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O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se a 17 de outubro 

e a data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1992, com o 

objetivo de alertar a população para a necessidade de defender um direito 

básico do ser humano. 

Desde então, numerosos países, autarquias e municípios, membros da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido a 

importância desta data e a erradicação da pobreza e da fome é um dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio, definidos no ano 

de 2000 por 193 países membros das Nações Unidas e por várias organizações internacionais. 

Efetivamente, este dia coloca os direitos humanos no centro do combate contra a miséria, afirmando assim a necessidade do seu 

reconhecimento, proteção e respeito da sua indivisibilidade, de acordo com os pontos de referência apresentados na Carta 

Internacional do 17 de outubro (texto aqui). 
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