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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 12_DESTAQUES DO EAPN FLASH Set 2017 / Dez 2017 
 
 

REUNIÕES 
 

 Nos dias 28 e 29 de Setembro, Sérgio Aires, Presidente da EAPN Europa, esteve presente em Bilbao 

a convite da EAPN Espanha para o Encontro Nacional de Pessoas em situação de Pobreza (III 

Congreso Estatal de Participación) promovido por esta rede nacional. O Congresso incidiu sobre 6 

dos princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: Dignidade, Liberdade, 

Igualdade, Solidariedade, Cidadania e Justiça. 

 

 No dia 4 de Outubro decorreu em Bruxelas uma reunião com a Comissão Europeia com o objetivo 

de reforçar a cooperação entre esta estrutura e a EAPN Europa.  

 

 Entre os dias 19 e 21 de Outubro decorreu em Dublin a Reunião do Comité Executivo da EAPN 

Europa (participou Sérgio Aires), a Reunião do Grupo Estratégico da Inclusão (EU ISG) (participou 

Paula Cruz), uma Sessão de Capacitação (participou Cidália Barriga, atual presidente da Mesa do 

Conselho geral do Núcleo Distrital de Évora e membro do CLC de Évora) e a Assembleia Geral da 

EAPN Europa (participaram as pessoas mencionadas anteriormente). 

Destaca-se em todos estes momentos de trabalho a sessão de capacitação que abordou a temática 

da Participação das Pessoas em situação de pobreza. Foi um momento importante para a EAPN 

Portugal também divulgar o trabalho que tem feito com os Conselhos Locais e Conselho Nacional 

de Cidadãos. 

Os trabalhos foram intercalados com visitas a projetos locais. A EAPN Portugal esteve presente na 

iniciativa Travellers and Roma Community development and rights, dinamizada pela Pavee Point 

Traveller and Roma Centre (www.paveepoint.ie), onde foi possível apresentar a Campanha 

Nacional #direitoaseroquequiserem que foi lançada este ano em Junho. Esteve também presente 

na Focus Ireland Homeless Organisation (www.focusireland.ie) onde foi também possível 

apresentar o trabalho de participação que a EAPN Portugal tem feito junto dos cidadãos em 

situação de pobreza. 

É importante também referir que a Assembleia Geral da EAPN Europa realizada no dia 21 teve a 

participação da atual Ministra do Emprego e da Proteção Social da Irlanda (Regina Doherty) que 

realçou entre  outras  coisas  a  importância  dos  sistemas  de  proteção  social  para  responder às  

 

http://www.paveepoint.ie/
http://www.focusireland.ie/
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necessidades das pessoas, da situação frágil das crianças e do compromisso de trabalho em 

parceria que deve existir entre 

entidades governativas e o sector não-

governamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos dias 9 e 10 de Novembro decorreu em Bruxelas a 16ª edição do Encontro Europeu de Pessoas 

em Situação de Pobreza e de Exclusão Social. A Delegação Portuguesa foi composta por Maria José 

Vicente (coordenadora nacional da iniciativa e técnica do Departamento de Desenvolvimento da 

EAPN Portugal), Francisco Rico (membro do 

Concelho Local de Cidadãos 6 – CLC - de 

Aveiro), Ana Santos (membro do CLC de 

Bragança) e Cidália Barriga (membro do 

CLC de Évora). 

O Tema do Encontro foi os Trabalhadores 

Pobres (in-work poverty) e a Delegação 

Portuguesa apresentou as suas reflexões e 

propostas com o seguinte slogan: Apostar 

na dignidade no trabalho é combater a 

pobreza!!!  

Cidália Barriga foi também uma das 

pessoas que deu o seu testemunho na 

sessão de abertura do Encontro referindo 

entre várias coisas as dificuldades que ainda enfrenta para conseguir ter um trabalho digno: “Eu 

preciso de um salário digno para poder viver e não apenas sobreviver!” 

 

 

Ministra do Emprego e da Proteção Social da Irlanda 

Ilustração de Andreea Buzek 
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O Encontro Europeu contemplou ainda a 

realização de uma Exposição silenciosa na 

rua e com diferentes mensagens das 

pessoas que ainda enfrentam fortes 

constrangimentos no mercado de trabalho e 

no acesso ao mercado de trabalho. 

 

Para mais informações:  

https://www.eapn.eu/voices-of-poverty/ 

 

 

 

 

 

 No dia 17 de Novembro foi assinada na Cimeira Social da União Europeia realizada em 

Gotemburgo a Proclamação Conjunta do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Sérgio Aires, 

Presidente da EAPN Europa e Delegado ao Comité Executivo da EAPN Portugal integrou a 

delegação da Plataforma Social Europeia. 

As principais mensagens apresentadas pela Delegação da Plataforma Social foram as seguintes: 

 

A. Proteger a nossa Democracia 

através da luta contra a 

desigualdade – uma questão de 

urgência; 

 

B. Defender e Promover uma forte 

agenda social que vá além do 

emprego – uma questão de 

coerência; 

C. Promover uma parceria com a 

sociedade civil organizada para não 

deixar ninguém para trás – um 

fator de sucesso. Participantes na Cimeira Social 

Delegação Portuguesa 
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No dia 16 de Novembro, e também no âmbito da Cimeira, foi organizada a Conferência da 

Plataforma Social sobre o Futuro da Europa. Sérgio Aires esteve presente. 

Para mais informações: 

https://www.eapn.eu/eapn-at-the-eu-leaders-socialsummit17-in-gothenburg/ 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_pt  

 

 

 No dia 27 de Novembro decorreu em Bruxelas um debate organizado pela ERGO Network 

(ergonetwork.org) denominado Investing in our future: what work(s) for Roma?. Este evento 

antecedeu a 11ª Reunião da European Platform for Roma Inclusion e contou também com a 

participação de Sérgio Aires, enquanto presidente da EAPN Europa e Delegado ao Comité Executivo 

da EAPN Portugal. No debate da ERGO foi apresentada a Campanha #direitoaseroquequiserem 

que a EAPN Portugal apresentou em Junho em parceria com a Secretaria de Estado para a 

Cidadania e a Igualdade. 

 

 

 No dia 7 de Dezembro a EAPN Europa e os Deputados do Parlamento Europeu Sergio Gutiérrez 

(S&D) e Jean Lambert (Greens/EFA) organizaram no Parlamento Europeu o evento: Building a 

European Social Standards Union: What role for the European Semester? Onde foi possível refletir 

em torno do que é possível fazer para promover os direitos e os padrões sociais assim como a 

redução da pobreza. Algumas das conclusões do debate foram as seguintes: 

o O Pilar Social oferece uma janela de oportunidade para o progresso dos Direitos Sociais e da 

Europa social. 

o É de destacar os avanços positivos para equilibrar as prioridades económicas e sociais no 

Semestre Europeu. 

o São fundamentais as propostas legislativas para apoiar o acesso à proteção social e ao 

emprego para todas as pessoas. 

o Os Fundos da UE devem investir nas pessoas e não apenas em capital humano. 

o A Participação não é um complemento, mas a chave para o sucesso do Pilar Social. 

 

 

  

https://www.eapn.eu/eapn-at-the-eu-leaders-socialsummit17-in-gothenburg/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
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PROJETOS 

 

 Nos dias 25 e 26 de Setembro decorreu em Bruxelas a 2ª reunião transnacional do Projeto EMIN 

na qual foi possível apresentar os vários relatórios nacionais sobre os diferentes regimes de 

rendimento mínimo existentes nos diferentes Estados Membros que participam no Projeto. A 

representar a EAPN Portugal esteve Filipa Cabral, técnica do projeto em Portugal. Foi ainda possível 

organizar com mais detalhe algumas das atividades que estão previstas para 2018, nomeadamente 

a Viagem do Autocarro EMIN, que estará presente em Portugal entre 5 e 9 de Maio de 2018 e o 

Intercâmbio de experiências que irá decorrer em Março de 2018. 

O projeto EMIN participou ainda em 2 eventos organizados pelo Núcleo Distrital de Vila Real e 

Núcleo Distrital de Setúbal da EAPN Portugal, nos dias 12 de Outubro e 2 de Novembro, 

respetivamente, onde foi possível refletir em torno da seguinte questão: Rendimento Mínimo 

Adequado – O que é? 

 

Para acompanhar o projeto EMIN consultar: 

https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii 

https://emin-eu.net  

 

  

https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii
https://emin-eu.net/
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES 
 

 Dossiers Temáticos da Plataforma do Fundo Europeu para as Pessoas mais Carenciadas 

No âmbito da Rede FEAD foi publicado em Setembro o 1º Dossier Temático dedicado ao 

contributo do FEAD para a sustentabilidade da Inclusão social. 

Em Dezembro foi publicado o 2º Dossier Temático dedicado ao apoio que o FEAD dá a diferentes 

grupos populacionais. 

A Rede FEAD foi criada em 2017 e é uma comunidade europeia de diferentes atores que intervêm 

direta e indiretamente na operacionalização do FEAD. A EAPN Europa tem sido um membro ativo 

na dinamização de algumas ações europeias promovidas por esta rede. 

Os Dossiers temáticos procuram ser instrumentos de disseminação de boas práticas e experiências 

desenvolvidas em diferentes Estados membro onde o Fundo está a ser implementado. 

 

Conheça o FEAD e os documentos publicados aqui: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en  

 

 A participação é fundamental para tornar os direitos sociais uma bússola para a UE! 

A 22 de Novembro a Comissão Europeia deu início ao processo anual do Semestre Europeu com a 

publicação da Análise Anual do Crescimento (Annual Growth Survey) e o Relatório Conjunto do 

Emprego (Joint Employment Report). Ambos fazem parte do chamado Pacote de Outono e marcam 

todos os anos o início deste processo. 

A EAPN Europa fez uma análise de ambos os relatórios e enviou uma carta ao Presidente Junker 

apelando: 

1) à garantia de uma Estratégia económica e social mais equilibrada; 

2) à necessidade de tornar os direitos e os padrões sociais uma prioridade em consonância com o 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 

3) à importância de equilibrar a participação das organizações da sociedade civil e das pessoas em 

situação de pobreza e de exclusão social com a dos parceiros sociais, como parte de um diálogo 

estruturado e regular quer ao nível da UU, quer ao nível nacional. 

Conheça a Carta enviada ao Presidente Junker e o Parecer da EAPN Europa: 

https://www.eapn.eu/participation-is-key-to-making-social-rights-a-compass-for-the-eu  

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

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
https://www.eapn.eu/participation-is-key-to-making-social-rights-a-compass-for-the-eu

