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Introdução O atual contexto político-institucional exige um forte 
compromisso de todas as áreas de intervenção e 
de todos os sectores de atividade. Neste sentido, 
entende-se que no combate à pobreza e à exclusão 
social deve ser mobilizado um conjunto alargado de 
atores, onde se deve incluir os cidadãos que vivem 
em situação mais vulnerável. Para tal, todos temos 
de partilhar trabalho e coresponsabilizarmo-nos 
pela promoção da igualdade de oportunidades, 
pela dignidade e respeito pela pessoa humana, ou 
seja, pelo efetivo desenvolvimento social e vivência 
de uma sociedade democrática e inclusiva. 

Um elemento que consideramos prioritário é apostar 
num maior conhecimento sobre as questões da 
pobreza e da exclusão social. Enquanto cidadãos, 
devemos evitar estereótipos refletindo sobre as 
realidades, tanto as dos outros, como a nossa 
própria realidade. A pobreza tem várias maneiras 
de se manifestar e temos de ter a capacidade 
de ver o que nos rodeia com clareza. A forma de 
pensar da nossa sociedade tem de ser mudada. 
Temos pois um longo caminho a percorrer. Assim, 
em primeiro lugar devemos procurar o máximo de 
informação recorrendo a uma forma de pensar 
crítica, defendendo as nossas opiniões com 
argumentos rigorosos, claros e sistemáticos.
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Temos, igualmente, de trabalhar a tolerância e o 
respeito que tanta falta faz à nossa sociedade. 
Aprender a escutar os argumentos das outras 
pessoas para que juntos encontremos soluções 
melhores e mais adequadas ao combate à 
pobreza e à exclusão social. No entanto, esta luta 
é uma luta de todos nós, de cada cidadão. 

Neste sentido, surgiu a ideia do Conselho Nacional 
de Cidadãos1  da EAPN Portugal apresentar de 
forma simples, sistemática e, sobretudo, pela voz 
dos cidadãos que integram este grupo, o que é a 
pobreza e a exclusão social, assim como identificar 
algumas medidas que consideramos necessárias 
para o combate destas situações. 

Para quê? Para ajudar os cidadãos a obter 
informação mais clara sobre a pobreza e a exclusão 
social. Um instrumento para informar sobre as causas, 
as consequências, as suas formas de expressão e 
alguns indicadores que explicam estas situações.

1 O Conselho Nacional de Cidadãos (CNC) é constituído por 
um representante de cada Conselho Local de Cidadãos. 
Os Conselhos Locais de Cidadãos integram cidadãos que 
vivenciam ou já vivenciaram situações de desfavorecimento 
social, que se identifiquem com os objetivos da EAPN PT e 
que pretendem contribuir voluntariamente para o combate à 
pobreza e à exclusão social. Estes conselhos locais existem em 
cada um dos 18 distritos. 

Para quem? Esta publicação destina-se a todas as 
pessoas que pretendem obter um conhecimento 
mais aprofundado sobre estas realidades, um 
conhecimento transmitido pelos cidadãos que 
vivenciaram ou ainda vivenciam de perto estas 
mesmas situações. 

A pobreza e a exclusão social são uma violação dos 
Direitos Humanos. Está nas nossas mãos promover 
a dignidade humana. Todos juntos numa só voz,  
devemos lutar para que esta seja uma prioridade 
e que todos possam ser cidadãos ativos numa 
sociedade inclusiva. Os problemas sociais agravam-
se de dia para dia. É necessário e urgente enfrentar 
estes problemas de forma estrutural, consistente e 
permanente. Por isso, não se pode trabalhar nesta 
área com o sentimento de que se vai fazendo. É 
preciso pensar, agir, mudar para que possamos 
caminhar para um mundo sem pobreza! 

PENSAR em modos de desconstruir preconceitos     
e estereótipos;
AGIR para construir uma sociedade livre de pobreza;
MUDAR a forma como as políticas estão a ser 
definidas de forma a promover uma efetiva 
igualdade, inclusão e coesão social.
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“ Para mim a pobreza é não ter dinheiro 
para comer, para comprar o básico. 
Olhar para os filhos e não ter dinheiro para dar 
o que eles querem. 
Não ter como pagar a renda, água, gás e luz. 
Para mim isto é pobreza. 
Não ter dinheiro para comprar nada.

”(Elemento do CNC) 
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1

1.1 - O QUE É A POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL?

“É não ter cheta e ser olhado de lado”

Pobreza 
A pobreza está relacionada com a falta de recursos 
materiais que não permitem a uma pessoa participar 
de forma igual na sociedade em que está inserida. 
Mas também é quando não se tem a possibilidade de 
participar nas atividades e ter as condições de vida e 
conforto consideradas habituais na sociedade, como 
por exemplo, atividades culturais, educacionais e 
acesso à saúde. Refere-se assim à privação de recursos 
e não apenas à insuficiência de rendimentos, como 
por exemplo privação relativamente às atividades 
culturais e sociais. Não ter rendimentos suficientes para 
os bens essenciais como por exemplo alimentação, 
habitação, água, eletricidade entre outros. Podemos 
ainda dizer que pobreza refere-se aos meios que uma 
pessoa necessita para alcançar os padrões mínimos e 
participar, com normalidade, na sociedade. “É uma 
situação social em que a pessoa referenciada não 
tem meio e alternativas para viver segundo o padrão 
da sociedade, sem a justiça do Estado em apoia-lo 
para ter uma vida digna.” 

É importante fazer ainda a distinção entre Pobreza 
Absoluta e Pobreza Relativa.

POBREZA ABSOLUTA – sugere pobreza severa, 
pobreza extrema, um estado mais profundo de 
pobreza. Remete para situações em que as pessoas 
não veem satisfeitas as necessidades mais básicas 
à sua sobrevivência (alimentação, habitação, 
saúde, educação, entre outros). 

POBREZA RELATIVA – Remete para situações em 
que o estilo de vida e o rendimento de algumas 
pessoas situam-se num patamar bastante abaixo 
do nível de vida do país ou da região em que vivem. 
A pobreza traz dificuldades à vida das pessoas, 
impedindo-as de participar ao nível económico, 
social e cultural. 

Breve abordagem à pobreza 
e à exclusão social 
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Exclusão Social 
Estamos perante uma situação de exclusão social 
quando não existe um verdadeiro exercício dos 
direitos e deveres enquanto cidadãos (por exemplo, 
devido a uma situação de pobreza, etnia, religião, 
entre outros). É não termos direito à palavra. A não 
sermos respeitados pelas diferenças. Não termos 
a mesma igualdade de oportunidades. É viver 
excluído da vida social, como por exemplo, uma 
situação de desemprego que nos condiciona o 
acesso ao mercado de trabalho. 

É a recusa, por parte da sociedade em geral, à 
não-aceitação do que é diferente, o que leva ao 
desrespeito pelas características do outro. A frase 
“A minha liberdade termina quando começa a 
liberdade do outro” expressa bem esta ideia. 

Existem dois tipos de exclusão social:
 
AUTOEXCLUSÃO - quando a própria pessoa se excluí. 
Pode ter várias causas, por exemplo a pessoa 
sente-se inferiorizada em relação aos outros; tem 
dificuldade em relacionar-se com os outros; têm 
falta de autoestima; tem falta de motivação para 
participar (ex. não votar nas eleições a pessoa 
autoexclui-se do exercício de um direito) 

HÉTERO-EXCLUSÃO - quando a sociedade ou algum 
cidadãos excluem alguém, colocando essa pessoa 
de lado. Exemplo: pessoas com deficiência, pessoas 
idosas, minorias étnicas, deficientes, refugiados, 
entre outros. 

Concluindo podemos dizer que a “pobreza é a 
impossibilidade de ter uma vida condigna. A exclusão 
social é o afastamento perante o meio social.” 

1.2 - A POBREZA IMPLICA NECESSARIAMENTE 
EXCLUSÃO SOCIAL? 

“Quando é extrema sim”

Como foi possível, verificar no ponto anterior, 
estamos perante conceitos diferentes, mas 
poderão interligar-se. A pobreza normalmente está 
relacionada com a exclusão social pelas formas de 
expressão que assume e na dificuldade de inclusão 
na sociedade. Os cidadãos podem não estar 
numa situação de pobreza (em termos de recursos 
económicos) mas vivenciarem uma situação 
de exclusão (devido por exemplo à orientação 
sexual, ser portador de uma deficiência, religião, 
etnia, idade, entre outros), mas normalmente a 
pobreza e a exclusão social “andam de mãos 
dadas”. A pobreza quase sempre leva à exclusão 
porque as pessoas em situação de pobreza 
ficam “automaticamente” excluídas do acesso a 
determinados direitos e oportunidades. Exemplo: 
ausência de cuidados de saúde com uma resposta 
mais rápida porque não tem recursos financeiros 
para pagar os serviços de saúde privados, tendo 
que ficar em lista de espera no serviço público; 
ausência de participação em determinados 
tipos de oferta cultural que implica pagamento, 
fraca qualidade de alimentação e acesso a uma 
alimentação diversificada (carne, peixe, etc). 
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Assim, a pobreza e a exclusão social reforçam-se 
mutuamente. Quando uma pessoa perde o 
emprego, fica sem recursos financeiros o que a 
impede de ter acesso a bens e serviços (habitação, 
saúde, lazer), logo sente-se diminuída e muitas 
vezes marcada por um sentimento de inutilidade 
na sociedade. Podemos considerar de forma 
sintética que a exclusão é mais abrangente e 
que condiciona a participação das pessoas na 
sociedade da qual fazem parte. 

1.3 – PORQUE SE CAI NUMA SITUAÇÃO 
DE POBREZA E DE EXCLUSÃO SOCIAL? 

Hoje, mais do que nunca, a pobreza e a exclusão 
social vão perdendo as suas fronteiras, e deixando 
de ser problemas que estão apenas ligados a 
determinados grupos, características e condições, 
para se tornarem num problema que atinge uma 
grande parte da população do nosso país. O 
empobrecimento que resulta do desemprego, 
do emprego precário, da perda do rendimento 
médio disponível das famílias, faz com que toda 
a sociedade perca bem-estar e generaliza a 
vulnerabilidade social. “A pobreza em si já é má, 
mas quando a pessoa é excluída, a pessoa sente-se 
um farrapo”. As áreas mais visíveis da pobreza 
em Portugal situam-se sobretudo nos sectores da 
habitação, saúde, educação e emprego. 

A maior parte dos elementos dos Conselhos 
Locais da EAPN Portugal vivencia uma situação 
de desemprego de longa duração. Esta situação 

agrava-se quando estamos perante um mercado 
de trabalho caracterizado por uma forte 
insegurança e precariedade (contratos a prazo, 
trabalho temporário, entre outros), assim como uma 
forte presença de uma economia informal o que 
contribui para o aumento dos riscos de pobreza.

Paralelamente assiste-se ao aumento do 
número de pessoas que não têm acesso aos 
principais bens e serviços, designadamente água, 
eletricidade, gás, saúde, habitação, entre outros. 
Esta situação deve-se fundamentalmente às 
situações de desemprego que caracteriza uma 
parte significativa das famílias portuguesas e que 
apresentam igualmente rendimentos insuficientes 
e qualificações escolares e profissionais baixas. 

Assim, estas situações iniciam-se quando algum facto 
na vida do indivíduo o torna vulnerável (por exemplo, 
a perda do emprego, a doença, etc). No entanto, 
a exclusão não acontece até haver uma perda real 
do poder de participação do indivíduo, uma 
vez que no processo intervêm 4 esferas sociais 
que se inter-relacionam entre si de tal forma que 
uma delas podia compensar as desvantagens que 
se produzissem na outra (por exemplo, a ajuda 
económica recebida numa situação de doença 
permite que o impacto desta na nossa vida seja 
menor).

Para perceber melhor o que foi dito anteriormente, 
é importante ter presente alguns exemplos: 
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▶PESSOAL: o indivíduo é vulnerável quando a sua 
situação pessoal se situa em clara desvantagem 
para exercer a sua participação relativamente 
ao resto da população. Alguns fatores que se 
podem incluir nesta esfera: o nível educativo ou 
formativo; o estado de saúde (física e mental); a 
existência de consumos de substâncias psicoativas 
e comportamentos aditivos, entre outros.
▶ FAMILIAR E RELACIONAL: as redes sociais são a 
forma básica de interação do indivíduo e as relações 
sociais são um fator fundamental de integração. Entre 
as relações primárias ou mais estreitas, produz-se uma 
relação solidária que protege as pessoas de situações 
adversas. A perda ou inexistência de redes/relações 
sociais reduzem as possibilidades de participação 
do indivíduo, uma vez que o deixa numa situação 
de indefesa/ de solidão face às condições de 
vulnerabilidade (“ninguém vive sozinho”).
▶SOCIOECONÓMICO: a estrutura económica 
da sociedade, o seu sistema de distribuição da 
riqueza, o acesso à informação, as situações de 
crise económica, de reestruturação dos sistemas de 
produção, as perceções e estereótipos, o racismo e 
a discriminação, os ambientes degradados como, 
por exemplo, as zonas urbanas ou rurais em declínio.
▶POLÍTICO-ADMINISTRATIVO E DE PROTEÇÃO SOCIAL: 
o sistema normativo, legal e administrativo 
desempenha um papel fundamental para garantir 
a participação igualitária e o acesso à justiça 
de todos os indivíduos. Para além disso, estes 
sistemas são indispensáveis para compensar as 
desvantagens dos níveis anteriores: redistribuição 
da riqueza, proteção ao desemprego, saúde, 
educação, habitação, justiça fiscal. 

Fatores principais por nível:

1 – PESSOAL:
•Baixa qualificação
•Insucesso escolar
•Consumos de substâncias psicoativas
•Comportamentos aditivos
•Privação de liberdade
•Doença
•Algum tipo de deficiência

2 – FAMILIAR-RELACIONAL:
•Violência / Maus-tratos
•Abandono / distanciamento emocional
•Perda de cônjuge/ ou de outro familiar 
•Ausência de redes sociais e informais 

3 – SOCIOECONÓMICO
•Sem recursos/precariedade económica
•Situação profissional precária
•Racismo e discriminação 
•Contextos económicos desfavorecidos
•Desertificação

4 – POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
•Sem habitação/habitação precária
•Rendas mínimas subsidiadas
•Falta de acesso à informação
•Entraves/dificuldades de no acesso aos 
serviços (em particular serviços jurídicos)
•Falta de acesso aos serviços de saúde



12

1.4 - COMO SE RELACIONAM 
POBREZA E DESIGUALDADE ?

”Como um mau casamento, 
porque normalmente andam juntas” 

Quanto maior a pobreza, maior a desigualdade. 
A concentração da riqueza num grupo ou 
numa pequena parte da sociedade agrava a 
desigualdade. Quanto mais for essa concentração, 
maior é a pobreza porque a riqueza do mundo está 
menos distribuída pela sua população.

A pobreza reforça a desigualdade e vice-versa. 
Uma vez que uma pessoa com poucos recursos 
económicos, mesmo que tenha as mesmas 
oportunidades que uma pessoa com mais recursos, 
não consegue aceder às mesmas. 

1.5 - COMO MEDIMOS A DESIGUALDADE ?

“Pelas necessidades cada 
vez mais prementes”

A desigualdade é medida tendo presente um 
instrumento como o coeficiente de Gini – que é um 
indicador sintético de desigualdade na distribuição 
do rendimento que assume valores entre 0 (quando 
todos os indivíduos têm igual rendimento) e 100 
(quando todo o rendimento se concentra num 
único indivíduo). O coeficiente pode também 
variar entre 0 e 1. 

O coeficiente de Gini mede a extensão até à 
qual a distribuição de rendimentos (ou, em alguns 
casos as despesas de consumo) entre indivíduos 
ou agregados familiares inseridos numa economia, 
se desvia de uma distribuição perfeitamente igual. 

Este coeficiente consiste em um número entre 0 e 1, 
onde 0 corresponde à completa igualdade (no caso 
do rendimento, por exemplo, toda a população 
recebe o mesmo salário) e 1 corresponde à 
completa desigualdade (onde uma pessoa recebe 
todo o rendimento e as demais nada recebem). O 
Indicie de Gini é o coeficiente expresso em pontos 
percentuais (é igual ao coeficiente multiplicado 
por 100).

Assim, 

▶A desigualdade na distribuição dos 
rendimentos é tanto mais forte quanto 
maior for o valor assumido pelo coeficiente.
No entanto, devemos ter presente que:

▶Os indicadores de pobreza medem a 
realidade da desigualdade em termos de 
rendimentos, e não necessariamente os 
níveis de bem-estar.

▶ A mediana dos rendimentos não se 
constrói sobre os rendimentos reais da 
população, mas sim sobre os rendimentos 
declarados. 

▶ A medição dos rendimentos impede o 
cálculo correto da desigualdade entre os 
membros da mesma família.

1.5.1 – Alguns exemplos de desigualdade: 

▶Desigualdade de acesso à palavra 
(não ter voz); 

▶Desigualdade no acesso à informação;

▶Desigualdade de acesso ao emprego;
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▶Desigualdade de acesso à saúde (tem-se 
acesso conforme o rendimento que se tem)

▶Desigualdade de acesso ao atendimento 
(discriminação, por exemplo como vai 
vestido, etnia, entre outros);

▶Desigualdade no acesso à formação e 
educação;

▶Desigualdade no acesso à cultura e ao 
lazer (por exemplo: ir ao cinema, ao teatro, 
fazer férias, comprar um livro, ter dinheiro 
no bolso para tomar um café);

▶Desigualdade decorrente da discriminação 
de género;

▶Entre outros. 
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Pobreza não é uma condição 
que nasce connosco. 
Pobreza é, acima de tudo, 
ausência de justiça.

(Elemento do CNC) 

“ “
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2
Como se mede a pobreza 
e a exclusão social?

“Pelo rendimento per capita”

A pobreza na maioria das vezes é medida tendo presente níveis e condições de vida. Seja qual for o 
conceito adotado para definir quer seja absoluta ou relativa, a pobreza preocupa-se com as condições 
que têm de ser satisfeitas ou com recursos que são necessários para se ter acesso a um determinado 
padrão de vida. 

Existe um conjunto de indicadores que permitem identificar dados sobre a pobreza e a exclusão social, 
designadamente:
 

1- O INDICADOR AROPE (AT RISK OF POVERTY AND/OR EXCLUSION) RISCO DE POBREZA E/OU EXCLUSÃO SOCIAL)
 
Este indicador é composto por 3 sub-indicadores: 

▶Taxa de Risco de Pobreza 
-considera-se em risco de pobreza as pessoas que vivem com um rendimento inferior a 60% da 
mediana dos rendimentos monetários equivalentes. A taxa de pobreza correspondia à proporção 
de habitantes com rendimentos monetários líquidos anuais por adulto equivalente inferior a 5 059 
€ em 2014 (cerca de 422€ por mês).

▶Privação Material e Privação Material Severa 
- Privação material baseia-se na ausência de pelo menos 3 dos 9 itens identificados como 
representativos das necessidades económicas e materiais dos agregados familiares. 
- A privação material severa corresponde a ausência de pelo menos 4 dos 9 itens. 



17

9 itens representativos das necessidades económicas e de bens duráveis das famílias:

1 • Sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada (sem recorrer 
a empréstimo); 

2 • Sem capacidade para pagar uma semana de férias, por ano, fora de casa; 

3 • Atraso, motivado por dificuldades económicas, em algum dos pagamentos regulares relativos a 
rendas, prestações de crédito ou outras despesas do dia-a-dia; 

4 • Sem capacidade financeira para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), 
pelo menos de 2 em 2 dias;

5 • Sem capacidade financeira para manter a casa adequadamente aquecida; 

6 • Sem disponibilidade de máquina de lavar roupa por dificuldades económicas; 

7 • Sem disponibilidade de televisão a cores por dificuldades económicas; 

8 • Sem disponibilidade de telefone fixo ou telemóvel, por dificuldades económicas;
 
9 • Sem disponibilidade de automóvel (ligeiro de passageiros ou misto) por dificuldades económicas. 

▶Intensidade Laboral per capita muito reduzida - todos os indivíduos com menos de 60 anos que, 
no período de referência do rendimento, viviam em agregados familiares em que os adultos entre 
os 18 e os 59 anos, (excluindo os estudantes) trabalharam em média menos de 20% do tempo.
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Os dados estatísticos presentes neste documento não nos permitem ser muito otimistas face ao futuro. Do 
ponto de vista europeu destacamos dois fenómenos; a crise humanitária que vivemos com os refugiados 
e a ameaça permanente de terrorismo que a Europa vive. Face a estes fenómenos, as manifestações 
xenófobas que vamos assistindo um pouco por toda a Europa, levam-nos a temer por um futuro de forte 
instabilidade e desesperança.

Em relação ao nosso país e se olhássemos apenas para os números ficaríamos assustados com o número 
de crianças em Portugal que se encontra em situação de pobreza e ou exclusão social e ficávamos 
igualmente assustados com os números da emigração e com os números do desemprego jovem. Aqui 
falamos apenas das novas gerações, daquelas que irão desenvolver o nosso País. 

Depois temos também múltiplos desafios quando nos voltamos para a população idosa em Portugal, pois 
o índice de envelhecimento da população em Portugal é elevadíssimo e com projeções de longo prazo 
que merecem a nossa atenção.

Quanto aos adultos em idade ativa continuamos com elevadas taxas de desemprego jovem e 
desemprego de longa duração e, acima de tudo, continuamos com um número de trabalhadores pobres 
surpreendentemente alto e que não está necessariamente relacionado com o fenómeno da crise; acaba 
por ser já estrutural. Em Portugal a mão-de-obra é mal paga e o emprego precário predomina, afetando 
sobretudo as mulheres.

3
Alguns dados
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3.1 – SABIA QUE NA UNIÃO EUROPEIA…

▶Estima-se que existiam em 2015 cerca de 118.759 milhões de pessoas em situação de pobreza 
e de exclusão social (23.7% do total da população).
▶30.8% das pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos encontravam-se 
em maior risco de pobreza e de exclusão social, logo seguidas pelo grupo das crianças, com 
idades até aos 16 anos, com 26.6%e. O risco de pobreza e exclusão social para o grupo das 
pessoas com 55 ou mais anos foi de 20.7%.
▶A taxa de desemprego jovem foi de 18.2% para a UE28 (Setembro de 2016) e a taxa de 
desemprego global foi de 8.5%.
▶A taxa de trabalhadores pobres foi estimada em 9.5% em 2015 para a UE28.
▶A taxa de jovens NEET (Jovens que não estão nem a trabalhar nem a estudar ou a frequentar 
qualquer tipo de formação), para a UE28 foi em 2015 de 12.0%.
▶Em 2014 as disparidades salariais entre homens e mulheres situou-se em 16.1% na UE. E nesse 
mesmo ano, 1 em cada 5 mulheres (20.0%) com idades entre os 25-49 e sem crianças a cargo 
trabalhavam em part-time.

3.2 – SABIA QUE EM PORTUGAL …

▶Em 2014, 19.5% das pessoas estavam em risco de pobreza. No conjunto da população eram 
as crianças que se encontravam em situação de maior risco de pobreza com uma taxa de 
24.8% e para a população idosa a taxa era de 17.1%.
▶No que diz respeito à taxa de pobreza e exclusão social esta foi de 26.6%.
▶Em 2015 10.9% dos trabalhadores encontravam-se em situação de vulnerabilidade à pobreza.
▶A taxa de desemprego estimada para setembro de 2016 situou-se em 10.9% e a taxa de 
desemprego para os jovens foi estimada em 28.6%.
▶A taxa de jovens NEET foi de 11.3% em 2015.
▶A desigualdade de rendimento em 2014 situou-se nos 6.0, ou seja, 20% da população com 
maior rendimento recebia aproximadamente 6 vezes o rendimento dos 20% da população 
com o rendimento mais baixo.
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4
Alguns termos e ideias erradas 
sobre a pobreza e a exclusão social
Ser pobre ou excluído é um estigma. Não devemos utilizar as palavras pobres e excluídos mas sim 
pessoas em situação de pobreza e de exclusão social. A pobreza é uma situação que as pessoas 
vivenciam numa determinada altura. Não é algo da sua personalidade, nem é uma coisa que os define, 
nem explica aquilo que a pessoa é. “As pessoas vivem em situação de pobreza quando o rendimento 
e os recursos são tão diminutos que as impedem de ter um nível de vida considerado aceitável na 
sociedade em que vivem. Devido à pobreza estas pessoas podem ter de enfrentar desvantagens 
múltiplas relativamente ao desemprego, ao baixo rendimento, às más condições de habitabilidade, 
aos inadequados cuidados de saúde e aos obstáculos à aprendizagem ao longo da vida, à cultura, ao 
desporto e ao lazer. São frequentemente excluídas e marginalizadas da participação nas atividades 
(económicas, sociais e culturais) que são a regras para outras pessoas e o seu acesso aos direitos 
fundamentais pode ser restringido”.2  

Assim, a pobreza não é um estado desejável/natural. Uma sociedade que funciona com justiça e 
igualdade tenderá a ter níveis de pobreza mais baixos. Quanto mais injusta e desigual for a sociedade, 
mais pobreza criará. Por isso é necessário assumir de uma vez por todas que a pobreza e a exclusão social 
aumentam quando se verificam as seguintes situações: 

▶leis que taxem todos os rendimentos pela mesma medida (as pessoas que tinham o rendimento 
mais baixo saírem sempre penalizadas);
 
▶trabalho precário, em que mais de metade das famílias portuguesas sobrevivem apenas com 
o salário mínimo mensal (claramente insuficiente para fazer face às despesas). As condições de 
trabalho são tão precárias em algumas situações que mesmo com emprego e salário no fim do 
mês, a pobreza e a exclusão social mantêm-se. Há trabalhadores que assinam 3 contratos por 
semana através das empresas de trabalho temporário. Que estabilidade é esta? Que confiança 
nos dá? Que futuro nos dá? 

2 Comissão Europeia, Relatório Conjunto sobre a Inclusão Social 2004. 
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Contudo, existem mitos e ideias erradas sobre as pessoas que vivem situações de pobreza e de exclusão 
social. Ideias que não correspondem à realidade e que se encontram nos discursos dos cidadãos em 
geral no dia-a-dia (exemplo, no café, autocarros, serviços públicos, meios de comunicação social, 
entre outros). 

Algumas ideias erradas: 

▶“São pobres, logo são delinquentes”; 

▶“São pobres porque não têm capacidades”;

▶“São pobres porque não querem trabalhar, porque 
vivem e querem viver à custa do Estado”;

▶ “São Ciganos, são gatunos”;

▶“Recebem o RSI e não querem trabalhar”;

▶“Andamos a trabalhar para eles”;

▶“Andamos nós a descontar para eles (beneficiários RSI)”; 

▶“Pobres são pessoas que recebem o Rendimento Social 
de Inserção e não querem trabalhar”;

▶“Quem tem automóvel não é pobre; um automóvel não 
é um bem essencial, é um luxo”;

▶“Quem tem uma casa não é pobre”;

▶“Quem frequenta o café não é pobre”;

▶“São pobres porque se acomodaram e não têm 
vontade de mudar”;

▶“ Os pobres são subsídio-dependentes”;

▶“Os pobres são todos iguais”;

▶“As outras pessoas sabem sempre o que é melhor para o 
pobre: há sempre quem saiba o que é melhor /ideal para 
aquela pessoa que é pobre, nem é necessário perguntar 
pois toda a gente sabe o que é necessário fazer. “
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O risco de utilizar estas expressões e tantas outras que não estão aqui mencionadas, incide no facto destas 
se transformarem em estereótipos que se traduzem em comportamentos discriminatórios colocando em 
causa os direitos humanos destes cidadãos. Estamos assim perante um círculo vicioso que aumenta o 
risco de exclusão social. 

Quem pertence a uma etnia e/ou tem uma “cor de pele” diferente da sociedade maioritária tende 
a ser “colocado” de parte. Em algumas situações, o género (masculino e/ou feminino) também é 
motivo de exclusão. Estes são comportamentos baseados em preconceitos. Todos temos preconceitos 
(ideias prévias sobre as pessoas, as situações, etc.), o importante é estarmos vigilantes em relação a 
eles e não deixar que essas ideias discriminem ou promovam a desigualdade junto de alguns cidadãos. 
Termos de ter a consciência de que a nossa visão é apenas uma perspetiva sobre as coisas. Sobretudo, 
é importante que as pessoas não imponham as suas visões umas às outras, com base na crença de 
que são as únicas possíveis, acertadas e verdadeiras. Por isso, acreditamos que é necessário apostar 
num maior conhecimento e numa maior desconstrução das representações que existem face a 
determinados grupos e/ou cidadãos. Só assim poderemos promover uma sociedade justa, coesa e 
com a mesma igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. 

ESTIGMA DISCRIMINAÇÃO
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5
O que pode ser feito para combater 
a pobreza e a exclusão social?

A pobreza é um problema estrutural e uma responsabilidade coletiva. Por isso, é necessário partilhar 
responsabilidade e soluções, pois este é o primeiro passo para a combater, assim como a exclusão 
social. Esta partilha exige o envolvimento de todos: cidadãos em geral; as entidades governamentais; 
os meios de comunicação social; as entidades sociais e o próprio sector empresarial. 

5.1- CIDADÃO COMUM – “PARTICIPAR E SER VOZ ATIVA” 

Tendo presente as várias situações de pobreza e 
exclusão social e das vulnerabilidades existentes, 
é necessário apostar na mudança deste contexto. 
Esta mudança só é possível com a participação 
ativa e com o verdadeiro exercício de cidadania. 
Por isso acreditamos que é importante ter presente 
os seguintes aspetos: 

▶Apostar num maior conhecimento da 
realidade  para apresentar sugestões, 
pois “conhecendo podemos agir e atuar 
melhor com o outro”, através de ações de 
formação, de partilha e intercâmbio com 
outras pessoas que vivenciam situações de 
pobreza e de exclusão social. 
▶Informar a sociedade em geral sobre as 
causas e as consequências da pobreza e 
da exclusão social, não reproduzindo os 
discursos que fomentam o desconhecimento 
e as ideias erradas sobre estas questões. 

▶Participar e fazerem-se ouvir junto das 
entidades responsáveis, apresentando melhorias e 
contributos para as políticas sociais (definir soluções 
para problemas que podem afetar qualquer 
cidadãos). Precisamos de uma sociedade 
civil mais informada, mais pró-ativa, capaz 
de agarrar os grandes desafios que se 
colocam e manifestar-se nas instâncias 
devidas de forma firme e esclarecida. Esta 
aposta deve começar nas novas gerações e 
deve influenciar a educação e a formação 
cívica.
▶Intercâmbio de experiências pessoais 
e locais, participando ativamente como 
cidadãos na luta contra a pobreza através 
de ações de voluntariado e de grupo de 
participação. 
▶Associando-se a organizações/instituições 
que lutam contra a pobreza, disponibilizando 
o seu tempo, a sua experiência, as suas ideias 
e contribuindo com o empenho nesta luta 
que deve ser uma luta de todos os cidadãos. 
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▶Criar associações que possam dar apoio a 
pessoas que se encontram numa situação 
de vulnerabilidade social.

5.2- AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - “DINAMIZAR”

As entidades governamentais assumem um papel 
importante no combate à pobreza e exclusão 
social sendo fundamental dinamizar e mobilizar 
todos os atores para esta luta. Estas entidades 
devem promover estratégias de prevenção para 
prevenir a exclusão e a pobreza. É importante 
que essas medidas garantam os direitos de todas 
as pessoas independentemente do local onde 
vivem (em especial as famílias com menores 
a cargo ou outros fatores de vulnerabilidade). 
Garantir que essas medidas sejam aplicadas 
sempre com o maior respeito para com a pessoa, 
permitindo assim a sua inclusão na sociedade e 
evitando a pobreza envergonhada. Neste sentido 
as entidades governamentais devem ter em 
consideração os seguintes pressupostos: 

▶Mais do que assistir pontualmente, com 
ações avulsas é necessário concertar 
políticas para ações globais duradouras 
e justas. Temos de agir com outros valores 
e atitudes. Temos de olhar para o futuro e 
fomentar em toda a sociedade uma cultura 
de justiça e de solidariedade. 
▶Incluir na agenda política do país o objetivo 
do combate da pobreza e da exclusão 
social, comprometendo-se com a definição 
de estratégias e metas para a eliminação 
da pobreza e que encontrem os adequados 
suportes institucionais para fazer valer os direitos 
humanos e “castigar” o seu incumprimento. 

▶Os responsáveis políticos devem-se 
empenhar em garantir uma redistribuição 
mais equitativa dos recursos e da riqueza, que 
deverá ser tomada em consideração, tanto 
na conceção das políticas económicas como 
das sociais, pois a renúncia a mecanismos 
de redistribuição do rendimento impede 
a afirmação de um desenvolvimento 
sustentável, bem como a manutenção e a 
reprodução da pobreza. 
▶Definir um rendimento adequado às 
necessidades fundamentais das famílias, 
que não seja calculado apenas com base 
na satisfação das necessidades básicas de 
sobrevivência mas, também, proporcionar 
o acesso à educação, saúde, habitação, 
justiça e cultura. Um rendimento que permita 
às famílias viver de forma digna e garantir 
uma vida minimamente justa e inclusiva. 
▶São necessárias formas de democracia mais 
participativas, a todos os níveis e em todas 
as políticas. As estruturas de participação 
devem assegurar que as vozes das pessoas 
em situação de pobreza e/ou exclusão social 
sejam ouvidas e incluídas. 

Desta forma, é necessário “garantir que as pessoas 
tenham emprego e proteção social para as famílias 
mais vulneráveis. É importante que esta causa 
seja nacional e mundial. É necessário sensibilizar, 
incentivar e motivar, pedindo e exigindo esforço e 
empenho de todos nesta vital tarefa. Precisamos de 
responsabilização, sensibilidade, exemplaridade, 
solidariedade, ética e bom senso. A pobreza é uma 
violação profunda de todos os Direitos Humanos 
(civis, políticos, culturais, económicos e sociais). 
Investimento numa verdadeira cultura cívica de 
responsabilidade e de solidariedade entre os 
cidadãos e entre estes e o Estado”. 
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5.3 - OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - “DIVULGAR”

Os meios de comunicação social assumem um 
papel importante de conhecimento e de influência 
sobre as ideias/representações que os cidadãos 
têm sobre a pobreza e a exclusão social. De forma 
a contribuir para esse conhecimento os meios de 
comunicação social devem: 

▶Divulgar as verdadeiras causas da pobreza 
permitindo um maior conhecimento sobre a 
realidade e as várias situações de pobreza 
e de exclusão social a todos os cidadãos, 
combatendo algumas ideias erradas que a 
sociedade tem sobre estas situações e sobre 
as pessoas que estão numa situação de 
pobreza e de exclusão social. 
▶Divulgar notícias contextualizadas, que 
explicam como a pessoa chegou ali, 
como e porquê estão naquela situação, 
tratando-a como parte de um processo e 
de um contexto. Neste sentido, é importante 
contar com a opinião de especialistas nas 
áreas, que mostrem ideias e formas para 
lutar contra a pobreza e exclusão social. 
▶Os meios de comunicação devem ser um 
instrumento gerador de sensibilização e 
consciência cívica.
▶Não contribuir para a estigmatização das 
pessoas em situação de desfavorecimento 
social, nomeadamente a ideia da pobreza 
crónica e a da impossibilidade de sair dela, 
focando-se nas capacidades das pessoas. 
▶Mostrar histórias de sucesso de pessoas 
que conseguiram sair da situação em que 
se encontravam, de forma a combater a 
imagem da pessoa excluída como marginal, 
uma carga, ou ainda da pobreza como uma 
condenação perpétua. 

▶Fomentar a colaboração da comunicação 
social e as ONG´S para que as primeiras 
possam agir como “voz” de histórias de 
sucesso, de discursos e trabalhos.
▶Evitar imagens de pobreza que possam 
fazer com que formem estereótipos, isto é, 
não devem fazer peças jornalísticas da área 
da pobreza e exclusão com conotação 
negativa. Não fazer disso um espetáculo 
mediático que intimida, envergonha e 
magoa a dignidade das pessoas.
▶Dar visibilidade às campanhas que as 
várias organizações desenvolvem. 

5.4 - AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - “ABRIR PORTAS”

As organizações sociais desempenham um papel 
fundamental no combate à pobreza e exclusão 
social pela proximidade aos cidadãos como às várias 
situações de pobreza existentes nos territórios. 
Por isso, é fundamental a intervenção levada a 
cabo pelas várias instituições da sociedade civil 
envolvidas nesta causa. Considera-se assim importante 
apostar nos seguintes eixos de intervenção: 

▶Conhecer sempre e mais o fenómeno da pobreza, 
exclusão social e desigualdade social. Abrir as portas, 
motivar e elucidar as pessoas que vivem nessas 
situações de forma a participarem na luta pela 
erradicação da pobreza e de outros fenómenos. 

▶Apostar em serviços sociais e públicos que 
estejam próximos, acessíveis e integrados 
na realidade social em que estão situados, 
melhorando o acompanhamento que estes 
serviços prestam, nomeadamente a nível: 
económico, social, afetivo, entre outros;
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▶Exercer “pressão” para que as entidades 
responsáveis por estas questões executem 
modelos de intervenção flexíveis e adaptados 
às necessidades das pessoas;
▶Promover a participação social e o 
voluntariado como elemento fundamental 
mediante o qual a cidadania se enquadra 
na mudança social. 
▶Promover a participação das pessoas 
em situação de pobreza e exclusão social 
nos seus próprios processos de inserção e 
participação cívica. 
▶Capacitar para a promoção de instituições 
com respostas inovadoras e criativas e com 
equipas capazes de “sair da caixa”. Neste 
sentido, importa capacitar as direções das 
instituições de forma a serem mais críticas, 
construtivas e capazes de defender os 
direitos dos mais carenciados e das próprias 
organizações.
▶Comprometer-se com a defesa dos direitos 
sociais a nível político e social. 
▶O princípio do trabalho em rede deve ser 
considerado como um princípio estratégico 
a adotar, uma vez que apela ao trabalho 
conjunto de diferentes atores (diferentes 
organizações) 

5.5 – MERCADO DE TRABALHO – “DIGNIFICAR”

O Mercado de Trabalho não se limita exclusivamente 
às “empresas”. Existem muitos empregadores que 
não são empresas do chamado “setor lucrativo” 
e que representam uma parte considerável dos 
empregadores: o setor da Economia Social e o 
Estado empregam milhares de trabalhadores 
e a aplicação dos princípios da chamada 

Responsabilidade Social são também extensíveis a 
estas entidades. 

A responsabilidade social das empresas materializa-
se em duas dimensões: a interna e a externa. Na 
sua dimensão interna, as práticas socialmente 
responsáveis relacionam-se com a gestão dos 
recursos humanos, a saúde e segurança no 
trabalho, a adaptação à mudança e a gestão do 
impacto ambiental e dos recursos naturais. É nesta 
dimensão que se inscrevem as práticas socialmente 
responsáveis relativas à existência de condições, 
por parte das empresas/entidades, no sentido de 
estabelecerem horários flexíveis para que os 
seus trabalhadores possam ter acesso ao ensino 
pós- laboral (por exemplo) ou a cuidar dos seus 
filhos menores ou familiares dependentes, em 
suma a permitirem que os seus trabalhadores 
possam conciliar a sua vida profissional e a 
vida familiar e/ou de formação ao longo da 
vida. Embora muitas destas práticas estejam já 
inscritas em leis laborais e/ou contratos coletivos 
de trabalho, existem ainda muitas empresas/
entidades que não as aplicam. 

Outra das práticas que se devem inscrever na 
chamada Responsabilidade Social é a existência 
de condições para que a empresa/entidade 
possa promover um salário digno, ou seja que 
o trabalhador possa usufruir de um salário para 
fazer face às suas necessidades do seu dia-a-dia 
familiar, mas também cultural, social e económico. 

Na sua dimensão externa a responsabilidade social 
das empresas materializa-se na rede de relações 
com as comunidades locais, com os clientes e 
fornecedores, com os acionistas e investidores, na 
observância dos direitos humanos consagrados 
universalmente, bem como, na gestão global do 
meio ambiente. As materializações de práticas 
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socialmente responsáveis dirigem-se, em primeira 
instância, aos principais agentes internos da 
empresa - os trabalhadores – que corporizam 
toda a atividade empresarial, e asseguram o 
relacionamento com o meio exterior. É possível 
identificar um conjunto de políticas de gestão de 
recursos humanos, potenciadoras do bem-estar e, 
consequentemente, do reforço da competitividade 
da empresa e do desenvolvimento social, como 
por exemplo: 

▶A existência de práticas de recrutamento 
responsáveis, não discriminatórias e atentas à 
igualdade de oportunidades e à diversidade;
▶A inclusão de efetivos planos de formação e 
aprendizagem contínua ao longo da vida;
▶A criação de condições que permitam um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a dimensão 
extra profissional de cada colaborador;
▶A preocupação quanto à segurança dos postos 
de trabalho ou, pelo menos, quanto à manutenção 
de altos níveis de empregabilidade.





Ser parte ativa de uma sociedade 
implica envolver-nos nesta 
mudança social.

(Elemento do CNC) 

“ “
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6
Notas finais 

Estamos conscientes de que as atitudes, os comportamentos e, inclusivamente, as próprias 
representações resultam de um conjunto de mensagens e informações que na maior parte dos 
casos, não são baseados em factos reais. No entanto, promovem o surgimento de imagens negativas 
que impedem os cidadãos de saírem das situações de vulnerabilidade e exclusão social em que se 
encontram. Neste sentido é fundamental apostar num trabalho de informação e de sensibilização de 
forma a garantir a coesão social e a promoção da dignidade de todos os seres humanos. Por isso esta 
publicação representa o trabalho e o compromisso de um conjunto de cidadãos que lutam contra a 
pobreza e a exclusão social porque esta causa “faz-se de pessoas, de todas e de cada uma, e faz-se, 
sobretudo com as pessoas, especialmente com aquelas que mais necessitam da nossa atenção .”
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É assim, que esperamos, que todos os atores possam ser mobilizados para esta causa e que este breve 
documento possa ser útil para a sensibilização da sociedade para a participação de todos na luta por 
um mundo livre de pobreza, exclusão social e de desigualdades. 

Cabe a nós (representantes do Conselho Nacional de Cidadãos) divulgar este documento, assim como 
amplificar a sua mensagem aos profissionais das diferentes áreas de intervenção, mas sobretudo, a todos 
os cidadãos no sentido de contribuir para um mundo melhor, mais justo e solidário, com o compromisso 
de todos e com a certeza de que se trata de uma luta necessária e urgente. 

Não faça de conta que isto não lhe diz respeito! O combate à pobreza e à exclusão social é uma 
responsabilidade de cada um de nós. 

Diga Não à Pobreza! 
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