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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 14_DESTAQUES DO EAPN FLASH Abril 2018 / Julho 2018 

 

 

REUNIÕES 

 Nos dias 5 e 6 de julho realizaram-se em Bruxelas a reunião do Executivo da EAPN Europa (EXCO) 

(participa Sérgio Aires, também atual presidente da EAPN Europa) e a reunião do Grupo 

Estratégico da Inclusão (EU ISG) (participa Paula Cruz, do Departamento de Investigação e 

Projetos). 

Momentos relevantes das reuniões: 

 Reunião do EXCO: participação de Janis Emmanouilidis, responsável pela iniciativa Re-

energising Europe – Um novo Pacto para a Europa. 

 

 Reunião do EU ISG: participação de Jeroen Jutte (Head of Unit A1: Employment and 

Social aspects of the European Semester) and Katalin Szatmari, Unit C1: Social 

Investment Strategy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. A reunião contou 

ainda com outros elementos da Unidade C que estão responsáveis pelo Country Report.  

Foi feita uma apresentação do processo de monitorização do Pilar Europeu dos Direitos 

Social via Semestre Europeu. A apresentação foi seguida de um momento de debate 

com as redes nacionais que se centrou sobretudo na visibilidade das questões da 

pobreza em todos estes processos e no envolvimento das redes nacionais e outros 

atores da sociedade civil no semestre europeu e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

 

 No dia 7 de julho decorreu uma reunião conjunta dos dois grupos (EXCO e EU ISG) sobre o 

processo de pensamento estratégico da EAPN Europa: Onde a EAPN Europa quer estar daqui a 25 

anos? Que direção estratégica deve/quer seguir? no cumprimento da sua missão de combate à 

pobreza, à exclusão social e à desigualdade. A sessão foi facilitada por Noeleen Hartigan da Quality 

Matters. 

 

 

 

 

http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=1&pub_id=8082&year=2017
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=1&pub_id=8082&year=2017
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 No dia 5 de Julho a EAPN Europa realizou em Bruxelas a sua 

Conferência Anual: Social protection for All – How can the 

Social Pillar and the SDGs build stronger welfare states? A 

Conferência contou com a participação de Cidália Barriga 

(atual coordenadora nacional do Encontro europeu de 

pessoas em situação de pobreza e Presidente da Mesa do 

Conselho Geral do Núcleo de Évora da EAPN Portugal). Cidália 

deu o seu testemunho sobre a importância dos sistemas de 

proteção social na redução da gravidade da pobreza e apelou 

à definição de uma Estratégia Europeia de Luta contra a 

Pobreza e a Exclusão social, reforçando o papel que o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável podem ter no desenho desta 

estratégia.  

 

 

 

 No dia 29 de junho a EAPN Portugal esteve presente em Lisboa, a convite da Comissão Europeia, na 

Reunião de apresentação para a participação das partes interessadas da Campanha Europeia 

sobre Eficiência Energética – famílias com baixos rendimentos. Participou nesta reunião Maria 

José Domingos do Núcleo de Lisboa da EAPN Portugal. A Pobreza Energética é um dos temas 

acompanhados pela EAPN Europa e neste sentido, considerou-se fundamental perceber em que 

medida a presente Campanha europeia pretende intervir nesta temática. Conclui-se que o tema da 

pobreza energética está ausente da Campanha e esta centra-se unicamente nas questões da 

poupança de energia. A EAPN Portugal manifestou a sua preocupação pelo facto da Campanha se 

desviar do seu propósito e se direcionar unicamente para o consumo. 

 

 No dia 19 de Junho a Plataforma Transnacional do Fundo Social Europeu da Comissão Europeia 

organizou em Bruxelas a conferência From ESF to ESF +: from employability to social rights. Fátima 

Veiga (Departamento de Investigação e Projetos) da EAPN Portugal esteve presente neste encontro 

que procurou fazer o balanço das aprendizagens da implementação dos Fundos Estruturais desde 

2014 e projetar o futuro, nomeadamente, no que se refere à forma como o Fundo Social Europeu 

poderá apoiar financeiramente a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

 

 Também no dia 19 decorreu em Bruxelas a 11ª reunião da Rede FEAD (Fundo Europeu de apoio às 

pessoas mais carenciadas). Da parte da EAPN Portugal participou Ana Vizinho do Núcleo de Setúbal 

Sessão de Abertura da Conferência 
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da EAPN. Esta reunião – Building Partnerships for effective FEAD delivery – procurou partilhar 

informações sobre o atual contexto político europeu na construção de parcerias; refletir na 

construção de parcerias e as suas implicações para a Rede FEAD e debater os desafios que existem 

na construção de parcerias e qual o caminho que deve ser seguido nesta matéria dentro da Rede 

FEAD. 

 
É possível acompanhar todo o trabalho da rede FEAD assim como os relatórios temáticos de 

conclusão de cada um dos workshops na página do facebook: 

https://www.facebook.com/groups/FEADNetwork  

 

 No dia 19 de junho decorreu em Lisboa o Encontro Política de Coesão Pós-2020: proposta de 

Quadro Regulamentar promovido pela Comissão Europeia e a Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P. Paula Cruz (Departamento de Investigação e Projetos) esteve presente neste encontro 

que teve como objetivo a apresentação da proposta do próximo Quadro Regulamentar e, em 

particular, o Fundo Social Europeu + e a sua articulação com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

Para o download das comunicações e vídeo: 

http://www.adcoesao.pt/content/politica-de-coesao-pos-2020-proposta-de-quadro-

regulamentar-0#tabs-1 

 

 No dia 5 de junho realizou-se em Bruxelas um Breakfast sobre o próximo Multiannual Financial 

Framework (Quadro Regulamentar de Financiamento). Sérgio Aires, delegado ao Comité Executivo 

da EAPN e Presidente da EAPN Europa participou no debate. 

  

https://www.facebook.com/groups/FEADNetwork
http://www.adcoesao.pt/content/politica-de-coesao-pos-2020-proposta-de-quadro-regulamentar-0#tabs-1
http://www.adcoesao.pt/content/politica-de-coesao-pos-2020-proposta-de-quadro-regulamentar-0#tabs-1
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PROJETOS 
EMIN – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK 

 

 No dia 24 de Abril partiram de Bruxelas dois Autocarros EMIN que iniciaram uma viagem por 32 

países da União Europeia. Inserido no Projeto EMIN a viagem destes dois autocarros tinham como 

objetivo sensibilizar a sociedade civil e entidades políticas nacionais e europeias para apoiarem a 

construção de uma Europa mais social, tendo por base a defesa de esquemas adequados de 

rendimento mínimo em cada um dos Estados Membro. Os autocarros chegaram a Bruxelas no dia 

28 de Junho. 

Portugal recebeu um dos Autocarros entre os dias 5 e 9 de Maio. Para o efeito foram organizadas 

e dinamizadas um conjunto de atividades de sensibilização pública e de debate e reflexão sobre o 

atual esquema de rendimento mínimo existente em Portugal. As atividades realizadas foram as 

seguintes: 

 

 Receção pública ao Autocarro 

EMIN na Rotunda da Boavista 

(Porto). 

 Workshops: Esquemas de 

rendimento mínimo – Mitos e 

Factos: A conversa com…. 

Técnicos da área social e 

beneficiários da medida do RSI 

(Porto no dia 7 de Maio e 

Lisboa no dia 9 de Maio). 

 Seminário Nacional: 

Rendimento Mínimo 

Adequado – o Investimento 

numa sociedade mais 

inclusiva, com a participação 

do Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social José Vieira da Silva. 

 Visita institucional à AEIPS (Lisboa, 8 de Maio). 

 Participação de Fintan Farrell – coordenador do Projeto EMIN – no Seminário Europeu: 

Como construir uma Europa dos Cidadãos? 

 Assinatura da Petição_ Esquemas Adequados de Rendimento Mínimo 

 

Alguns membros da equipa nacional e transnacional do Projeto EMIN 
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Produtos e Materiais do Projeto EMIN disponíveis para download: 

 Mitos e Factos sobre o Rendimento Mínimo Adequado 

 Comunicações do Seminário Nacional 

 Vídeo da iniciativa Autocarro EMIN_experiência de Portugal 

o Vídeo 1 (PT/EN) 

o Vídeo 2 (PT/EN)  

 The Minimum Income Scheme in Portugal as seen by its beneficiaries: reportagem 

multimedia 

 Autocarro EMIN_reportagem da Focussocial sobre a iniciativa 

 Petição_Esquemas Adequados de Rendimento Mínimo 

 

Fontes para consulta: 

 

 Blog 

do Projeto EMIN: 

https://emin-eu.net/ 

 

 Blog 

do Autocarro EMIN: 

http://eminbus.eu  

  

  

  

  

 
 

 Facebook do EMIN: https://www.facebook.com/EMIN-

135945640427626/?hc_ref=ARSgLCaTqUfLh9VYN1l9RtpLvq7rNtnEKtD4L4cT4xfctZ9POJhes

qPbcdQXZ9QYcv0&fref=nf 
 

 Twitter do EMIN: @EMINnetwork 

 

 Página nacional do Projeto EMIN: https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-

european-minimum-income-network-ii  

  

Vídeo do EMIN_experiência de Portugal 

https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii
https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii
https://www.youtube.com/watch?v=IHyuAahog7M
https://www.youtube.com/watch?v=10HATOK4zLw
https://sway.com/6DLFONxXinwdvAZg
https://sway.com/6DLFONxXinwdvAZg
http://www.focussocial.eu/noticia.php?id=229
http://eminbus.eu/support-us/
https://emin-eu.net/
http://eminbus.eu/
https://www.facebook.com/EMIN-135945640427626/?hc_ref=ARSgLCaTqUfLh9VYN1l9RtpLvq7rNtnEKtD4L4cT4xfctZ9POJhesqPbcdQXZ9QYcv0&fref=nf
https://www.facebook.com/EMIN-135945640427626/?hc_ref=ARSgLCaTqUfLh9VYN1l9RtpLvq7rNtnEKtD4L4cT4xfctZ9POJhesqPbcdQXZ9QYcv0&fref=nf
https://www.facebook.com/EMIN-135945640427626/?hc_ref=ARSgLCaTqUfLh9VYN1l9RtpLvq7rNtnEKtD4L4cT4xfctZ9POJhesqPbcdQXZ9QYcv0&fref=nf
https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii
https://www.eapn.pt/projeto/203/projeto-emin-ii-european-minimum-income-network-ii
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PUBLICAÇÕES 

 

 Em Março a EAPN Europa publicou um documento de reflexão sobre o financiamento da proteção 

social: EAPN Financing Social Protection. Este documento tem como objetivo contribuir para os 

argumentos de carácter mais económico sobre como financiar esquemas de proteção social de alta 

qualidade. 

 

 

 Em Março a Comissão Europeia publicou o Pacote de Justiça 

Social (Social Fairness Package). Este pacote constitui mais uma 

etapa do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e engloba uma 

Comunicação da Comissão relativa à monitorização de 

implementação do Pilar Europeu; uma proposta para a criação de 

uma Autoridade Europeia do Trabalho Europeu e uma Iniciativa para 

garantir o acesso à proteção social a todos os trabalhadores, sejam 

eles por conta de outrem ou por conta própria. A EAPN Europa 

elaborou um documento de análise do Pacote de Justiça Social: 

Social Fairness Package 2018_Making a difference for prople in 

poverty? 

 

 Em Abril foi publicado o relatório The Future of Work: Labour market trends and their 

implications for risks of poverty and social exclusion. Este relatório apresenta uma reflexão sobre 

as mudanças que estão a ocorrer no mundo do trabalho e do impacto que podem ter nas pessoas 

mais vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/07/EAPN-2018-EAPN-reflection-paper-on-Financing-for-Social-Protection.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_pt.htm
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/07/EAPN-2018-EAPN-Position-Paper-Social-Fairness-Package.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/07/EAPN-2018-EAPN-Position-Paper-Social-Fairness-Package.pdf
https://www.eapn.eu/the-future-of-work-labour-market-trends-and-their-implications-for-risks-of-poverty-and-social-exclusion/
https://www.eapn.eu/the-future-of-work-labour-market-trends-and-their-implications-for-risks-of-poverty-and-social-exclusion/
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 Em Maio a Comissão Europeia publicou as Recomendações Específicas para os Estados Membro. As 

recomendações específicas para Portugal são 3 e são essencialmente de carácter macro-

económico. Do ponto de vista mais social destaca-se uma recomendação relativa à contração dos 

trabalhadores com base em contratos de duração indeterminada, o aumento do nível de 

competências da população adulta e o aumento da taxa de ingresso no ensino superior. 

As Recomendações específicas são uma das etapas do chamado Semestre Europeu e são 

publicadas pela Comissão Europeia em resposta à apreciação feita do Programa Nacional de 

Reformas (PNR) apresentado pelo Governo Nacional. O PNR português foi atualizado em 2018, 

mas a sua duração é de 2016 a 2021. O PNR reúne as medidas que o Governo pretende 

implementar para o desenvolvimento do país. O PNR assumiu 6 eixos prioritários: Qualificação dos 

Portugueses; Promover a inovação na economia portuguesa; Valorização do território; 

Modernização do Estado; Redução do endividamento da economia e Reforçar a coesão e igualdade 

social. 

 

 A EAPN Portugal no acompanhamento que faz a todo o processo do 

Semestre europeu analisou as Recomendações específicas dirigidas 

a Portugal. Esta análise integra a publicação de junho da EAPN 

Europa de avaliação das Recomendações Específicas: More 

audacity to fight poverty and ensure social rights_EAPN 

assessment of the 2018 Country Specific Recommendations. Na 

página da EAPN Portugal é possível consultar o documento e as 

mensagens-chave em português. 

 

 

 

 Em 2016-2017 a EAPN Europa realizou uma task-force sobre 

a Pobreza como violação dos direitos humanos. Concluído o 

trabalho foi publicado um Manual sobre uma abordagem à pobreza 

tendo por base os direitos: Change, Hope and Justice – A rights-

based approach to poverty. Este documento faz uma análise da 

relação entre pobreza e direitos humanos e apresenta também 

algumas boas práticas e instrumentos nesta temática. 

 
  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-portugal-pt_0.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/programa-nacional-de-reformas.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/programa-nacional-de-reformas.aspx
https://www.eapn.pt/documento/610/mensagens-e-recomendacoes-da-eapn-apos-uma-avaliacao-detalhada-das-csrs
https://www.eapn.pt/documento/610/mensagens-e-recomendacoes-da-eapn-apos-uma-avaliacao-detalhada-das-csrs
https://www.eapn.pt/documento/610/mensagens-e-recomendacoes-da-eapn-apos-uma-avaliacao-detalhada-das-csrs
https://www.eapn.eu/news-and-publications/publications/eapn-policy-toolkits-and-briefings/
https://www.eapn.eu/news-and-publications/publications/eapn-policy-toolkits-and-briefings/
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PRÓXIMAS DATAS 

 

 20 – 21 de Setembro (Madrid): Joint Meeting ESF Thematic Network Inclusion and EMIN – 

Developing and Implementing the Active Inclusion Approach – Participa Fátima Veiga do 

Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal. 

 27 de Setembro (Vila Nova de Gaia): Workshop do Projeto PACT – ProActive Case-based Target 

model – evento realizado em parceria com a EAPN Castilla y León. 

 26 - 28 de Setembro (Viena): Reunião do Executivo da EAPN Europa; Reunião do Grupo 

Estratégico da Inclusão (EUISG) e Assembleia Geral da EAPN Europa – Participa Sérgio Aires e 

membros da EAPN Portugal. 

 7 e 8 de Novembro (Bruxelas): Encontro Europeu de Pessoas em Situação de Pobreza – 

Participa Cidália Barriga e outros membros dos Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal. 

 

 

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


