A urgência de ler o mundo:

Pobreza e Desigualdades
Estarei a
analisar a
pobreza
de forma
integrada?

“Eu não teria
sobrevivido
se não tivesse
tido aquela
ajuda .” [1]

Cerca de 40%
estaria em risco de pobreza e
exclusão social se não fossem
os apoios sociais [2]

50

vive em situação de
risco de pobreza ou
exclusão social [4]

Como é que
a pobreza
de países
e populações
subsidia
os nossos
confortos,
seguranças
e prazeres?
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9,5%

Quase 60%

vivia com menos

de 540€ mensais
em 2020
[3]

dos pobres com
mais de 18 anos
em Portugal
trabalham
[3]

Que parte
pode ter a
educação
na erradicação da
pobreza?
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Como é que a
minha visão da
pobreza pode
mudar essa
realidade?

“Pobreza é
quando não
temos o
suficiente
para partilhar.”
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Apenas 3,8%

1 em
cada 5
dos residentes
em Portugal
é pobre
[2]

[7]

dos beneficiários do
Rendimento Social
de Inserção são de

etnia cigana
[3]

+60%

vive em
situação
de pobreza
[5]

+60%

vive com
menos de

300$
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“Lembro-me
de esconder-me
a comer para
ninguém ver
o que é que eu
comia, porque
especialmente
no primeiro mês,
a pessoa não
tem posses!” [6]

mensais
[5]

Quase 1/3
dos trabalhadores com um contrato de
trabalho vive em situação de pobreza [3]

“Uma pessoa
pobre é aquela
que não se
pode sustentar
a si própria.” [7]
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