
 
A UGT e a luta contra a pobreza: Os tempos são de acção  

 
17 de Outubro – Dia Internacional Para a Erradicação da 

Pobreza 

 
 

Sendo reconhecido pela ONU, desde 24 de Dezembro de 1992, o dia 17 de 

Outubro de cada ano o Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza, 

tem também a UGT juntado a sua voz àqueles que desde sempre estiveram 

preocupados com os trilhos que a pobreza estava e continua a traçar por todo 

o mundo. Não nos podemos desviar dos Objectivos do Milénio, nomeadamente 

o Objectivo 1 -  “Erradicar a Pobreza Extrema e a Fome” cuja meta para 

2015 é o da sua redução para metade em todo o Mundo. 

 

Ban Ki-moon, Secretário Geral das Nações Unidas, exorta a que todos se 

unam nesta luta, confrontando-nos com o facto de esta luta ser, aquilo que ele 

chama, “um desafio moral básico da nossa época”. 

Também lembramos a Resolução da Assembleia da República n.º 10/2008, de 

19 de Março, em que se assume um acompanhamento permanente da 

situação de pobreza em Portugal, iniciativa que esperamos venha a contribuir 

significativamente para um combate mais célere a esta indesejável situação. 

A UGT na sua Resolução do Secretariado Nacional de 9 de Setembro “AGIR 
PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO” afirmando 

que “a pobreza e a desigualdade na distribuição de rendimentos são problemas 

que persistem na sociedade portuguesa, condicionando e comprometendo não 

só o bem-estar de muitas pessoas e suas famílias e a coesão social, como 

também o crescimento e o desenvolvimento do País”, apontou para que no 

próximo Orçamento Geral do Estado  se reflicta “Uma política fiscal mais justa  

 



 

 

e equitativa, que responda também à necessidade de assegurar o crescimento 

real de salários e pensões a todos os cidadãos, em especial aos de menor 

rendimento”. 

 

Se a pobreza é um flagelo mundial, há, contudo, alguns dados a nível nacional 

que não nos poderão deixar indiferentes e que urgem medidas mais enérgicas : 

 - Elevadas Taxas de Pobreza económica e persistente; 

 - Elevadas taxas de pobreza Infantil e dos Idosos; 

 - Indicadores de desigualdade social (Coeficiente de Gini), 

nomeadamente na repartição do rendimento, que mostram que o nosso 

país continua a retroceder; 

 

Atendendo a tal circunstância, a UGT tem continuadamente manifestado 

preocupações com a pobreza infantil, com a pobreza dos idosos e com a 

feminização crescente da pobreza. Tem alertado, também, para os novos focos 

de pobreza ancorados em fenómenos de exclusão social da chamada “nova 

pobreza”, que incide, como se sabe, em portadores de doenças crónicas e 

endémicas e em movimentos migratórios que originaram desestruturadas 

concentrações urbanas. 

 

 Estará, também, atenta a UGT para fenómenos emergentes da actual 

conjuntura internacional que possam pôr em causa as coesões económica, 

social e territorial, nomeadamente mudanças drásticas na oferta de serviços 

públicos de interesse geral, por um lado, e fenómenos associados à 

desertificação do interior do nosso país, por outro, sem esquecer medidas que 

reforcem o auxilio às famílias mais necessitadas e tenham em consideração a 

pobreza associada aos trabalhadores e aos baixos salários. 

 

À UGT preocupam, em última análise, todos os fenómenos continuados e 

persistentes da “velha” e da “nova” pobreza, sabendo-se que quer uma, quer  

 

 

 



 

 

outra, têm raízes estruturais. Deverá ser estruturalmente, também, que deve 

ser encarada a sua solução. 

 

Hoje a UGT encontra-se seriamente preocupada com o elevado nível de 

desemprego porque também esta situação afecta seriamente o combate à 

pobreza. Por isso, tem constantemente pugnado para que sejam criados mais 

e melhores empregos combatendo a precariedade das relações laborais e 

reclamando por reforço das políticas activas de emprego. 

 

A UGT sabe que só com a erradicação da pobreza extrema é que viveremos 

numa sociedade mais equitativa, mais solidária e com justiça social. Por isso, 

tem estado sempre ao lado de medidas públicas, como o Rendimento Social de 

Inserção, o Complemento Solidário para Idosos bem como a actualização das 

pensões dos mais necessitados e a melhoria do salário mínimo nacional. 

 

Também a UGT, envolvida com o movimento sindical internacional 

representado na CSI - Confederação Sindical Internacional,  associa a acção 

“Levanta-te e manifesta-te por trabalho digno” fazendo com que o “Apelo de 
Acção Global Contra a Pobreza” na obtenção do objectivo POBREZA-ZERO 

seja lembrado por todos os trabalhadores. Também se empenhou e continua 

empenhada na  campanha “Trabalho Digno, Vida Digna”, liderada pela 

Confederação Sindical Internacional (CSI), pelo Fórum Progressista 
Global, pelo Alerta Social Internacional, pela Confederação Europeia de 
Sindicatos (CES) e pela Solidar em que se reafirma que  “Todas as pessoas 

têm direito ao trabalho, a boas condições de trabalho e a um rendimento 

suficiente para as suas necessidades económicas, sociais e familiares mais 

elementares, direito esse que deveria ser concretizado através de salários que 

permitam níveis de vida decentes” 

 

UGT, 17 de Outubro de 2008  

 


