenvolvimento.

Na génese do voluntariado está, certamente, uma preocupação com a privação, entendida para além dos meros limites das carências materiais.

 

Um pobre não tem apenas carência de bens materiais, está razoavelmente “fora de jogo”, sente-se inútil e sem referências, exclui-se socialmente 

porque se sente rejeitado. Os voluntários há muito que trabalham com o propósito de que todos façam parte da “lista de convocados” da participação 

cívica mas, igualmente, da doação, distintivo desta actividade.

Por tudo isto, os objectivos do Ano Europeu do Combate Contra a Pobreza e à Exclusão Social continuarão “na ordem do dia” em 2011, Ano Europeu 

das Actividades de Voluntariado que Promovam uma Cidadania Activa, que pretende, entre outros objectivos, sensibilizar as pessoas para a 

importância do voluntariado enquanto expressão de participação cívica e actividade que contribui para a realização de objectivos comuns a todos os 

Estados Membros, como o desenvolvimento harmonioso da sociedade e a coesão social.

 

Elza Chambel

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado

 

 
 

Navio Escolhas
 

Ao celebrar em 2010 o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social e o Ano Internacional da 

Juventude, o Programa Escolhas em parceria com a Juvemedia decidiu premiar com uma viagem especial, 111 

jovens seleccionados pelos projectos Escolhas, que se distinguiram ao longo do ano lectivo pelo seu bom 

desempenho escolar, nível de participação e envolvimento cívico.

 

Integrada no programa oficial do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, esta iniciativa 

decorreu entre os dias 11 e 18 de Julho, mês dedicado ao tema da Migração. Neste contexto, o Programa 

Escolhas pretendeu reforçar o diálogo intercultural, através da interacção entre jovens de culturas e hábitos 

diferentes, apostando de uma forma especial naqueles que pelo seu perfil de liderança positiva, possam ser 

inspiradores para as suas comunidades.

 

Os jovens embaixadores dos projectos, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos, foram recebidos 

no Sábado na Pousada da Juventude de Portimão, onde tiveram o primeiro contacto com os outros 

participantes. Nessa noite ficaram a conhecer as regras estabelecidas para o bom convívio entre todos e a 

composição das onze equipas, cada uma identificada com uma cor: Laranja, Bordeaux, Azul Marinho, Caqui, 

Ouro, Vermelho, Verde Garrafa, Amarelo, Cinza, Azul Celeste e Verde Maça. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabo Verde é o grande vencedor do II Mundialinho da Integração
 

Terminou no passado dia 1 de Agosto a segunda edição do Mundialinho da Integração, organizado pelas 

autarquias de Lisboa e Sintra, em parceria com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e pela empresa 

ICE – Ibérica Comunicação Empresarial, tendo tido também o patrocínio da Presidência da República.

 

O Mundialinho da Integração, teve como objectivo “Pôr todos a falar com todos” e incentivar o convívio e 

intercâmbio cultural entre as diferentes comunidades aqui residentes, bem como apelar à adopção de estilos de 

vida mais saudáveis das nossas populações através da prática desportiva.

 

No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a temática 

abordada no mês de Julho, aquando do início desta iniciativa, foi “Emigração e Imigração – Oportunidades sem 

Fronteiras”. Desta forma o AECPES associou-se com a finalidade de sensibilizar os adeptos do futebol e a 

sociedade em geral para a erradicação da pobreza, promovendo a participação de todos na construção de uma 

sociedade mais justa e socialmente mais coesa.

 

A Cerimónia de Abertura teve lugar no passado dia 17 de Julho, no Estádio da Alta de Lisboa, no Lumiar e 

contou com a participação do Coordenador Nacional do AECPES, da Alta Comissária para a Imigração e Diálogo 

Intercultural, do Governador Civil de Lisboa e do ex-arbitro Paulo Paraty, Comissário Desportivo do evento.

 

Angola, Brasil, Nigéria, Senegal, Cabo Verde, Guiné-bissau, São Tomé e Príncipe, Espanha, Alemanha, Reino 

Unido, Ucrânia, Roménia, Moldávia, Marrocos, Moçambique e China foram as equipas deste torneio multicultural, 

presentes na Cerimónia de abertura e que “mostraram um cartão vermelho” contra a pobreza e exclusão social!

 

Cabo Verde foi o grande vencedor ao derrotar Angola que ocupou a segunda posição no torneio. Já no terceiro e 

quarto lugares ficou a selecção brasileira e moldava, com o Brasil a vencer por 9-8 em penalties, depois de um 

empate a duas bolas.

 

Depois do jogo entre o Brasil e a Moldávia, foi a vez da música e danças tradicionais africanas e uma bailarina 

chinesa entrarem em campo. O grupo feminino de Hip Hop de Batom actuou com duas músicas, uma de alerta 

para a infecção pelo VIH e outra de protesto contra a mutilação genital feminina.

 

Neste torneio destaque ainda para o prémio "Fair Play" entregue à equipa da China, e o de "Integração", 

entregue à equipa de São Tomé, aquela que melhor se integrou dentro na competição.

 

 
 

Ano Europeu marca presença no Festival Paredes de Coura
 

A aceitação e interesse que a presença do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social tem tido nos 

festivais de Verão por onde já passou, fazem-nos acreditar que é uma boa aposta marcar presença neste tipo de 

evento.

 

Temos tido a possibilidade de através de um contacto directo, levar a mensagem do Ano Europeu a milhares de 

pessoas, alertando-as para esta problemática, e envolvendo-as também nesta causa. Ao ser solicitada uma 

ideia, um testemunho, sobre como é que todos nós podemos combater a pobreza, conseguimos que se pense 

também nas soluções e na diferença que o contributo de cada um pode fazer.

 

Do Rock in Rio, passando pelo Optimus Alive, até Paredes de Coura, a "Barraca" não tem deixado ninguém 

indiferente, tendo já sido recebidos convites para estarmos presentes com esta iniciativa noutros eventos.

 

 

 

 
 

Seminário Europeu “RSI - Um Direito à Integração Social”
 

Instituto da Segurança Social, I.P.
 

ISS, I.P. Lisboa, 2009.
 
 
ASSUNTOS: Luta contra a pobreza / Integração social / Protecção social / Distribuição do rendimento / Beneficiários / 
Dados estatísticos / Seminários / União Europeia / Portugal / Rendimento social de inserção
 

Disponível online. 

 

 

 
 

Poverty and discrimination
 

Kevin Lang
 

Princeton University. Princeton, N.J., Oxford, 2007.
 
 
ASSUNTOS: Pobreza / Política social / Discriminação / Estados Unidos
 

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
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