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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 16_Jan 2019 / Abr 2019 

 

REUNIÕES 

 Nos dias 27 e 28 de fevereiro decorreu em Brno (República Checa) a 9ª reunião da ESF Thematic 

Network on Inclusion. Participou Ana Vizinho pela EAPN Portugal (Técnica do Núcleo Distrital de 

Setúbal). O sistema de implementação da metodologia Housing First (Casas Primeiro) no âmbito da 

intervenção com Pessoas Sem-Abrigo na República Checa, foram o ponto de partida para a reflexão 

sobre a implementação nos restantes países representados na iniciativa. 

 

 Entre os dias 7 a 12 de março decorreu em Amsterdão (Holanda) o Fórum “GoDeep Open House” 

e momentos de reflexão e aprofundamento do conhecimento sobre o jogo Go Deep enquanto 

instrumento para o Desenvolvimento Comunitário. Estas iniciativas foram promovidos no âmbito 

do Projeto GoToDiverse (Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme) e Go 

Deep in Education (Erasmus +). Participou Ana Vizinho pela EAPN Portugal (Técnica do Núcleo 

Distrital de Setúbal). 

 

 No dia 12 de Março a EAPN Portugal participou, em Bruxelas, na reunião The Civil Society Round 

Tabel_Review on Social Inclusion. Esta reunião foi promovida pela Comissão Europeia e os 

convites foram efetuados via EAPN Europa a 4 redes nacionais: Portugal, Bulgária, Letónia e 

Lituânia. Paralelamente a Comissão convidou também outros representantes da sociedade civil 

destes países. A reunião teve como objetivo auscultar representantes da sociedade civil 

relativamente ao Relatório por País (publicado pela Comissão no final de Fevereiro), com especial 

enfoque nas questões da inclusão social. Pretendia-se perceber se o relatório contemplava nesta 

matéria todos os desafios e se a avaliação efetuada das políticas nacionais foi a adequada. Da parte 

de Portugal participaram: EAPN Portugal (Paula Cruz_Grupo EUISG); Fernanda Rodrigues (Perita_ 

Association of Social Care Providers); Isabel Baptista (Independent social policy expert) e Miguel 

Valles (Mira Sintra_education center for people with disabilities). Segundo a Comissão a escolha 

destes 4 países prendeu-se com o facto destes apresentarem, nestas matérias, os resultados mais 

desafiantes. A delegação portuguesa acordou entre si os principais tópicos a abordar: análise global 

do relatório, com enfoque na pobreza; sem-abrigo; habitação; trabalhadores pobres; educação; 

pessoas com deficiência; cuidadores, entre outros. 

 

 Nos dias 21 a 23 de Março realizou-se em Riga (Letónia) a reunião do Grupo Estratégico da 

Inclusão (EU ISG) (participou a representante da rede portuguesa, Paula Cruz). No dia 21, da parte 

da manhã, a EAPN da Letónia realizou ainda o Seminário More Equality – More Safety: Tackling the 

https://godeepproject.wordpress.com/377-2/


2 

 
 

EAPN Portugal 
Departamento de Investigação e Projetos ǀ Abril 2019 

growing income gap com representantes da Comissão Europeia, representantes do Ministério da 

proteção Social e membros das redes nacionais da EAPN. 

 

  No dia 26 de Março decorreu em Lisboa as conferências: Apresentação do Relatório relativo a 

Portugal de 2019 e Orientações para os domínios prioritários de investimento da política de 

coesão em Portugal no período 2021-2027, promovidas pela Representação da Comissão Europeia 

em Portugal. Esteve presente Paula Cruz (Departamento de Investigação e Projetos da EAPN 

Portugal e Grupo EUISG). 

 

 No âmbito do Grupo de Trabalho sobre Comunicação – EAPN Communications Working Group 

(COMM’ON) decorreram 3 reuniões online do grupo nos meses de janeiro (dia 29), fevereiro (dia 

26) e março (dia 26). Na primeira reunião foi apresentada a estrutura de um guia a elaborar pelo 

grupo sobre como promover a participação das pessoas em situação de pobreza na estratégia de 

comunicação da EAPN (1. A Participação das pessoas em situação de pobreza em todos os 

aspetos/atividades e órgãos da EAPN; 2. Capacity Building e Formação de Organizações e membros 

a nível Individual; 3. Alargar a Voz das Pessoas que Vivenciam Situações de Pobreza em todo o 

trabalho ligado à Comunicação; 4. Uma Comunicação Acessível e Escolhas a fazer para tal; 5. 

Relações Públicas e Visibilidade). Cada Rede nacional que integra o grupo ficou responsável por 

facilitar uma reunião on-line (a EAPN Portugal, dinamizará a reunião de 30 de abril, preparando 

para tal um documento draft para debate). As reuniões de fevereiro e março debruçaram-se sobre 

os 2 primeiros tópicos (conduzidas pela Holanda e pela Áustria respetivamente), traduzindo-se 

num  brainstorming de ideias sobre os mesmos em que cada rede deu a sua opinião e deu conta 

sobre a sua experiência a nível nacional. 

 

 Nos dias 4 e 5 de Abril decorreu em Pamplona (Espanha) a primeira reunião de 2019 do EXCO da 

EAPN Europa. Participou Sérgio Aires (membro do EXCO pela EAPN Portugal). O processo de 

reflexão estratégica interno da EAPN Europa, assim como as próximas eleições europeias e o 

Futuro da Europa foram os temas centrais desta reunião. 

 

 No âmbito do acompanhamento que a EAPN Portugal tem feito ao FEAD (Fundo Europeu de 

Auxílio às Pessoas mais Carenciadas) decorreram neste período dois workshops desta rede. O 

FEAD é operacionalizado ao nível nacional pelo POAPMC (Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas). A 20 de fevereiro decorreu em Bruxelas o 14º Workshop dedicado ao 

Combate à pobreza das crianças e o papel que o FEAD tem a este nível. Participou Fátima Veiga 

(Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal). No dia 5 de Abril decorreu também 

em Bruxelas o 15º workshop dedicado às Diferentes Abordagens na Distribuição FEAD. Participou 

Isabel Rebelo (Presidente da Mesa do Conselho Geral do Núcleo distrital de Setúbal da EAPN 

Portugal). Para este workshop foram recolhidos junto das entidades locais de Setúbal e das pessoas 
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beneficiárias do Programa informações sobre a utilização de cartões/vouchers como alternativas à 

distribuição do cabaz que se realiza no atual programa. 

 

CAMPANHA DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS E SEMINÁRIO NACIONAL 
 

 A EAPN Europa lançou em Fevereiro a Campanha #EUPovertyFree dirigida a todos os candidatos às 

próximas eleições para o Parlamento Europeu que decorrerá em Maio. A EAPN Portugal aderiu 

desde o início à Campanha que tem como objetivo sensibilizar os diferentes candidatos para 

integrarem nos seus programas eleitorais o compromisso de uma Europa Social e Sustentável. 

Tornar a “União Europeia livre de Pobreza” (#EUPovertyFree) é uma escolha política que 

reconhece os direitos dos cidadãos, garante o acesso a esses direitos e reflete a solidariedade dos 

europeus. 

 Mensagens da Campanha: 

 Políticas macroeconómicas para promover os direitos humanos, combater a 

desigualdade e a pobreza e garantir o bem-estar. 

 Sistemas de proteção social e esquemas de rendimento mínimo adequado que 

garantam uma vida digna para todos os que deles precisam e pelo tempo que o 

necessitarem. 

 Efetiva implementação dos compromissos políticos já assumidos, incluindo os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

 Processos de Participação eficazes que aproveitem a experiência e o know-how de 

todos os atores chave, das pessoas que vivem em situação de pobreza e das 

organizações que as representam 

 

Página oficial da Campanha: https://www.eupovertyfree.eu/ 

Página nacional sobre a Campanha: https://www.eapn.pt/eventos/1350/por-uma-europa-livre-

de-pobreza 

 

  

https://www.eupovertyfree.eu/
https://www.eapn.pt/eventos/1350/por-uma-europa-livre-de-pobreza
https://www.eapn.pt/eventos/1350/por-uma-europa-livre-de-pobreza
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 No dia 12 de Abril, em Lisboa, a EAPN Portugal organizou o Seminário: As Eleições Europeias e o 

Futuro da Europa para o qual convidou todos os partidos políticos candidatos às próximas eleições 

europeias de Maio. O Seminário seguiu uma metodologia interativa uma vez que o objetivo era o 

de dialogar com os diferentes representantes nacionais candidatos às próximas eleições sobre as 

suas propostas para o futuro da Europa 

em diversos âmbitos. Para promover esse 

diálogo foram convidadas diferentes 

entidades da sociedade civil que intervêm 

em áreas diversas como a habitação, 

migrações, pobreza, pobreza infantil, 

pobreza dos idosos, cuidadores, emprego, 

etc 

A mesa redonda foi moderada por Sandra 

Monteiro (Diretora do Le Monde 

Diplomatic) e estiveram presentes os 

seguintes partidos: Aliança (Paulo Sande); 

Bloco de Esquerda (Marisa Matias); CDS/PP (Filipe Anacoreta Correia); PCP (João Pimenta Lopes); 

Livre (Tomás Pereira); PSD (Paulo Ribeiro) e PS (Maria Manuel Leitão Marques).  

A sessão de abertura contou com a participação do Sr. Pe. Jardim Moreira (Presidente da EAPN 

Portugal) e Pedro Valente da Silva (Chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal). 

 

PROJETOS 
 

  Decorreu nos dias 28 e 29 de Março, em 

Leuven, a Conferência Final do projeto RE-

InVEST. Participaram Sandra Araújo e Graça 

Costa, respetivamente coordenadora e 

responsável técnica pelo projeto em 

Portugal.  

O projeto RE-InVEST (Horizon 2020) tem 

como objetivo contribuir para um modelo 

mais equilibrado de desenvolvimento 

económico e social para a União Europeia, 

tendo como princípio o investimento social 
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baseado nos direitos humanos e nas capacidades (individuais e coletivas), tendo por base a 

abordagem das “capabilities” de Amartya Sem. 

Mais informações em: http://www.re-invest.eu / https://www.eapn.pt/projeto/163/re-invest-

rebuilding-an-inclusive-value-based-europe-of-solidarity-and-trust-through-social-investments 

 

 A EAPN Portugal integrou recentemente a parceria do Projeto Transnacional REGAL que teve a sua 

primeira reunião em Bruxelas, nos dias 28 de Fevereiro e 1 de Março. Participou Sandra Araújo, 

coordenadora nacional do Projeto. O REGAL é financiado pelo Justice Programme & Rights, 

Equality and Citizenship e tem como principal objetivo como promover um verdadeiro equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal para mulheres vulneráveis. Do ponto de vista técnico o projeto será 

desenvolvido pela Ana Cansado, técnica do Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN Portugal. 

 
FORMAÇÃO 

 

 O Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal, com a colaboração do 

Departamento de Informação e Documentação (nas duas primeiras), realizou três ações de 

formação nas seguintes temáticas nacionais e europeias: 

 

o Eleições Europeias 2019 (11 de Fevereiro): dirigida aos membros do Conselho Nacional de 

Cidadãos da EAPN Portugal esta formação teve como objetivo informar sobre as instituições 

europeias e sensibilizar para a importância do voto nas próximas eleições europeias. 

 

o EAPN_ Estratégia Nacional e Europeia (21 de Fevereiro): dirigida aos membros das Mesas 

do Conselho Geral dos Núcleos Distritais da EAPN Portugal. A formação teve como Informar 

e sensibilizar os representantes das Mesas do Conselho Geral dos Núcleos da EAPN Portugal 

para o trabalho que é realizado pela EAPN Portugal ao nível Europeu. 

 

o Pobreza e Exclusão Social – clarificação de conceitos. A Estratégia Europa 2020 (4 e 5 de 

Abril): dirigida a técnicos e dirigentes da área social que intervêm nos domínios do combate 

à pobreza e exclusão social na RA da Madeira com o objetivo de Informar e sensibilizar 

estes atores sobre os conceitos chave relacionados com a pobreza e exclusão social, sobre 

os principais indicadores de pobreza e exclusão social que devem apoiar a intervenção 

social. Dar a conhecer aos participantes a atual estratégia que norteia a Europa e Portugal 

(Estratégia 2020) e os diferentes mecanismos que a compõem. 

 

http://www.re-invest.eu/
https://www.eapn.pt/projeto/163/re-invest-rebuilding-an-inclusive-value-based-europe-of-solidarity-and-trust-through-social-investments
https://www.eapn.pt/projeto/163/re-invest-rebuilding-an-inclusive-value-based-europe-of-solidarity-and-trust-through-social-investments
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PUBLICAÇÕES 

 

 A EAPN Europa publicou o relatório Poverty Watch: The reality of poverty and social exclusion in 

the EU. Este relatório foi publicamente apresentado num seminário com o mesmo nome que 

decorreu em Bruxelas a 29 de Janeiro. A publicação faz uma análise da situação de pobreza e 

exclusão social na Europa e reuniu informação partilhada por várias redes nacionais, onde se inclui 

a EAPN Portugal. 

 

 A EAPN Portugal traduziu para português duas publicações elaboradas pela EAPN Europa. Uma 

referente ao Futuro da Europa e a outra sobre o Financiamento da Proteção Social.  

 

 Em Fevereiro foi publicado pela Comissão Europeia o Relatório Relativo a Portugal 2019 que faz 

uma análise do contexto nacional em diversas matérias, sendo uma delas a situação social do país, 

e apresenta uma avaliação da implementação das recomendações específicas atribuídas a Portugal 

em 2018. O relatório deste ano apresenta ainda um Anexo com a identificação das Orientações 

para os domínios prioritários de investimento da política de coesão em Portugal no período 2021-

2027. Este relatório integra o chamado Semestre Europeu. 

 

 A EAPN Europa publicou em Fevereiro um Compêndio de Boas Práticas no combate à pobreza no 

mercado de trabalho (in-work poverty). Esta publicação inclui práticas da Escócia; Inglaterra; 

Irlanda; Dinamarca; Letónia; Finlândia e Espanha. 

 

 Em Fevereiro o Projeto EMIN (concluído em Dezembro de 2018) publicou o seu relatório final 

Guaranteed Minimum Income: Nobody desserves less, everybody benefits. A EAPN Portugal foi 

uma das redes parceiras deste projeto que tem como objetivo promover a realização progressiva 

de esquemas de rendimento mínimo adequados, acessíveis e capacitadores em todos os Estados 

Membros. Esta publicação reúne as principais atividades realizadas e respetivas recomendações 

nesta temática. 

 

 

 

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

https://www.eapn.eu/poverty-watch-the-reality-of-poverty-and-social-exclusion-in-the-eu-the-summary-report-is-out/
https://www.eapn.eu/poverty-watch-the-reality-of-poverty-and-social-exclusion-in-the-eu-the-summary-report-is-out/
https://www.eapn.pt/documento/616/national-poverty-watch-report-summary-september-2018-portugal
https://www.eapn.pt/documento/625/o-futuro-da-europa
https://www.eapn.pt/documento/624/o-financiamento-da-protecao-social
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-portugal_pt.pdf
https://www.eapn.eu/combatting-in-work-poverty-eapn-compendium-of-promising-practices/
https://www.eapn.eu/combatting-in-work-poverty-eapn-compendium-of-promising-practices/
https://www.eapn.eu/emin-has-released-its-final-report/

