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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS
Agenda Europeia Nº 8_DESTAQUES DO EAPN FLASH Out - Nov 2016

REUNIÕES
 Nos dias 15 e 16 de Novembro, em Bruxelas, irá decorrer o Encontro Europeu de Pessoas em
Situação de Pobreza e Exclusão Social. A EAPN Portugal estará presente com uma delegação
composta por: Cidália Barriga (Conselho Local de Cidadãos de Évora); Helena Nunes (CLC de Castelo
Branco); Belchior Silva (CLC de Santarém) e Maria José Vicente (EAPN Portugal). O Encontro
Europeu com o apoio da Comissão Europeia, da Presidência Eslovaca do Conselho da União
Europeia e do Fundo da EAPN, tem como tema: Empowerment através da Participação – Um dos
desafios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
Os objetivos do Encontro deste ano são:
- dar oportunidade a que as pessoas em situação de pobreza partilhem experiências, sejam
reconhecidas e promovam a solidariedade;
- promover uma consulta com as pessoas em situação de pobreza sobre o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais e a importância da promoção do empowerment através da participação.
A Delegação Portuguesa irá participar no Encontro com a seguinte Mensagem:
“Nós não queremos menos Europa! Queremos uma Europa Social!
Juntos Vamos quebrar o Paradigma!
POBREZA NÃO!!!

Para conhecer todo o Programa do próximo Encontro Europeu:
https://voicesofpoverty-eu.net/
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 No passado dia 29 de Outubro a EAPN Europa realizou em Bruges a sua Assembleia Geral. Na sua
Declaração Final a EAPN Europa e todos os seus membros apelaram à defesa de uma Europa que
seja capaz de proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Tendo em conta todos os
desafios com os quais a Europa atualmente se debate, a EAPN apela à necessidade de se combater
a desigualdade; à criação de valor compartilhado entre o mundo empresarial e a comunidade; a
uma política de redistribuição e justiça fiscal justa; e ao reforço do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais enquanto base Europeia de normas sociais, capazes de atuar como um trampolim para o
acesso a um padrão de vida decente para todos em toda a Europa.
A EAPN Europa é presidida por Sérgio Aires (EAPN Portugal) até 2018.
A Declaração Final da EAPN Europa está disponível em português aqui:
http://www.eapn.pt/documento/536/pela-defesa-de-uma-europa-que-proteja-os-direitosfundamentais-para-todos

 A 7 de Novembro a EAPN Portugal participou na 3ª Reunião da Rede FEAD (Fund for European Aid
to the Most Deprived) (Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas - FEAC). A sessão
de lançamento da Rede FEAD decorreu a 2 e 3 de Junho e já se realizaram 3 reuniões temáticas,
sendo a última dedicada às sinergias entre o Fundo Social Europeu e o programa FEAD.
O FEAC (sigla em Português) é o atual programa que vem substituir o anterior Programa
Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados. É possível fazer parte da plataforma informática
Rede FEAD (FEAD Network) através de um simples registo no Yammer. Este é um espaço de
partilha de experiências entre as entidades que apoiam pessoas em situação de carência e
combatem a pobreza e a exclusão social. Através da Plataforma é ainda possível participar em
sessões temáticas online, tendo também acesso a toda a informação que é fornecida nas sessões
presenciais.
Para conhecer o FEAC em Portugal:
http://poapmc.portugal2020.pt/inicio
Para participar no FEAD Network:
https://www.yammer.com/feadnetwork/#/home
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES
 Relatório Anual do Comité de Proteção Social 2016
Este relatório apresenta uma análise da situação social da União Europeia e da evolução das
políticas de proteção social nos diferentes Estados-Membros. O relatório analisa os progressos
realizados para o cumprimento da meta da Estratégia Europa 2020 de redução da pobreza e da
exclusão social. É ainda possível perceber quais os principais e atuais desafios estruturais que cada
Estado-Membro enfrenta.
O relatório e o perfil de cada um dos Estados Membros podem ser consultados aqui:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7936&visible=0&preview=cHJ
ldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3

 Relatório Social Nacional Portugal 2016
O Relatório Social Nacional é um documento que integra o processo do Semestre Europeu tendo
uma ligação ao Programa Nacional de Reformas que é apresentado à Comissão Europeia em Maio.
O objetivo destes relatórios é o de apresentar o ponto da situação e a avaliação da implementação
das reformas políticas nos domínios da proteção social, pensões, saúde e cuidados de longa
duração.
No relatório de 2016 é feita uma avaliação da meta Europa 2020 de reduzir a pobreza e a exclusão
social. Portugal tinha assumido o compromisso que reduzir até 2020 pelo menos 200 mil pessoas
em situação de pobreza, mas a situação de crise vivida nestes últimos anos demonstram
claramente uma dificuldade em cumprir a referida meta. O Relatório realça que tendo por base o
ano de referência de 2015 para a “monitorização da meta (…) Portugal tem agora que reduzir 208
mil pessoas em risco de pobreza e exclusão social nos próximos 4 anos para cumprir a meta”.
O relatório está disponível em Português aqui:
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=nsr2016&mode=advancedSubmit
&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
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