PRESS RELEASE
‘Estratégia Europa 2020’ define próxima década
Fórum Não-Governamental para a Inclusão Social
considera insuficiente compromisso europeu de combate à pobreza
O Fórum Não Governamental para a Inclusão Social (FNGIS) considera ser manifestamente
insuficiente o compromisso do Conselho Europeu (CE) de retirar da pobreza 20 milhões de pessoas.
A definição de regras para o combate à pobreza, no próximo ciclo que começa em 2010 e terminará em
2020, acontecerá até Outubro. Tendo em vista o alcançar de objectivos quantitativos, neste momento, o
que se discute em Bruxelas é a combinação de três formas de medição da taxa de risco de pobreza. O
FNGIS sabe que os Ministros dos Assuntos Sociais recomendam que sejam tidos em consideração os
indicadores de: 1- pobreza relativa; 2- privação material e 3- agregados familiares nos quais existam
pessoas em situação de desemprego.
O FNGIS alerta para a importância da definição exacta, conscienciosa e comum dos cálculos que
definem as taxas de risco de pobreza e que também vão definir a meta europeia. Para o FNGIS é
importante que os critérios sejam comuns para que não se perca a componente do compromisso europeu
e da responsabilidade europeia de os fazer respeitar.
No entender do FNGIS é igualmente importante que venha a estar prevista uma avaliação e revisão a
meio do ciclo [entre 2010 e 2020] para que sejam diagnosticadas falhas e redireccionadas as políticas.
A crise mundial fez espoletar um conjunto de políticas que aumentam os índices de pobreza por via do
desemprego daí que esteja a ser particularmente difícil a celebração do Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social daí que o FNGIS proponha à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento
Europeu a declaração da ‘Década de Combate à Pobreza’ para que a agenda política não esqueça de
um problema que afecta 80 milhões de pessoas.
***
Notas ao Editor:
Segundo as últimas estatísticas em Portugal a taxa de risco de pobreza é de 18 por cento.
‘Estratégia Europa 2020’ – Aprovada no Conselho Europeu de Junho, define regras e políticas para a
próxima década.
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Membros do FNGIS: Amnistia Internacional, Associação de Fraternidade Cristã ‘O Companheiro’,
Associação Integrar, Associação de Investigação e Debate em Serviço Social, Associação para o
Planeamento da Família, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local ANIMAR, Associação de Profissionais de Cuidados de Saúde Primários dos
Países de Língua Portuguesa, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação, Associação de Proprietários da Vila de Este, Cáritas, Fenacerci, Instituto de Apoio à Criança,
Rede Europeia Anti-Pobreza.

