
DA LARGAS A TUA CRIATIVIDADE 
CONTRA A POBREZA



Cria um Anúncio 

contra a Pobreza!
Em 2000, os dirigentes mundiais comprometeram-se 
a reduzir a pobreza a metade, até 2015. Quando faltam 
apenas cinco anos para o prazo então fixado, os 
dirigentes mundiais vão reunir-se de novo em Setembro, 
em Nova Iorque, a fim de analisar os progressos 
alcançados. Neste contexto, a  ONU decidiu lançar a 
campanha mundial “Podemos Eliminar a Pobreza”.
O Centro Regional de Informação das Nações Unidas 
(UNRIC) associa-se à campanha, organizando um 
Concurso Europeu de Anúncios, aberto a todos os 
cidadãos europeus. Dá largas à tua imaginação para 
recordar aos líderes mundiais as promessas que 
fizeram.

O concurso decorrerá de 1 de Maio a 1 de Julho.

O vencedor será seleccionado por um 
júri de profissionais de prestígio.

Todos os cidadãos podem também votar.

O sítio Web www.WeCanEndPoverty.eu está disponível 
a partir de 1 de Maio de 2010. Até lá,  podes enviar as 
tuas propostas para: Info@WeCanEndPoverty.eu



Condição para participar:
A utilização do logótipo “PodemosEliminar
Pobreza”.

5000 euros

Enquanto decorre o concurso, todos podem votar nos 
seus anúncios preferidos. Os trinta melhores anúncios 
serão apresentados a um grupo de profissionais de 
prestígio que seleccionarão o anúncio vencedor.

Votação:



A tua criatividade 
recordará aos 
dirigentes mundiais 
a sua promessa de 
eliminar a pobreza 
absoluta até 2015.

O anúncio pode ser 
um desenho, um 
design gráfico, uma 
caricatura, uma 
fotografia, etc.
Ou simplesmente um 
slogan.

Ideias para 
o anúncio



A pobreza tem menos que ver com números e 
definições abstractas do que com a vida de seres 
humanos concretos. Em todas as culturas, as necessidades 
essenciais são as mesmas: alimentação, um telhado, 
água, saneamento e cuidados médicos. No seu conjunto, 
estas necessidades humanas essenciais são conheci-
das como Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM).

Milhares de pessoas em todo o mundo trabalham para 
que os ODM se tornem realidade. Algumas decidiram 
fazer da realização destes Objectivos uma missão especial, 
pondo o seu talento ao serviço desta causa e dedicando-lhe 
o seu tempo, para nos darem o exemplo e nos 
inspirarem a todos.

A fim de prestarmos homenagem ao seu compromis-
so, é com muito prazer que os nomeamos Amigos do 
Milénio.  

Amigos do MilénioIdeias para 
o anúncio

Gro Harlem
Brundtland

Kofi Annan

Maria de Jesus
Barroso Soares 

Mary Robinson



Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)

1. Erradicar a pobreza 
extrema e a fome.

2. Alcançar o ensino 
primário universal.

3. Promover a igualdade de 
género e o empoderamento 
das mulheres.

4. Reduzir a mortalidade 
infantil.



5. Melhorar a saúde 
materna.

6. Combater o VIH/SIDA, 
a malária e outras doenças.

7. Assegurar a 
sustentabilidade ambiental.

8. Estabelecer uma parceria 
mundial a favor do 
desenvolvimento



www.WeCanEndPoverty.eu
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