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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 19_Agosto 2019 / Dezembro 2019 

 

REUNIÕES 

 Nos dias 14 e 15 de Setembro decorreu em Helsínquia a reunião do Grupo Estratégico da Inclusão 

(EUISG) onde participa Paula Cruz do Departamento de Investigação e Projetos. A reunião abordou 

assuntos relevantes da agenda política europeia (e nacional), como o Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais. A proposta para a próxima Estratégia 

Europeia, pós 2020, foi também um dos assuntos 

de discussão e trabalho na reunião. 

Paralelamente decorreu uma Ação de capacitação 

para a preparação da Campanha Europeia do 17 de 

Outubro. Participou nesta reunião Armandina 

Heleno do Departamento de Documentação e 

Informação da EAPN Portugal e representante da 

entidade no Grupo de Trabalho sobre Comunicação 

(COMM’ON) da EAPN Europa. 

 

A EAPN da Finlândia promoveu no dia 16 de 

setembro o Seminário The role of power, politics and participation in eradicating poverty in 

Europe no qual juntou um conjunto de peritos da área. Este encontro foi organizado no âmbito da 

reunião do grupo EUISG. 

 No dia 15 de setembro decorreu em Helsínquia a Assembleia Geral da EAPN Europa. Nesta 

Assembleia foram dadas as boas vindas à nova rede da Eslovénia, reestruturada em maio de 2019. 

Foram igualmente aprovados os relatórios técnicos e financeiros de 2018 e apresentado o novo 

programa de trabalho para 2020. 

 

 A EAPN Portugal encontra-se a dinamizar um conjunto de 

sessões sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Estas 

sessões estão a ser planeadas pelos núcleos distritais da 

EAPN. Em 2019 foram realizadas três: Aveiro (13 de 

Outubro); Fundão (12 de Novembro) e Madeira (21 de 

Novembro). As sessões têm como objetivo sensibilizar as 

entidades de economia social, profissionais e os cidadãos 

Ação de Capacitação 

Fundão 



2 

 
 

EAPN Portugal 
Departamento de Investigação e Projetos ǀ Dezembro 2019 

em geral para a existência e importância do Pilar Social, promover conhecimento e fomentar um 

debate e reflexão crítica em torno do mesmo. 

 

 A EAPN Portugal foi convidada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal para 

participar numa reunião de trabalho em Lisboa no quadro do Semestre Europeu. A reunião 

decorreu no dia 13 de Novembro e estiveram presentes da parte da Comissão Europeia Ana Luzia 

Reis (DG Employment); João Capella-Ramos (DG ECFIN – DG for Economic and Financial Affairs); 

João Albuquerque Silva (Direção-Geral Research & Innovation) e João Medeiros da parte da 

Representação Nacional da CE. A EAPN Portugal fez-se representar por Paula Cruz (Departamento 

de Investigação e Projetos/EUISG) e por Elizabeth Santos (Observatório Nacional de Luta contra a 

Pobreza). A EAPN Portugal apresentou a sua análise e recomendações nas áreas da eficiência do 

sistema de proteção social e das desigualdades e mobilidade social. A reunião contou ainda com a 

presença de outros peritos nacionais que fizeram apresentações nas áreas do acesso à habitação e 

pessoas sem domicílio fixo; os impactos do envelhecimento populacional; o hiato salarial entre 

géneros. 

 

 Nos dias 18 e 19 de Novembro decorreu em Bruxelas o 18º Encontro Europeu de Pessoas em 

Situação de Pobreza. A delegação da EAPN Portugal foi composta por Cidália Barriga 

(Coordenadora nacional do encontro europeu/membro do Conselho Nacional de Cidadãos e do 

Conselho Local de Évora); Francisco Rico (membro do Conselho Local de Cidadãos de Aveiro e 

membro do CNC); Tiago Godinho (membro do CLC de Beja e do CNC); Clara Ribeiro (membro do 

CLC de Braga e do CNC) e Tiago Simões (membro do CLC de Viana do Castelo e do CNC). A 

delegação portuguesa escolheu o tema da Habitação porque «atualmente ter um tecto é 

considerado “um luxo”, (…) cada vez mais ter uma casa é um sacrifício quase sobre-humano. (…) na 

Europa dita desenvolvida NÃO podem existir pessoas que não têm um lugar para viver». 

No âmbito do encontro europeu foi realizada uma ação de visibilidade apelando à urgência de 

erradicar a pobreza na Europa: Time is Now to End Poverty in Europe! 

 

 
Encontro Europeu 



3 

 
 

EAPN Portugal 
Departamento de Investigação e Projetos ǀ Dezembro 2019 

 

 Nos dias 2 de dezembro e 16 de dezembro a EAPN Europa promoveu e facilitou dois webinares 

dirigidos às redes nacionais. A EAPN Portugal participou nos dois que tiveram como temas: reforço 

e eficácia do envolvimento da EAPN no Semestre Europeu (dia 2); e o Novo Acordo Verde Europeu 

(European Green New Deal). Pretendia-se, neste ultimo caso, fazer uma primeira reflexão sobre a 

estratégia a adotar pela EAPN para acompanhar esta agenda. 

 

 Nos dias 9 e 18 de dezembro a equipa do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN 

Portugal (Fátima veiga e Paula Cruz), promoveu e dinamizou dois webinares sobre a EAPN, 

Estratégia Nacional e Europeia. Estes webinares foram dirigidos à equipa interna, nacional, da 

EAPN, assim como aos membros das Mesas do Conselho Geral e teve como principais objetivos: 

Dar a conhecer a EAPN Europa, o tipo de trabalho que realiza e as atuais principais áreas de 

atuação; Esclarecer sobre o tipo de envolvimento da EAPN Portugal no contexto europeu e as suas 

ligações ao contexto nacional; Esclarecer sobre o modo de funcionamento do Semestre Europeu e 

o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.  

 

 Nos dias 17 e 18 de dezembro decorreu no 

Porto o primeiro workshop sobre a 

Participação das Pessoas em situação de 

pobreza. Este workshop, da responsabilidade 

da EAPN Europa, contou com a presença de 

Sandra Araújo (Diretora Executiva da EAPN 

Portugal), Paula Cruz (EUISG/Dep. de 

Investigação e Projetos), Maria José Vicente 

(Dep. de Formação e 

Desenvolvimento/responsável pela área da 

participação da EAPN PT), Francisco Rico 

(membro do Conselho Nacional de Cidadãos), 

Armandina Heleno (grupo de trabalho 

COMM’ON/Dep. de Documentação); Magda Tancau (EAPN Europa policy officer/Bruxelas); Oonagh 

McArdle (facilitadora e perita em trabalho comunitário da Irlanda); Krisztina Jasz (EUISG/EAPN 

Hungria) e Twimukye Mushaka (EAPN UK). O trabalho incidiu sobre a seguinte questão chave: 

como podemos transformar a participação das pessoas mais vulneráveis (no contexto do trabalho 

da EAPN) numa prática efetiva? e teve como objetivo dar os primeiros passos para a elaboração de 

um currículo formativo na área da participação.  

 

Workshop Participação 
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CAMPANHA DO 17 DE OUTUBRO DA EAPN EUROPA 
 

 A EAPN Europa lançou no 17 de Outubro – Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza - uma 

Campanha Europeia - #BeyondTheData – que pretendeu 

mostrar a realidade que está por detrás dos números da 

pobreza. No âmbito da Campanha foi realizada também 

uma mesa redonda sobre a realidade da pobreza na Europa 

que contou com membros do Parlamento Europeu. A EAPN 

Portugal, que também apresentou a campanha nacional – A 

pobreza não é Ficção – também se juntou à Campanha 

Europeia apresentando alguns testemunhos nacionais que 

alertaram para a realidade da situação dos sem-abrigo, dos 

trabalhadores pobres e da desigualdade económica. 

 

PROJETOS 
 

 A EAPN Portugal integrou em 2019 a parceria do Projeto Transnacional REGAL. No dia 16 de 

Outubro decorreu em Turim uma reunião de parceiros do projeto na qual participou Ana Cansado, 

técnica do projeto e responsável pela área da formação do núcleo distrital de Lisboa da EAPN 

Portugal. Nos dias 17 e 18 foi realizado um acompanhamento aos trabalhos do Grupo Alliances to 

Fight Poverty. No último trimestre de 2019 começou a implementação dos focus group nacionais, 

tendo já sido realizados 4 focus group em Portugal. Foi, igualmente, lançado o site internacional do 

projeto: https://www.regalproject.eu/  

 

 Nos dias 9/10 e 11 de setembro decorreu em Budapeste um workshop do Projeto Roma Civil 

Monitor de preparação para o 3º relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Integração 

das Comunidades Ciganas. Da parte da EAPN Portugal participaram na reunião Sandra Araújo 

(Diretora Executiva) e Maria José Vicente (Técnica do projeto e do Departamento de 

Desenvolvimento e Formação).  

Para elaboração do relatório a EAPN Portugal dinamizou no Porto no dia 8 de novembro um 

workshop com instituições nacionais que trabalham nesta área, incluindo Associações Ciganas. O 

relatório foi enviado para os promotores do Projeto em Dezembro. 

  

Um dos cartazes da campanha europeia 

https://www.regalproject.eu/
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PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS 

 

 A EAPN Europa publicou o documento: Cumprir a 

Agenda 2030. Para as Pessoas e o Planeta. Propostas da 

EAPN para uma Estratégia Europa pós-2020 (disponível 

em português) 

O documento apresenta 4 prioridades principais para 

uma nova Estratégia para a Europa, nomeadamente a 

necessidade de alcançar a erradicação da pobreza e 

aumentar o bem-estar; a definição de pré-requisitos para 

alcançar os resultados necessários de redução da 

pobreza; a importância de se incorporar a participação e 

transformar os instrumentos de coordenação da EU e, 

por fim, a mobilização dos fundos da UE para apoiar a 

Estratégia Anti-Pobreza. 

 

 

 

 A EAPN Europa elaborou e disseminou o 

relatório Is the 2019 European Semester more Social? 

Este relatório resulta do trabalho de monitorização das 

redes nacionais e da rede europeia relativamente ao 

semestre europeu e pretende demonstrar até que 

ponto o Semestre em 2019 apoiou os progressos em 

termos de cumprimento dos direitos sociais e o objetivo 

da Europa 2020 de redução da pobreza. Pretende 

também monitorizar o nível de participação da 

sociedade civil nestes processos, assim como das 

próprias pessoas que vivem em situação de pobreza. 

 

 

 

 

https://www.eapn.pt/documento/649/cumprir-a-agenda-2030-para-as-pessoas-e-o-planeta
https://www.eapn.eu/is-the-2019-european-semester-more-social-eapn-assessment-of-the-european-semester-2019/
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 A EAPN Portugal publicou em setembro o Poverty Watch 

Portugal 2019 no qual apresenta de forma sumária alguns 

dos principais indicadores de pobreza ao nível nacional e 

europeu. No Poverty Watch deste ano foi ainda dado 

destaque ao tema da Habitação. O relatório apresenta 

também um conjunto de recomendações ao nível europeu 

e nacional entre as quais se destaca a necessidade de se 

definir e consolidar uma Estratégia Nacional para a 

erradicação da pobreza e exclusão social, transversal a 

todos os setores da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.eapn.pt/documento/648/poverty-watch-portugal-2019

