SEMINÁRIO

IBÉRICO

Pobreza e estratégias para a sua erradicação
22 de abril 2016

Auditório da Escola Superior de Educação de Beja
PROGRAMA

9.00h

Receção dos participantes e entrega da documentação

9.30h

Sessão de Abertura
Centro Distrital de Segurança Social de Beja*
Coordenação do Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal

10.00h

Mesa Redonda: A luta contra a pobreza no Distrito: o papel dos associados da EAPN
Portugal
Cercibeja
Santa Casa da Misericórdia de Beja
Lar Jacinto Faleiro
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo
Prudêncio Canhoto - Associado Individual por inerência

M o d e r a ç ã o : João Martins - Coordenador do Núcleo Distrital de Beja da EAPN PT
12.00h

Debate

12.30h

Almoço Livre

14.30h

Mesa Redonda: Estratégias de Combate à Pobreza
Evolução dos indicadores de pobreza e exclusão_ Centro de Estudos em
Serviço Social e Desenvolvimento Local do Instituto Politécnico de Beja
Erradicação da Pobreza em Espanha_ EAPN da Andaluzia de Espanha*
Linhas gerais do Roteiro para uma Estratégia Nacional para a Erradicação da
Pobreza_ Joaquina Madeira - Coordenadora do Núcleo Distrital de Lisboa da
EAPN Portugal

M o d e r a ç ã o : João Martins - Coordenador do Núcleo Distrital de Beja da EAPN PT
16.30h
17.00h

Debate
Encerramento
Organização

Apoios

“A existência de pobres, injustiçados, vítimas de desumanização é altamente prejudicial para um
determinado território, uma vez que a estes fenómenos surge associada a perda de oportunidades e
outras consequências graves, não só para as pessoas que a experienciam, como para as sociedades
em que se produzem. Do ponto de vista social, a exclusão social é uma perda de oportunidades de
desenvolvimento de uma sociedade ao provocar segregação, fratura social, conflitualidade social e
inclusivamente produzir efeitos demográficos como migrações, descida da natalidade, entre outros. Do
ponto de vista económico, o facto de certos segmentos da população não participarem nas estruturas
produtivas é uma perda em termos de potencial de desenvolvimento das populações. Do ponto de vista
da democracia, quebra-se o princípio da igualdade, a garantia dos direitos fundamentais e o princípio da
participação cidadã. Todavia, em Portugal, assim como noutros países da União Europeia, a pobreza e a
exclusão social são fenómenos que sempre existiram e que em vez de desaparecerem estão a agravarse. Todavia, a pobreza e a exclusão social são ainda fenómenos relativamente mal conhecidos e mal
compreendidos na nossa sociedade…..”
in Compromisso para uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social
Objetivo Geral
Promover uma reflexão multidimensional e interdisciplinar sobre a situação atual da pobreza no
contexto ibérico, nacional e distrital
Objetivos Específicos
- Partilha de conhecimentos entre os diferentes atores;
- Lançar pistas para intervenções mais eficazes e inovadoras;
- Divulgar estratégias territoriais de combate à pobreza e à exclusão social.
Destinatários
Técnicos de intervenção social, docentes, estudantes e comunidade em geral.
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