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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS
EUROPEIAS
Agenda Europeia Nº 15_Set 2018 / Dez 2018

REUNIÕES
✓ No dia 27 de Setembro realizou-se em Viena (Áustria) a reunião do Comité Executivo da EAPN
Europa (participou o delegado português, Sérgio Aires). Paralelamente decorreu também a reunião
do Grupo Estratégico da Inclusão (EU ISG) (participou a representante da rede portuguesa, Paula
Cruz) e a Formação sobre o fortalecimento da capacidade das redes nacionais em termos de
comunicação e realização de campanhas (participou Armandina Heleno, do Departamento de
Informação, Documentação e Comunicação).

✓ No dia 28 de Setembro a EAPN Áustria e a EAPN Europa realizaram a Conferência Implementing
the European Pillar of Social Rights – Experiences and Practices in European Countries and
International Perspectives. Esta Conferência tinha como principais objetivos: a partilha de
experiências entre as diferentes redes nacionais e outras entidades europeias relevantes
relativamente à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais no processo do Semestre
Europeu, tomadas de posição e trabalho com os meios de comunicação; e a reflexão em torno de
estratégias para usar o Pilar Social como instrumento de combate à pobreza e à exclusão social
quer ao nível europeu, quer ao nível nacional.

✓ No dia 28 de Setembro, pela tarde, a EAPN Europa realizou mais um momento de partilha entre
todos os membros da EAPN presentes na Assembleia-Geral. Este momento foi mais uma etapa do
processo de reflexão estratégica iniciado em 2017 e que terminará em 2019. Este processo tem
como objetivo estabelecer a EAPN como um movimento mais relevante no combate à pobreza e à
exclusão social na Europa durante o próximo quarto de século.

✓ No dia 29 de Setembro realizou-se a XXX
Assembleia Geral da EAPN Europa, último
momento presidido por Sérgio Aires. Neste dia
teve lugar igualmente o processo eleitorial
para a presidência da EAPN e para o Bureau. O
novo Presidente da EAPN Europa é Carlos
Susías, da EAPN Espanha. O Bureau (Direção)
Assembleia Geral_Viena
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ficou constituído da seguinte forma: Presidente: Carlos Susías (Espanha); Vice-Presidentes: Vera
Hinterdorfer (Áustria); Eleni
Karaoli (Chipre); Biljana Dukovska (Macedónia); Honoratt Muhanzi (Noruega); Saviour Grima
(Malta); Ian Johnston (International Federation of Social Workers); Richard Delplanque (EAPN
France).
Consulte aqui a Declaração Final da Assembleia Geral da EAPN Europa: Tornar a Europa livre de
Pobreza.

✓ Nos dias 7 e 8 de Novembro decorreu em Bruxelas o 17º Encontro Europeu de Pessoas em
Situação de Pobreza e Exclusão Social. A Delegação Portuguesa foi composta por Cidália Barriga
(coordenadora nacional do Encontro/ CLC de Évora), Francisco Rico (CLC de Aveiro); Ana Pombo
(CLC de Santarém) e Tiago Azevedo (CLC de Viana do Castelo). O tema desta ano foi a Educação e a
mensagem da EAPN Portugal centrou-se na defesa da educação enquanto direito humano: “Se a
Educação é um direito universal porquê que ainda existem pessoas que não têm acesso à
educação?”

No dia 8 de Novembro foi realizado um Flashmob para sensibilizar a população e decisores
políticos dando ênfase às questões da pobreza e destacando as pessoas que vivem em situação de
pobreza em toda a Europa como super-heróis lutando contra a pobreza. O Relatório do encontro
será publicado em breve, mas é possível já visualizar o vídeo do Flashmob:
https://www.youtube.com/watch?v=5SfjYD_IYgE&feature=youtu.be
Mais informações: https://www.eapn.eu/this-years-meeting

✓ Nos dias 29 e 30 de Novembro decorreu em
Lisboa a Conferência Building Social Europe
promovida pela Social Platform em parceria
com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social. A EAPN Portugal – Núcleo
Distrital de Lisboa foi coorganizador do
encontro. Estiveram presentes na Conferência
Sandra Araújo (Diretora Executiva da
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EAPN Portugal); Maria Joaquina Madeira (Direção da EAPN Portugal) e Paula Cruz (Departamento
de Investigação e Projetos / Grupo EUISG da EAPN Europa). A Conferência teve como objetivos
principais, por um lado, assinalar o 1º aniversário da Proclamação do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais e, por outro, assegurar que o processo de tomada de decisão em assuntos sociais inclui de
facto e envolve as organizações da sociedade civil. A EAPN Europa esteve representada por Leo
Williams (Director) que fez uma comunicação no painel Making a compelling case for a Social
Europe e Graciela Malgesini (EAPN Espanha / Grupo EUISG da EAPN Europa) que apresentou
também uma comunicação no Workshop 3 – Involving civil society in the EU semester process:
challenges and opportunities.

✓ A EAPN Europa criou um Grupo de Trabalho sobre Comunicação – EAPN Communications Working
Group – que tem como objetivo aumentar a visibilidade das vozes, rostos e experiências das
pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social e eliminar estereótipos sobre a
pobreza. Tal como a EAPN refere “estamos convencidos de que a participação efetiva das pessoas
em situação de pobreza está no cerne da EAPN. Não queremos ‘falar’ sobre pessoas que vivem em
pobreza, sem lhes dar voz, mas queremos amplificar a sua voz”.
A EAPN Portugal é uma das redes nacionais que integra este grupo, juntamente com as redes da
Áustria, Holanda, Noruega, Polónia, Irlanda, Finlândia e Lituânia. As representantes da rede
portuguesa são Marta Vaz (Departamento de Informação, Documentação e Comunicação) e Cidália
Barriga (CLC de Évora e Coordenadora nacional do encontro europeu de pessoas em situação de
pobreza).
A 1ª reunião do grupo decorreu em Oslo (Noruega) nos dias 10 e 11 de Dezembro.
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PROJETOS
✓ No dia 27 de Setembro decorreu em Vila Nova de Gaia o Workshop Desenho de serviços
integrados para famílias que vivem em situação de exclusão social realizado no âmbito do
Projeto PACT – ProActive Case-based Targeted model for social inclusion. O projeto é promovido
pela Gerencia de Servicios Sociales (Government of Castilla y León) e a EAPN Portugal foi
responsável pela organização do workshop que teve como objetivo refletir acerca dos modelos de
funcionamento dos serviços sociais de Portugal e Espanha.
Página do Projeto: http://www.pact-project.eu/

✓ O Projeto EMIN II encontra-se a terminar e no dia 20 de Novembro decorreu a Conferência final
em Bruxelas. A delegação portuguesa foi composta por Mafalda Gomes (técnica do Projeto EMIN)
e Alda Gonçalves (Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS). No dia 21 decorreu também a
reunião final de coordenadores na qual foi possível fazer um balanço destes dois anos de projeto e
refletir no que poderá ser uma eventual terceira edição do EMIN.
Ao nível nacional a equipa do Projeto realizou no segundo semestre um conjunto de workshops
(Porto; Guarda; Setúbal) sobre Rendimento Mínimo Adequado e esteve presente em três
encontros distritais (Santarém, Viseu e Aveiro) onde foi possível refletir sobre esta temática.
Dos workshops realizados ao longo deste ano será elaborado um documento de recomendações
tendo em vista a existência de um sistema de rendimento mínimo adequado. Este documento será
concluído até ao final do ano.
É possível consultar na página da EAPN Portugal o relatório de conclusões da visita do Autocarro
EMIN a Portugal que decorreu em Maio deste ano: https://www.eapn.pt/projeto/203/projetoemin-ii-european-minimum-income-network-ii
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PUBLICAÇÕES
✓ A EAPN Portugal assinalou uma vez mais o dia 17 de Outubro – Dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza com um conjunto de ações a nível nacional. Na Mensagem deste ano a
EAPN destacou que o combate à pobreza tem de ser encarado como uma causa nacional.
Ao nível europeu a EAPN Europa assinalou este dia com um vídeo que foi projetado em edifícios
emblemáticos em Bruxelas e divulgado nas redes sociais. A EAPN Portugal juntou-se também a esta
campanha divulgando o Vídeo – Nobody Deserves Less. Everybody Benefits - #EUPovertyFree. A
mensagem do vídeo centrou-se no Projeto EMIN, ou seja, na defesa de esquemas de rendimento
mínimo adequados.

✓ Em Outubro foi publicado pela EAPN Europa e disseminado também ao nível nacional o relatório
de análise dos Programas Nacionais de Reforma. O relatório Make Participation a driver for social
rights apontou 6 mensagens chave:

- Assegurar que as políticas macroeconómicas promovam os direitos sociais e reduzam a
pobreza;

- Promover uma estratégia integrada/plano de ação de combate à pobreza e promoção dos
direitos sociais;

- Implementar políticas de emprego de qualidade que garantam que ninguém é deixado para
trás;

- Investir no acesso a uma educação pública universal, gratuita e de qualidade, assim como
numa aprendizagem ao longo da vida de carácter holístico e na formação vocacional;

- Aumentar os fundos europeus para medidas que apoiem estratégias integradas de combate
à pobreza e que contem com uma ampla participação, seja no desenho, seja na
implementação pelas organizações da sociedade civil;

- Promover trabalho de parceria com pessoas em situação de pobreza e de exclusão social
como um impulsionador para os direitos sociais – incorporando diálogos regulares e
significativos com as pessoas que enfrentam a pobreza e as ONG’s.
Como forma de disseminar este documento a EAPN Portugal elaborou o Em Análise nº 35 – O
Programa Nacional de Reformas: Qual a prioridade dada aos Direitos Sociais? no qual também é
feita uma análise do PNR português e a sua ligação ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

✓ Em Novembro foi publicado pela Comissão Europeia o Relatório Análise Anual de Crescimento
(AGS – Annual Growth Survey). A EAPN Europa publicou uma Declaração apelando ao reforço dos
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direitos sociais e da participação como fundamentais para reequilibrar os objetivos económicos e
sociais. A Declaração foi traduzida para português pela EAPN Portugal e disseminada junto do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Representação da Comissão Europeia em
Portugal e pelos diferentes partidos políticos.
Na Declaração a EAPN Europa refere que AGS 2019 dá alguns passos positivos para aumentar o
foco nos direitos sociais e melhorar a participação da sociedade civil, mas não consegue
reequilibrar os objetivos económicos e sociais ou dar-nos uma orientação concreta para cumprir
todos os direitos sociais do Pilar Europeu, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A fim de construirmos uma Europa livre de Pobreza, sabemos que
compromissos políticos de alto nível como o Pilar dos Direitos Sociais, os ODS e a meta de redução
da pobreza da Estratégia Europa 2020 devem ser traduzidos em ações concretas capazes de gerar
mudanças significativas com impacto na vida dos que são afetados pela pobreza.

*******************
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