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REUNIÕES 

 Decorreu nos dias 6 e 7 de Fevereiro a reunião do Grupo Estratégico da Inclusão 

Social da EAPN Europa (EU ISG). Este grupo de trabalho reúne representantes das 

31 Redes Nacionais e Organizações Europeias e tem como principal objetivo apoiar 

as redes no desenvolvimento de estratégias nacionais e planos de combate à 

pobreza, assim como o trabalho de lobby ao nível europeu. 

Para mais informações sobre o Grupo de trabalho: http://www.eapn.eu  

 

 No dia 9 de Março decorreu a reunião do Conselho Europeu do Emprego, Política 

Social, Saúde e Consumidores (EPSCO). Este Conselho tem como “missão 

aumentar os níveis de emprego e melhorar as condições de vida e de trabalho, 

assegurando um elevado nível de saúde humana e de defesa dos consumidores na 

EU”. A EAPN Europa enviou uma carta aos Ministros aqui presentes apelando a 

uma posição sobre a plena integração da dimensão social na definição das políticas 

europeias. 

A EAPN Portugal enviou a referida carta ao Ministro da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social. 
Para conhecer o conteúdo da carta: http://www.eapn.eu/en/news-and-
publications/news/eapn-news/eapn-letter-to-epsco-council-march-9th-a-clear-stand-on-
integrating-a-social-dimension-into-european-policy-making-is-needed 

 

PROJETO EMIN 

O projeto EMIN é um projeto transnacional promovido pela EAPN Europa que teve 

como objetivo principal criar um consenso em relação aos passos que devem ser 

tomados para a realização progressiva de um regime adequado e acessível de 

rendimento mínimo nos Estados-Membros da União Europeia, em conformidade com 

a Recomendação sobre a Inclusão Ativa da Comissão Europeia (2008), a Estratégia 

Europa 2020 e no contexto da Plataforma Europeia contra a Pobreza. 

A EAPN Portugal foi uma das redes nacionais parceiras do Projeto EMIN – Rede 

Europeia de Rendimento Mínimo. Pode consultar o relatório nacional, em inglês no 

seguinte link: http://emin-eu.net/ 

No âmbito deste projeto foram ainda realizados dois estudos temáticos sobre a 

adequação do esquema de rendimento mínimo às pessoas idosas (promovido pela Age 

http://www.eapn.eu/
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Platform) e às pessoas sem-abrigo (promovido pela FEANTSA) que estão também 

disponíveis no site do projeto. 

O projeto delineou ainda um Road Map para a progressiva implementação de 

esquemas de rendimento mínimo ao nível europeu. 

O relatório nacional, os relatórios temáticos referidos, assim como o Road Map estão 

a ser traduzidos para Português e serão publicados pela EAPN Portugal no 1º 

semestre de 2015. 

 

PROJETO DRIVERS 

O projeto DRIVERS, promovido pela EuroHealthNet, tem como principal objetivo 

compreender e promover a igualdade na saúde através de políticas e práticas em três 

áreas específicas: infância, emprego digno e rendimento e proteção social. A EAPN 

Portugal foi uma das redes nacionais responsáveis pela realização de focus groups com 

pessoas em situação de pobreza e exclusão social, contribuindo desta forma para a 

investigação desenvolvida ao nível europeu. O seminário final do projeto realizou-se 

em Fevereiro em Bruxelas e a investigação será publicada ainda neste semestre.  

O projeto identificou ainda 4 princípios chave para o desenvolvimento e 

implementação das políticas de promoção da saúde e de redução das desigualdades: 

 Acesso universal 

 Colmatar as desvantagens 

 Respeito pelos direitos e ao contexto 

 Políticas baseadas em evidências 

Para mais informações sobre o Projeto e seus resultados consulte o seguinte link: 
http://www.eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4664:euroh
ealthnet-european-decision-makers-take-forward-drivers-recommendations-to-
improve-health-equity&catid=46:EAPN-
News&Itemid=77&utm_source=newsletter_342&utm_medium=email&utm_campaig
n=eapn-flash-30-01-12-02-2015  
 

INICIATIVA EU ALLIANCE FOR A DEMOCRATIC, SOCIAL AND EUROPEAN 

SEMESTER 

Esta iniciativa, promovida pela EAPN Europa tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento de uma Estratégia Europa 2020 mais democrática, social e 

sustentável, através do reforço do diálogo civil no Semestre Europeu ao nível nacional 

e europeu. Esta coligação reúne um conjunto alargado de organizações europeias da 

sociedade civil e de sindicatos, que representam, por sua vez, organizações que 

intervêm no terreno, quer a nível europeu, quer a nível nacional e mesmo local. 

http://www.eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4664:eurohealthnet-european-decision-makers-take-forward-drivers-recommendations-to-improve-health-equity&catid=46:EAPN-News&Itemid=77&utm_source=newsletter_342&utm_medium=email&utm_campaign=eapn-flash-30-01-12-02-2015
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http://www.eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4664:eurohealthnet-european-decision-makers-take-forward-drivers-recommendations-to-improve-health-equity&catid=46:EAPN-News&Itemid=77&utm_source=newsletter_342&utm_medium=email&utm_campaign=eapn-flash-30-01-12-02-2015
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No âmbito desta coligação foi lançado em Fevereiro de 2015 o vídeo – A Beating Heart 

for a Better Europe (“Um coração batendo por uma melhor Europa”) que, através de 

um conjunto de testemunhos, destaca as principais atividades, benefícios e 

aprendizagens da Aliança do Semestre Europeu. 

Mais informações do Projeto e visualização do vídeo aqui: 
http://semesteralliance.net/ 

Para melhor conhecer a Estratégia Europa 2020, o funcionamento do Semestre 
Europeu e a forma de envolvimento no mesmo pode consultar o Toolkit da EAPN no 
seguinte link: https://semesteralliance.files.wordpress.com/2014/03/2014-
semester-alliance-semester-report1.pdf 
 

PUBLICAÇÕES 

 A EAPN Portugal traduziu recentemente dois explicativos da EAPN Europa: 

Riqueza, Desigualdade e Polarização Social na UE – apresenta um panorama geral 

das discussões atuais, bem como dos dados e da investigação disponíveis sobre a 

riqueza. Pretende fornecer informações de fundo, a fim de promover um debate 

mais alargado sobre os papéis da riqueza, da desigualdade e da polarização social, 

do impacto desses fatores na pobreza e na sua prevenção e erradicação, e da 

necessidade de uma melhor distribuição da riqueza. 

Rendimento Mínimo Adequado na EU – introduz a questão da adequação do 

rendimento mínimo proveniente da assistência social e não das outras fontes. 

Apresenta respostas para algumas questões chave - O que é que se entende por 

adequado? Como é calculada a adequação?; Em que medida são os níveis atuais de 

rendimento mínimo adequados para pessoas em situação real de pobreza?; 

Existem exemplos de boas práticas para melhor calcular a adequação dos 

rendimentos? Quais são os seus pontos positivos e negativos?; Qual é o caminho a 

seguir na elaboração de políticas?; De que forma é encarada a adequação nas 

atuais reformas dos sistemas nacionais de proteção social? 

 
Ambos os documentos estão disponíveis para download gratuito no seguinte 
link: http://www.eapn.pt/iefp/documentos.php?t=2 

 

 Em janeiro foi publicado o Relatório da Comissão Europeia sobre a Análise 

trimestral do emprego e situação social na UE. O relatório destaca o crescimento 

do emprego na maioria dos Estados-Membros, nomeadamente, nos “países com 

taxa de desemprego muito elevadas, como a Grécia, a Espanha e Portugal”. Este 

crescimento verifica-se “em todos os tipos de emprego (…) não só o emprego 

temporário ou a tempo parcial, mas também o emprego permanente e a tempo 

inteiro”. Situações como o desemprego de longa duração foram destacadas por 

http://semesteralliance.net/
https://semesteralliance.files.wordpress.com/2014/03/2014-semester-alliance-semester-report1.pdf
https://semesteralliance.files.wordpress.com/2014/03/2014-semester-alliance-semester-report1.pdf
http://www.eapn.pt/iefp/documentos.php?t=2
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Marianne Thyssen como desafios que se mantêm e que carecem de medidas 

específicas. 

No segundo trimestre de 2014, e no conjunto da Europa, 12.4 milhões de pessoas 

(5.1% da força de trabalho e cerca de metade do desemprego total) estavam 

desempregadas há mais de 1 ano, e mais de metade destas, estavam 

desempregadas há mais de 2 anos. Portugal tem vindo a registar uma diminuição 

ligeira do DLD. 

 
O relatório pode ser consultado em Inglês no seguinte link: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2169&further
News=yes 
Uma breve apresentação do relatório está disponível em Português no seguinte 
link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3001_pt.htm 

 

 Em fevereiro foi publicado pela CARITAS Europa o Relatório Europa’s Crisis 

Monitoring Report 2015 – “Poverty and inequalities on the rise; Just social models 

needed as the solution.” Este relatório apresenta um estudo do impacto da crise 

nas pessoas, com especial enfoque em 7 países europeus: Chipre, Grécia, Irlanda, 

Itália, Portugal, Roménia e Espanha.  

Do ponto de vista nacional, a Caritas Portugal salienta o aumento entre 2011 e 

2014 do número de famílias e indivíduos a serem apoiadas pela entidade. A falta 

de rendimento, assim como as dificuldades resultantes do desemprego ou 

emprego precário, surgem como as principais razões apontadas pelas pessoas que 

recorrem aos serviços. O relatório apresenta ainda um conjunto de recomendações 

dirigidas às Instituições europeias, Comissão Europeia, Governos nacionais e locais, 

assim como Organizações Não Governamentais. 

 

O Sumário, em português do relatório, assim como o Relatório, em inglês, podem 
ser consultados no seguinte link: 
http://www.caritas.pt/site/nacional/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=3921:crise-sao-preciso-modelos-sociais-mais-justos&catid=177:noticias 
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