
POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 
Categorias sociais vulneráveis à pobreza em Portugal (velhas e novas formas de pobreza); 
Fatores que influenciam a produção e reprodução da pobreza em Portugal;                               

 



1 
 

  

Índice 
Introdução ................................................................................................................................ 2 

Desenvolvimento ..................................................................................................................... 3 

Pobreza e Exclusão Social ..................................................................................................... 3 

Categorias Sociais vulneráveis à pobreza em Portugal (Velhas e novas formas de Pobreza) 4 

Fatores que influenciam produção e reprodução da pobreza em Portugal .......................... 5 

Notícia ”Pandemia. Os números dramáticos da pobreza e desigualdades na Europa” ..... 6 

Entrevista ”Pobreza é estrutural também porque o elevador social não funciona” ......... 6 

Notícia “O F e os 3 D da pobreza: família, desemprego, divórcio e doença” ..................... 8 

Filmes e Livros sobre a Pobreza e Exclusão Social ........................................................... 10 

Como ajudar as pessoas na Pobreza… ................................................................................ 13 

Instituição CARE: ............................................................................................................ 14 

Instituição AMI (Assistência Médica Internacional): ....................................................... 14 

Banco Alimentar ............................................................................................................. 14 

Instituição Casa (Centro de Apoio ao Sem Abrigo): ........................................................ 14 

Entrevista a uma voluntária da Associação “CASA” ........................................................ 15 

A minha experiência como voluntária na Associação Casa ................................................. 17 

Conclusão ............................................................................................................................... 18 

Bibliografia ............................................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

Introdução  
 

Este trabalho é no âmbito da disciplina de Sociologia solicitado pela professora 

Fátima Melício. Neste trabalho irei abordar o tema escolhido por mim que foi a Pobreza 

e Exclusão Social, e como subtemas encontra-se categorias sociais vulneráveis à pobreza 

em Portugal (velhas e novas formas de pobreza), fatores que influenciam a produção e 

reprodução da pobreza em Portugal. Por fim darei exemplos de instituições que ajudam 

os Sem-abrigo e dois testemunhos de voluntários que ajudam o próximo.  

Escolhi este tema, pois achei-o interessante e este assunto, infelizmente, ainda 

é muito atual e apesar de ser muito falado, ainda esta longe de ser resolvido. 

Relembrando que Portugal é um país desenvolvido que pertence à União Europeia e que 

tem todas as ferramentas para combater a pobreza e a exclusão social.  

Com este trabalho tenho como objetivo mostrar através de notícias, livros, filmes 

e entrevistas que é um problema muito assíduo na nossa comunidade, mas podemos 

fazer alguma coisa sobre isso, fazer a diferença, como por exemplo fazer voluntariado 

aos sem-abrigo ou instituições de caridade, fazer doações, quer seja, monetário 

(dinheiro), bens essenciais, roupas, etc.  

Contudo, a pobreza e a exclusão social é uma realidade que não acontece só em 

Portugal, mas sim em todo o mundo. Conseguimos encontrar mais casos de extrema 

pobreza e de exclusão social nos países em desenvolvimento e infelizmente ainda não 

conseguiram combater e ajudar as pessoas que mais precisam.  

O contexto pandémico em que nos encontramos nos dias de hoje criou um 

aumento de casos de pessoas na pobreza e isso levou a um disparo no número de 

pedidos de ajuda a instituições e associações. Por isso, é um “dever cívico” de cada um 

de nós ajudar quem se encontra ao nosso lado, a precisar da nossa ajuda, porque não 

“custa” ajudar o próximo.  
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Desenvolvimento 

Pobreza e Exclusão Social  

  

“A pobreza não é um acidente. Assim como a escravização e o Apartheid, a pobreza foi 

criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos”, Nelson 

Mandela. 

Com isto, sabemos por conhecimento geral que os conceitos Pobreza e Exclusão 

Social estão interligados/relacionados entre si, contudo acabam por ter significados 

distintos. E cabe a nós tornar o mundo melhor para todos.  

A Pobreza é algo grave, acontece quando um indivíduo não tem possibilidade de 

fazer o seu dia a dia, não tem capacidade de satisfazer as suas necessidades básicas. 

Existem dois tipos, nomeadamente, Pobreza Absoluta e Pobreza Relativa. Enquanto a 

Pobreza Absoluta, significa o limite, ou seja, nem para as suas necessidades básicas tem. 

A Pobreza Relativa está relacionado com a desigualdade, ou seja, uma pessoa ou família 

conseguem fazer a sua vida e comprar os bens essenciais, só que não vivem de acordo 

com o seu rendimento. 

A Exclusão Social acaba por ser uma consequência da pobreza, ou seja, o 

indivíduo não tem acesso aos direitos, recursos da cidadania, planeamento de saúde, 

etc, pois não tem possibilidade a nível económico.  

    

Fig.1. Casas onde pessoas necessitadas vivem Fig.2. Pessoa a pedir 
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Categorias Sociais vulneráveis à pobreza em Portugal (Velhas e novas 

formas de Pobreza) 
 

  Não é de agora que existem seres humanos mais vulneráveis para arranjar 

emprego e como consequência dessa, levar a pessoa à pobreza. Como nos tempos 

passados, ainda Portugal, era formado por classes sociais (rei, nobreza, clero e o 

terceiro estado, que era constituído pelos camponeses, etc.). Antigamente os 

indivíduos mais frágeis era a pobreza em que faziam parte as pessoas com 

deficiência, minorias étnicas e doentes crónicos.  

Em relação às novas formas de pobreza, isto é, as pessoas que hoje em dia são 

“atacados” para a pobreza, são os jovens que estão à procura do seu primeiro 

trabalho, empregos precários e trabalhadores com salários baixos.   

 

 

No primeiro gráfico, nomeadamente, sobre o “Limiar de risco de pobreza”, conseguimos ver que existe 

uma subida, desde 2013 até 2019.  

Em relação ao gráfico, “Taxa de Risco de Pobreza: antes e após transferências sociais”, podemos reter 

que os números são bastantes altos, entre 2011 e 2014 devido à crise económica que o país passou.  
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Fatores que influenciam produção e reprodução da pobreza em Portugal 

 

Infelizmente não é só as pessoas mais frágeis, com falta/não têm emprego, 

que acabam na pobreza. Os indivíduos que são levados pelo vício, ou seja, vício 

no jogo, o alcoolismo, toxicodependentes, e por fim os sem-abrigos. Essas pessoas 

acabam por seguir esse caminho por causa da exclusão social, indivíduos com 

perda de auto estima e de identificação social e pessoal, as pessoas acabam por 

sair do grupo e sentem-se inferiores, o que leva à separação familiar.   

Mas a pobreza também é algo que pode se passar de geração em geração, 

isto é, pais que estão na pobreza e por conseguinte os filhos também estarão na 

pobreza. Muitos desses indivíduos, filhos, não conseguem sair da pobreza, mas 

outros conseguem reergue-se, tendo uma vida estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No gráfico acima conseguimos ver que houve uma grande subida entre 2010 a 2014. A partir de 2014 vemos 

uma descida até 2019.  

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+risco+de+pobreza+por+grupo+et%c3%a1rio+antes

+e+ap%c3%b3s+transfer%c3%aancias+sociais-3009 
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https://www.dn.pt/internacional/pandemia-os-numeros-dramaticos-da-pobreza-e-desigualdades-na-europa-13482740.html 

Notícia ”Pandemia. Os números dramáticos da pobreza e desigualdades na Europa”: 

Nas notícias abaixo conseguimos ver que não é só em Portugal e sim em todo mundo, 

que com a pandemia a pobreza está a atacar mais, ou seja, os números de pobres 

aumentaram.  
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Entrevista ”Pobreza é estrutural também porque o elevador social não funciona”: 

Nesta entrevista, conseguimos ver como e se a pandemia vai influenciar nos números 

da pobreza.    

 

 

 

  

https://www.dn.pt/sociedade/pobreza-e-estrutural-tambem-porque-o-elevador-social-nao-

funciona--13290727.html 
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Notícia “O F e os 3 D da pobreza: família, desemprego, divórcio e doença”: Nesta 

notícia vemos quais são as pessoas mais frágeis para a pobreza. E como se pode agravar, 

ainda mais, na pobreza. Existindo assim o F e os 3 D da pobreza.   
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https://www.dn.pt/sociedade/o-f-e-os-3-d-da-pobreza-familia-desemprego-

divorcio-e-doenca--13559031.html 
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Filmes e Livros sobre a Pobreza e Exclusão Social 

       

                                                                    

                                                                       

 Filme: “Nomadland-Sobreviver na América 

  

 Síntese: Uma mulher depois de perder tudo, seu 

emprego e seu marido, decide fazer uma viagem pelo 

Oeste americano, vivendo assim como uma nômade. 

 

 

 

 

 

 

Filme: “Um sonho Possível” 

 

Síntese: Um jovem negro, Michael Oher, tem uma mãe 

viciada e não tem lugar para morar. Até a família Leigh 

Anne Tuohy encontrá-lo. Ao saber do sonho e o gosto 

pelo desporto, a família acolhe e ajuda a concretizar o 

sonho de Michael.  
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Livro: “Vidas ao Léu: Trajetória de Exclusão Social” 

 

Autor: Sarah Escorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro: “Pobreza e Exclusão Social em Portugal: 

Contextos, transformações e estudos” 

 

Autores: Diogo, Fernando Castro, Alexandra Perista, 

Pedro.  
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Como ajudar as pessoas na Pobreza… 

 

Muitos indivíduos acham que não é necessário e/ou não existem pessoas 

que precisam da nossa ajuda. Mas há seres humanos que precisam de apoio e 

podemos ajuda-las quer seja diretamente ou indiretamente. Muitas pessoas 

acabam por não doar, ajudar nas instituições pois, acabam por ter uma 

desconfiança. Essa desconfiança é derivada por certas instituições que dizem que 

estão ajudar pessoas, mas é mentira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar das corrupções, pequenas ações podem fazer a diferença para as 

pessoas que mais necessitam. E com isso existem, atualmente existe várias formas 

de dar auxílio ao outro.  

Conseguimos encontrar instituições que ajudam quem mais precisam 

como é o caso da CARE, AMI, o Banco Alimentar, a CASA, etc.   

  

https://ionline.sapo.pt/artigo/610405/corrupcao-em-portugal-os-n-

meros-do-eurobarometro?seccao=Opini%C3%A3o_i 
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Instituição CARE: 

 

Fundada: 1945 

Objetivo: Salvam vidas, derrotam a pobreza, alcançam a 

justiça social e lutam pelas mulheres e meninas.  

Locais: Trabalha com mais de 100 países pelo mundo  

 

Instituição AMI (Assistência Médica Internacional): 

 

Fundada: 1984 

Objetivo: Tudo o que engloba o Ser humano, isto é, o ser 

humano é o centro. A partir de 1994, com a situação que 

Portugal estava a viver, a AMI, começou a ter como 

objetivo minimizar os efeitos da pobreza e da exclusão 

social. Sendo assim, a instituição tem vários locais do 

país para quem precisar. 

Locais: Em Portugal tem 9 centros de ajuda, e tem mais 

centros em 54 países, de cinco continentes.  

 

Banco Alimentar 

 

Fundada: 1991 

Objetivo: Lutam contra o desperdício de produtos 

alimentares, sendo depois esses distribuídos 

gratuitamente para as pessoas mais carenciadas.  

Locais: Existem 21 bancos alimentares espalhados em 

Portugal. 

Instituição Casa (Centro de Apoio ao Sem Abrigo): 

 

Fundada: 2002 

Objetivo: Auxiliam as pessoas que se encontram sem 

abrigo, ajudando-lhes através de ações de solidariedade 

social, dando bens alimentares, peças de roupa, etc.  

Locais: Albufeira, Cascais, Coimbra, Faro, Figueira da 

Foz, Lisboa, Madeira, Paredes, Porto, Setúbal. 
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Entrevista a uma voluntária da Associação “CASA”  
 

Na entrevista semi-estruturada abaixo, encontra-se perguntas realizadas à minha 

catequista Sandrine sobre a sua dedicação ao voluntariado e o que a levou a dedicar-se 

ao próximo.  

Porque decidiste fazer voluntariado? 

“A primeira vez que fui fazer uma ronda de voluntariado no CASA, fui com um grupo de 

catequizandos, era uma nova experiência para todos e achei muito interessante sairmos 

da nossa zona de conforto e ir ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. 

Mal cheguei à cozinha do CASA senti que estava ali por algum motivo e senti logo que 

ali era o meu lugar.”  

Come te sentes ao fazer voluntariado? 

“Fazer voluntariado é muito gratificante para mim, é deixar o meu conforto, os meus em 

casa e ir doar do meu tempo, de mim em prol do outro. Dar de mim a quem está este 

momento a necessitar, sem julgar, sem questionar apenas vou e dou o meu melhor, para 

que naquela noite eles sintam amor, aconchego, entrega e preocupação.  

Hoje são eles, amanhã posso ser eu...” 

Porque é que achas que não existem muitos voluntários? 

“Hoje em dia existem muitas pessoas que querem ser voluntários, que querem ajudar 

quem precisa, mas quando se pede tempo, responsabilidade e compromisso as pessoas 

simplesmente não aparecem...ser voluntario não é ser uma vez por anos, é assumir um 

compromisso semanal, quinzenal o mensal, mas temos que assumir.” 

O que o voluntariado te trouxe e te deu? 

“O voluntariado faz-me sentir que posso ser diferente todos os dias, no fim de cada ronda 

na rua, venho de coração cheio, porque a missão foi cumprida. E quando chego a casa 

ainda valorizo mais tudo o que a vida me deu, valorizo até o mais simples chá quente, a 

cama a cheirar a lavado e quentinha, o abraço do meu marido e do meu filho que me 

aconchegam. 
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Fig. 4. Depois de fazer a distribuição, um momento de convívio 

Ser voluntario é fazer a diferença na vida de todos, inclusivamente na nossa vida, doar e 

dar do nosso tempo sem cobrar nada em troca...” 

Como achas que podemos combater a pobreza hoje em dia? 

“Fazer mais voluntariado, ajudar aqueles que estão próximos de nós, ajudar nas recolhas 

de alimentos e bens para ser distribuído pelos países em guerra e mais pobres. Se for 

possível apadrinhar crianças e jovens em risco e que passam fome nos países mais 

pobres.”  

Como vês futuramente, a situação da pobreza e exclusão social em Portugal? 

“Se o nosso governo não atuar, cada vez os ricos estão mais ricos e os pobres mais 

pobres...” 

  

Fig. 3. Distribuição da refeição (jantar) aos sem abrigos 
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Fig. 5. Grupo de catequese e senhoras da instituição 

“CASA” 

Fig. 6. Primeira vez a fazer voluntariado, com o meu 

grupo de catequese 

A minha experiência como voluntária na Associação Casa 
 

Eu já fiz voluntariado com o grupo de catequese, sendo que foi uma das 

minhas catequistas, Sandrine, que nos propôs este "desafio". Fomos fazer 

voluntariado no Porto, aos Sem-abrigo, a Associação Casa (Centro de Apoio ao 

Sem Abrigo). 

Na primeira vez que fui, dividimo-nos em grupos, sendo que alguns iam 

fazer os lanches, chamam-lhes kits, para que as pessoas pudessem ter alimentos 

para o pequeno-almoço, etc. Outra parte do grupo, ia colocar os alimentos (arroz, 

massa, farinha, atum, etc) que as pessoas davam, num armário, sendo que tinha 

que estar organizado, por alimentos e por data de validade. 

Quando fomos para o local, onde seria o lugar de entregar as refeições. Eu 

fiquei surpreendida, por existirem tantas pessoas a passar necessidades. Nós, não 

nos aproximamos, optamos por ficar no nosso “posto” e se a pessoa quisesse 

aproximar, aproximaria. Nas duas vezes que foi, houve pessoas que começaram a 

falar connosco e a falar sobre a sua vida e o porquê de estar naquela situação. 

Contaram-nos que ficaram sem casa, separaram-se da família, etc.    

Quando uma pessoa faz voluntariado, ou ajuda de outra forma, pessoas 

mais necessitadas, sentimo-nos bem e melhor connosco. Sentimo-nos assim pois 

sabemos que estamos a ajudar alguém que precisa e se nós tivéssemos no lugar 

dessa pessoa, também gostaríamos de ser ajudados. 
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Conclusão 
 

Este trabalho foi muito enriquecedor de fazer, pois apesar de saber que 

existe muitas pessoas na pobreza e como consequência a exclusão social, 

consegui aprofundar e saber mais sobre esta realidade. Foi um trabalho cuja as 

fontes utilizadas partiram do recurso à internet, utilização do manual de 

Sociologia, uma entrevista semi-estruturada a uma pessoa que dedica parte do 

seu tempo a ajudar o próximo e o meu relato pessoal como voluntária.  

 Neste trabalho podemos ver que a Pobreza e Exclusão Social apesar de 

serem conceitos parecidos são distintos e que não existem um tipo e sim dois tipos 

de Pobreza, nomeadamente, Pobreza Absoluta e Pobreza Relativa. E a diferença 

entre essas são, que a primeira (Pobreza Absoluta) é o limite de pobreza, ou seja, 

a pessoa não consegue fazer o seu dia a dia. Pobreza Relativa, está relacionado 

com a desigualdade, isto é, o individuo não vive de acordo com o seu rendimento.  

Ao longo deste trabalho conseguimos ver quem eram as pessoas mais 

atacadas e frágeis para a Pobreza. E que, infelizmente, existem velhas e novas 

formas de pobreza.  

Se fores uma pessoa que gosta de ajudar os que mais precisam podes ver 

algumas instituições que coloquei como exemplo. Pois como dizia Martin Luther 

King “Enquanto houver pobreza no mundo, nenhum homem poderá ser 

totalmente rico mesmo se tiver um bilhão de dólares. Toda vida é interligada, 

estamos presos a uma inevitável rede de reciprocidade, amarrados em um único 

fio do destino, o que afeta diretamente a um, afeta indiretamente a todos”. Com 

isto quero dizer que ao ajudar-mos o outro estamos a ajudar-nos a nós e tornar-

nos-emos pessoas melhores.  

Sabemos que com a pandemia, a situação, relativamente à pobreza e 

exclusão social, piorou, mas com tempo e dedicação conseguimos reerguer-nos e 

apoiar-nos uns aos outros.  
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