
Comunicado 

 

Dia 17 de Outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

 

Em Setembro de 2000, na Cimeira do Milénio, os Estados-Membros das Nações Unidas 

comprometeram-se a atingir um conjunto de objectivos específicos, os chamados Objectivos 

de Desenvolvimento do Milénio, objectivos esses que deveriam servir de orientação às 

políticas por si desenvolvidas nomeadamente no que respeita ao combate à pobreza e ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

O primeiro desses objectivos é precisamente o de erradicar a pobreza extrema e a fome. 

Hoje, dia 17 de Outubro, dia em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da 

Pobreza, não pode a UGT deixar de alertar para os dados recentemente apresentados pelo 

INE, de acordo com os quais: 

 

 - 18,7% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2012 (o valor mais elevado no 

período iniciado em 2009).  

 

 - Nesse ano acentuou-se sobretudo a tendência de crescimento do risco de pobreza 

para as/os menores de 18 anos (24,4%, valor superior em 2,6 p.p. ao verificado em 2011). 

 

 - Em Portugal o risco de pobreza das famílias com crianças dependentes é superior à 

média da UE27. 

 

 - As crianças, grupo populacional com riscos de pobreza ou exclusão social superiores 

aos da população em geral desde 2010, foram as mais afetadas pelo aumento da pobreza ou 

exclusão social (mais 3,8 p.p. entre 2012 e 2013). 

 

 - O risco de pobreza para quem possui habilitações ao nível do ensino secundário ou 

superior é cerca de metade do risco enfrentado por alguém que detém habilitações 

académicas inferiores ao ensino secundário.   

 

Esta é a realidade actual do nosso país. Um país onde as desigualdades são gritantes. Um país 

onde o desemprego, a precariedade, os salários baixos, as baixas qualificações, o abandono 



escolar e a desumanização da força de trabalho são uma realidade, que não pode ser 

ignorada! 

 

É insustentável que se continue a optar por políticas publicas que conduzam a tais realidades, 

que se traduzam, na prática, numa deterioração das condições de vida da população, com 

agravamento das situações de pobreza, de desigualdade e de exclusão social.  

 

 

Lisboa, 17 de Outubro 2014 


