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A  MINHA  CASA  É  A  RUA

 

 
 

Ciclo de Encontros Temáticos "Pobreza é Ficar Indiferente! Juntos por uma
Sociedade para Todos"
 
O Centro de Recursos em Conhecimento (CRC) do Instituto da Segurança Social, I.P., no âmbito
Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (AECPES), irá realizar dia 18 de
Novembro no seu Auditório sito na Rua Castilho, n.º 5 - R/C, Lisboa, o Encontro 4 - "A Minha
Casa é a Rua". Este encontro será dinamizado pelo Dr. Daniel Horta, Presidente da Associação
Sem-Abrigo e pela Dra. Teresa Duarte, Coordenadora do Projecto Housing First da Associação
para o Estudo e Integração Psicossocial, seguido de espaço de debate alargado à audiência.
Esta iniciativa tem como objectivo informar, sensibilizar, e fomentar a discussão sobre a diferença,
através da criação de um espaço de partilha de conhecimento e experiências.
A entrada é gratuita, com inscrição obrigatória.

Consulte o programa. 
 
 
 
 

Conferência Internacional sobre Pobreza e Exclusão Social "Combater a Pobreza:
Um compromisso para o Futuro global"
 
A Conferência Internacional sobre Pobreza e Exclusão Social, subordinada ao tema "Combater a
Pobreza: Um compromisso para o futuro global" é promovida pelo Centro de Administração e
Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de
Lisboa e pelo Instituto da Segurança Social, I.P., entidade coordenadora nacional do Ano Europeu
do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010 (AECPES 2010), e decorrerá nos dias 18, 19 e 20
de Novembro de 2010.
Tendo em vista o objectivo estabelecido no Programa Nacional para o AECPES 2010 em Portugal
de contribuir para a compreensão e visibilidade do fenómeno da pobreza e seu carácter
multidimensional, esta conferência internacional promoverá um espaço de partilha, reflexão e
discussão sobre o fenómeno da pobreza e as medidas de combate à pobreza, em especial em
Portugal e ao nível europeu, considerando a multidimensionalidade das suas determinantes,

manifestações e efeitos. 
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O Ano Europeu promove Encontro Temático em Faro
 
No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social,
realiza-se, no dia 19 de Novembro, pelas 15h00, um Encontro subordinado ao tema Sem Abrigo -
"A MINHA CASA É A RUA", promovido pelo Centro Distrital da Segurança Social de Faro e a
Associação In Loco. A sessão terá lugar na Biblioteca Municipal de Faro, situada na Rua Pintor
Carlos Porfírio, dirigido aos cidadãos e cidadãs de todo o distrito.
Este encontro conta com a participação de Edmundo Martinho, Coordenador Nacional do AECPES e
Presidente do Conselho Directivo do ISS, I.P., Arnaldo de Oliveira, Director do Centro Distrital de
Faro, Nelson Dias, Presidente da Associação In Loco. As apresentações do tema serão feitas por
Teresa Caeiro, Departamento de Desenvolvimento Social do ISS, I.P., Manuel da Luz, Presidente
da Câmara Municipal de Portimão e Luís Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de

Santo António. 
 
 
 

Ciclo "Pobreza e Exclusão Social"
 
O Montepio é, no nosso País, o parceiro financeiro do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social (AECPES). Nessa qualidade, desenvolveu um ciclo de conferências relacionadas
com o tema "Pobreza e Exclusão Social", que convidam a conhecer a opinião de personalidades
marcantes e com diferentes experiências de vida na luta contra estes flagelos.
A entrada é livre mas necessita de inscrição prévia. Associe-se a esta iniciativa... participe.
Contamos consigo!
 
À conversa com... Dr. Edmundo Martinho (Presidente do Instituto de Segurança Social e
Coordenador Nacional do AECPES)
Onde: Auditório do Montepio, Rua do Ouro, Lisboa
Quando: 25 de Novembro, 18 horas
 
Inscrições e informações:

Gabinete de Dinamização Associativa, tel. 213 248 184/ 928; e-mail gda@montepio.pt. 
 
 
 

Filme "Ruas da Amargura"
 
Integrado nas actividades do mês de Novembro, que tem como temática "A Minha Casa é a Rua",
irá realizar-se, no próximo dia 30 de Novembro, pelas 14h30, a projecção do Filme "Ruas da
Amargura". A projecção do filme será seguida de um debate, que pretende promover a discussão
e partilha desta temática entre os presentes, sensibilizando para a importância da mobilização de
todos nós, para o seu combate.
Para além de inúmeros técnicos que diariamente trabalham com a pessoa Sem-Abrigo
contaremos, neste debate, com a presença do realizador Rui Simões.
Esta iniciativa decorrerá na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, situada na Rua de Telheiras n.º

146, Lisboa (Metro: Telheiras). 
 

 
 

Conferência Internacional do Movimento Europeu
 
Realizou-se nos dias 15 e 16 de Outubro, no Auditório da Fundação Montepio, em Lisboa, a
Conferência Internacional do Movimento Europeu, organizada pelo Movimento Europeu
Internacional e o Instituto da Segurança Social (ISS), subordinada ao tema "Combate à pobreza e
à exclusão social, durante a crise económica e para além dela: o método da governação a vários
níveis".
Esta Conferência teve o propósito de reunir os actores da sociedade civil, as autoridades públicas
locais, nacionais e europeias, para discutirem a Solidariedade e a Coesão Europeia. À luz do
horizonte 2020 e no contexto do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, os
participantes debateram os desafios do pós-crise e avaliaram a necessidade de uma forma flexível

de governo, capaz de responder à mudança. 
 

 
 

Marcha e Corrida do Combate à Pobreza e à Exclusão Social "Desporto pela
Inclusão"
 
No passado dia 17 de Outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, aconteceu, em
simultâneo em cinco cidades do país (Alcoutim, Évora, Lamego, Lisboa e Mealhada), a Marcha e
Corrida do Combate à Pobreza e à Exclusão Social: "Desporto pela Inclusão". Esta Marcha e
Corrida contou com a participação de 1739 pessoas, no total das 5 cidades, entre anónimos,
atletas e ex-atletas, como por exemplo a Aurora Cunha, o Carlos Lopes, o Fernando Mamede, a
Rita Borralho, o Nuno Delgado.
Este evento resultou de uma parceria com o Instituto do Desporto de Portugal, com o Programa
Nacional de Marcha e Corrida e com a Federação Portuguesa de Atletismo e Federação de
Desporto para Pessoas com Deficiência.
A escolha destas cinco cidades prendeu-se com o objectivo de realizar-se um evento com
cobertura nacional, seleccionando-se para o efeito cidades do litoral e do interior, de norte a sul

http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=6&tipo=0
http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=6&tipo=0
http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=7&tipo=1
mailto:%20gda@montepio.pt
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/mutualismo/conferencia2.jsp
http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=6&tipo=0
http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=6&tipo=0
http://www.2010combateapobreza.pt/iniciativas.asp?tit=6&tipo=0
http://www.2010combateapobreza.pt/FicheirosUploads/ficheiros/IniciativasDoProgramaNacional/ConfInter_MovimentoEuropeu.pdf


do país, tendo o Programa Nacional de Marcha e Corrida contactado os Gabinetes de Desporto das
Câmaras Municipais mais dinâmicos, alertando e sensibilizando toda a sociedade para a
importância da Erradicação da Pobreza e Exclusão Social, a qual também passa pela prática de

actividades inclusivas, como é o caso do Desporto. 
 

 
 

Encontro temático "CONTRA AS BARREIRAS DA DIFERENÇA" em Beja
 
No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social,
realizou-se, na passada quarta-feira, dia 27 de Outubro, nas instalações do Centro de Formação
Profissional de Beja, um Encontro subordinado ao tema "Deficiência - Contra as Barreiras da
Diferença".
Este Encontro, contou com a presença de várias entidades e figuras públicas, que aceitaram o
desafio de reflectirem com a população em geral a problemática da deficiência e a sua relação
com a pobreza e a exclusão social.
Estiveram presentes mais de 200 pessoas.
 

 
 

Lançamento do livro "Do Conserto do Mundo - Contos"
 
Na passada sexta-feira, dia 5 de Novembro de 2010, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal Natália
Correia, em Lisboa, foi apresentada a obra "Do Conserto do Mundo" e contou com a presença
de várias personalidades como Helena André (Ministra do Trabalho e a da Solidariedade Social),
Edmundo Martinho (Coordenador do AECPES), Lídia Jorge, enquanto embaixadora do AECPES e
autora de um dos contos presentes na obra, entre outros.
Esta obra surge de uma parceria entre a Imprensa Nacional - Casa da Moeda e a Coordenação
Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (AECPES) e tem como
objectivo sensibilizar e alertar a população para o direito fundamental das pessoas afectadas pela
pobreza e pela exclusão social, ao mesmo tempo que aponta para caminhos de esperança.
Com coordenação de Ana Maria Martinho, o livro "Do conserto do Mundo" reúne 18 contos
sobre Pobreza e Exclusão Social, escritos por 18 autores, a saber, Ana Paula Tavares, Arnaldo
Santos, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Hélia Correia, Isabel Zambujal, João de Melo,
Lídia Jorge, Mário de Carvalho, Mário Cláudio, Miguel Real, Patrícia Ferraz, Pedro Sena-Lino,
Ricardo Cabaça, Ricardo Miguel Gomes, Richard Zimler, Rui Zink e Urbano Tavares Rodrigues.
Edmundo Martinho, Coordenador do AECPES acredita que "o desafio que foi lançado a este
conjunto de escritores e artífices da língua portuguesa teve como resultado este testemunho,
simultaneamente individual e colectivo, de grito de revolta e de certeza da mudança. Neste
conjunto de vozes encontramos a voz de quem não a tem. Encontramos o gesto mais nobre do
respeito pelo outro. Que, feito de exigência, deixa viva a responsabilidade de que ninguém pode
fugir".
A obra poderá ser adquirida com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, no dia 12 de

Novembro, pelo preço de capa de 4,50 Euros. 
 

 

 

 
 
Strengthening social cohesion.
Improving the situation of low-income workers. Empowerment of people experiencing extreme
poverty
 

Kevin P. O'Kelly, e outros
 

Council of Europe. Strasbourg, 2010.
 
 
ASSUNTOS: Política social / Coesão social / Luta contra a pobreza / Baixos rendimentos / Pobreza /
Empowerment / Trabalhador pobre / Inclusão social
 

 

 
 
Social enterprise.
A new model for poverty reduction and employment generation. An examination of the concept
and practice in Europe and the Commonwealth of Independent States
 

Carlo Borzaga, Giulia Galera, Rocío Nogales, ed.
 

United Nations Development Programme. Bratislava, 2008.
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ASSUNTOS: Microempresas / Luta contra a pobreza / Desenvolvimento económico e social / Programas de
desenvolvimento / Promoção do emprego / Ajuda ao desenvolvimento / Participação da comunidade /
Estudo de casos
 

Disponível online. 
 

Para anular  a  sua subscrição contactar 2010combateapobreza.newsletter@seg-social.pt

Entidade Coordenadora Nacional do Ano e Equipa Técnica de Apoio - Instituto da Segurança Social, IP

Rua Rosa Araújo, nº 43, 1250-194 Lisboa - Tel: 213 102 000 - Fax: 213 102 090 - Email: 2010combateapobreza@seg-social.pt
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