
 
Comunicado de Imprensa 

#POBREPOVO enche as ruas de Portugal na luta contra a pobreza 

Rede Europeia Anti-Pobreza lança campanha nacional para sensibilização da sociedade e 

poderes políticos. À campanha juntam-se mais de 130 atividades. 

“Testemunhar e denunciar a crescente pobreza no nosso país”. Este é o objetivo da 

campanha nacional da EAPN Portugal | Rede Europeia Anti-Pobreza para assinalar o Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza. Nas ruas a partir de 17 de outubro, a 

campanha ativista vai revelar “realidades dramáticas de muitas e muitos portugueses e 

difundi-las no espaço público”.  

Assinada por Miguel Januário, a campanha #POBREPOVO consiste em 20 cartazes diferentes 

com “uma imagem direta e crua, monocromática e escura, remetendo para o luto”. Cada 

cartaz conta uma história, um testemunho, adaptado de frases recolhidas nos Conselhos 

Locais de Cidadãos da EAPN Portugal.  

Os cartazes vão ser colocados por todo o país, nos 18 distritos representados pela EAPN 

Portugal e na Região Autónoma da Madeira. Destes cartazes fazem parte histórias e frases 

como: 

• “Já não sei qual é o sabor da carne. Normalmente janto pão, ou, com sorte, 

bolachas”. 

• “Tivemos que entregar a casa. Daqui a um mês vamos para a rua viver, com os 

miúdos” 

• “Por causa das rendas vivo a 35km do trabalho. Saio às 5h de casa e chego às 22h.” 

Assim, reforça-se a identificação com estas histórias e a empatia com quem as assina, 

também pelas idades abrangentes, lugares-comuns, nomes banais. “São por isso as nossas 

histórias, mais ou menos próximas, mais ou menos ocultas, mas que existem e dizem 

respeito a todas e a todos nós”, explica a Diretora Executiva da EAPN Portugal, Sandra 

Araújo. 

O conceito de povo é intencionalmente transversal, refere, “porque enquanto o grave 

problema que é a pobreza não estiver resolvido, seremos todos, todo o povo, responsável e 

pobre porque permite este flagelo e porque fala enquanto sociedade”. 

“Também porque essa mesma sociedade que perpetua a pobreza, nos coloca mais perto 

destas situações (de qualquer uma das descritas nos cartazes) do que longe e afastados 

delas. Amanhã, por qualquer motivo – um acidente, uma perda familiar, desemprego - 

qualquer uma ou um de nós está a um passo de ser um nome e uma frase num destes 

cartazes. Nós não retiramos as pessoas dessa situação, como não garantimos que amanhã lá 



 
não estejam mais, sabendo, com toda a certeza, que amanhã era possível acabar com este 

drama no país e no mundo”, refere a campanha. 

   

Pretende-se que a campanha seja contínua, tão longa quantas histórias existirem para 

revelar. A EAPN Portugal apresenta oficialmente a campanha no próximo dia 17 de outubro. 

Para além dos cartazes, criou-se uma conta de Instagram própria (@pobrepovo), onde são 

partilhados os testemunhos e conteúdos relacionados com a iniciativa. 

A campanha e o evento fazem parte da Semana das Comemorações do Dia Internacional 

para a Erradicação da Pobreza, que a EAPN Portugal celebra já a partir da próxima segunda-

feira. 

 

Mais de 130 atividades para comemorar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

A Iniciativa pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social tem lugar de 17 a 24 de outubro e 

conta com mais de 130 eventos. Tem como objetivos “utilizar o trabalho em rede e em 

parceria”, bem como “sensibilizar a população para a pobreza e a exclusão social”, explica a 

Diretora Executiva da EAPN Portugal, Sandra Araújo. 

Deste conjunto de eventos, arrancam, já nos dias 17 e 18 de outubro, o XIV Fórum Nacional 

de Combate à Pobreza e Exclusão Social e a entrega do Prémio de Jornalismo “Analisar a 

Pobreza”.  

 

XIV Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social  

Portugal aprovou, em 2021, em Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional de Combate à 

Pobreza 2021-2030.  

A mesma visa ser um instrumento de política pública, com um conjunto de ações coerentes e 

articuladas, e metas que permitam reduzir de forma expressiva a incidência da pobreza. 

Este instrumento torna-se fundamental no momento histórico que vivemos. Aos problemas 

estruturais do país somam-se agora outros problemas que decorrem da conjuntura 

internacional e que já estão a ter e terão no futuro um impacto muito significativo no bem-

estar e nas condições de vida dos portugueses e portuguesas.  

Destaca-se, em concreto, do contexto de crise económica e social resultante da pandemia de 

COVID-19, ao qual se veio juntar a guerra no Leste da Europa, bem como as suas múltiplas 

implicações económicas, sociais, humanitárias, geopolíticas, energéticas, comerciais, 

ambientais e tecnológicas. 



 
As pessoas que integram os Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal manifestaram 

preocupações neste contexto, destacando que as camadas da população mais vulnerável vão 

ser, claramente, os que mais sofrem os efeitos diretos e indiretos da conjuntura.  

Nesse sentido, a EAPN Portugal promove o seu XIV Fórum Nacional de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social, um encontro com a participação de todos, em particular das pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social, em torno da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 

e a repercussão direta nas suas vidas. Mais concretamente, o Objetivo 6.1 “Garantir 

mecanismos de participação das populações em situação de vulnerabilidade no desenho, 

acompanhamento e avaliação da ENCP” vai ser o tema do Fórum. 

Braga recebe esta iniciativa, pelas 14h30 na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, no dia 17 de 

outubro. Nesse dia, vai ainda ter lugar, pelas 17h, o Prémio de Jornalismo “Analisar a 

Pobreza” que distingue peças jornalísticas da imprensa nacional e regional. Dia 18, o Hotel 

Mercure recebe o evento Biblioteca Viva, às 10h. 

A EAPN assinala ainda o 17 de outubro com uma Mensagem (em anexo), bem como o 

programa do Fórum. As restantes atividades da Iniciativa pelo Combate à Pobreza e Exclusão 

Social podem ser consultadas em www.17out2022.eapn.pt  

 

Notas informativas: 

EAPN Portugal - quem somos? 

A EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti Pobreza) é a maior rede europeia de 

redes nacionais, regionais e locais de ONGs, bem como de organizações europeias ativas na luta 

contra a pobreza. Fundada em 1990, em Bruxelas, a EAPN está atualmente representada em 31 

países, nomeadamente em Portugal. 

Criada em 17 de dezembro de 1991, a EAPN Portugal é uma organização, reconhecida como 

Associação de Solidariedade Social, de âmbito nacional, obtendo em 1995 o estatuto de Organização 

Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD). A ação da EAPN Portugal, sediada no Porto, 

estende-se a todo o país através de 18 Núcleos Distritais e um regional, na Madeira. 

Em 2010 foi-lhe atribuído, pela Assembleia da República, o Prémio Direitos Humanos. A decisão, 

unânime, foi tomada por um júri constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias. 

  

Conselhos Locais de Cidadãos – o que são? 

Foram criados em 2009, pela EAPN Portugal, e dinamizados desde então em todos os distritos de 

Portugal, através dos núcleos distritais desta organização. Dá oportunidade a um grupo de cidadãos 

que vivenciam, ou já vivenciaram, situações de pobreza e/ou exclusão social, de norte a sul do país 

http://www.17out2022.eapn.pt/


 
de: se pronunciarem sobre as suas realidades, necessidades e prioridades, a sua qualidade de vida e 

sobre as políticas sociais; identificar dificuldades e estratégias de enfrentamento dos problemas que 

são acionadas por estes cidadãos, assim como a definição de áreas prioritárias de atuação; terem 

uma voz ativa para o diálogo e para participar na vida política falando sobre as medidas que 

interferem nas suas vidas; participarem ativamente na luta contra a pobreza e a exclusão social (luta 

essa relativamente à qual são, desde logo, os principais interessados); através da identificação de 

novas estratégias e novos instrumentos de avaliação das medidas sociais e de exercício de lobby 

junto dos órgãos de poder; atuarem com a EAPN Portugal, ao nível da monitorização e avaliação, 

direta ou indiretamente, do que se vai fazendo a nível nacional nesta área, através da informação, 

formação, investigação e planeamento participado de ações que concorrem para o combate da 

pobreza e da exclusão social. 

Sabendo que a participação é um processo difícil, que necessita de tempo e de maturação, a EAPN 

Portugal decidiu começar por dar pequenos passos que permitam, paulatinamente, reunir as 

condições para uma participação organizada e efetiva num futuro próximo e que, a médio prazo, 

permita a existência de estruturas e plataformas de participação na definição e implementação das 

políticas. Desta forma, promovemos a cidadania e a participação das pessoas que vivenciam ou já 

vivenciaram situações de pobreza e/ou exclusão social através de movimentos de cidadania, quer a 

nível distrital – Conselhos Locais – quer a nível nacional – Conselho Nacional -, e ainda a nível 

europeu, com a participação no Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza e de Exclusão 

Social que se desenvolve desde 2001. 
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