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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 21_20201 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o Semestre Europeu 

 

TOMADAS DE POSIÇÃO E PUBLICAÇÕES 

✓ Em junho a EAPN Europa submeteu a sua resposta à Consulta Pública para a criação do Plano de 

Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. No seu parecer a EAPN apela a um Plano de Ação de 

alto nível para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS), que proponha instrumentos soft law – 

não vinculativos e hard law - vinculativos, com um calendário claro a nível da UE e nacional, 

mapeando o progresso relativamente aos direitos sociais obrigatórios que garantam padrões de 

vida básicos a todos os residentes da UE. 

 

A EAPN destacou 5 princípios chave do PEDS como 

prioridades, agrupados com outros princípios 

relevantes e sustentados pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, a serem 

implementados através de instrumentos de hard law 

(legislação vinculativa) e soft law (legislação não 

vinculativa) da UE. A prioridade primordial da EAPN, 

particularmente à luz do impacto da COVID-19, é o 

direito a um rendimento adequado (rendimento 

mínimo/proteção social e salário mínimo/salário 

que garanta uma vida digna) e acesso a serviços 

públicos universais e essenciais - incluindo 

habitação, saúde, cuidados, cuidados à 

infância/aprendizagem precoce, energia como base 

para uma estratégia eficaz de combate à pobreza. 

 

O Parecer está traduzido para português, assim como o resumo. 

 

 
1 Em virtude da Pandemia da COVID-19 as ações da EAPN Europa que implicavam deslocações como reuniões, conferência 
anual e encontro europeu de pessoas em situação de pobreza, foram substituídas, em alguns casos por webinares 
temáticos e, em outros casos, foram adiadas para 2021. A presente agenda pretende dar conta de alguns dos documentos 
e publicações lançados este ano em áreas centrais da agenda de trabalho europeia e nacional. 

https://www.eapn.pt/documento/688/contributo-da-eapn-para-a-consulta-da-comissao-europeia-sobre-um-plano-de-acao-para-implementar-o-pilar-europeu-dos-direitos-sociais
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✓ Em Outubro a EAPN Portugal apresentou também a sua resposta à Consulta Pública sobre o 

Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O documento teve por base a resposta da 

EAPN Europa, o trabalho de acompanhamento do Pilar que a rede portuguesa tem realizado e as 

várias sessões dinamizadas ao nível local entre 2019 e o início de 2020 com entidades da sociedade 

civil e entidades públicas. O documento da EAPN Portugal destaca os aspetos positivos do Pilar 

Europeu, aponta um conjunto de etapas centrais e transversais que a EAPN considera que são 

fundamentais para o Plano de Ação e elenca um conjunto de recomendações para alguns dos 

princípios chave, nomeadamente: Rendimento Mínimo (14); Salários Justos (6); Acesso aos serviços 

essenciais (20, mas com ligação aos princípios 11, 16, 18 e 19); Aprendizagem ao longo da Vida (1) 

e Proteção Social (12). 

 

✓ Em Novembro a EAPN Europa lançou a Declaração The EU must adopt an EU Anti-Poverty 

Strategy with an ambitious 2030 Poverty Target. Esta Declaração que teve também o apoio das 

redes nacionais apela à Comissão Europeia para que adote uma nova Estratégia de luta contra a 

pobreza ao nível da União Europeia e a definição de um novo objetivo, agora mais ambicioso, de 

combate à pobreza. 

 

✓ Ao nível do acompanhamento do Semestre Europeu foi publicado em Junho o relatório EAPN 

Assessment of the 2020 Country Specific 

Recommendations da EAPN Europa que reúne a 

análise de todas as redes nacionais relativamente às 

Recomendações da Comissão aos diferentes Estados 

Membros. No Relatório a EAPN congratula-se: 

• com o compromisso de implementar a cláusula 

de salvaguarda do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e o apoio global às medidas de 

apoio de emergência dos Estados-Membros; 

• pelo foco na pobreza. Embora existam menos 

recomendações nesta área, verifica-se que várias 

outras reconhecem o impacto que a pandemia 

terá no aumento das desigualdades; 

• e o maior enfoque no aumento da adequação e 

cobertura do apoio ou reposição de rendimento 

(rendimento mínimo e proteção social). 

 

https://www.eapn.pt/documento/698/resposta-da-eapn-portugal-a-consulta-publica-a-consulta-publica-sobre-o-pilar-europeu-dos-direitos-sociais
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/11/EAPN-EAPN-Statement-EU-Poverty-Target-4844.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/11/EAPN-EAPN-Statement-EU-Poverty-Target-4844.pdf
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
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✓ Em dezembro de 2019 a Comissão Europeia apresentou a sua proposta para um Novo Pacto 

Ecológico Europeu. A EAPN Europa apresentou em Junho de 2020 o documento EAPN Key 

Messages on The European Green Deal and “Just Transition” no qual destaca um conjunto de 

mensagens chave à UE para que esta demonstre que é realmente possível fazer uma "Transição 

Justa" responsável para as pessoas e o planeta - e não apenas para a economia e o crescimento 

verde!  

 
 
REUNIÕES E WEBINARES 

 

✓ No dia 24 de Setembro, Sandra Araújo Diretora Executiva da EAPN Portugal participou no Webex 

Um Plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais promovido pelo 

Comissário Nicolas Schmit. A EAPN destacou que a realização dos objetivos do Pilar exige um forte 

compromisso político e uma responsabilidade política partilhada, e para que os princípios e os 

direitos sejam juridicamente aplicáveis é necessário adotar legislação ao nível adequado. 

 

✓ A convite do Intergrupo do Parlamento Europeu para o combate à Pobreza a EAPN Portugal 

participou no dia 15 de Outubro na conferência Acting Together to achieve social and 

environmental justice for all. Cidália Barriga, membro do Conselho Nacional de Cidadãos da EAPN 

Portugal e Coordenadora nacional para o Encontro Europeu de Pessoas em situação de pobreza fez 

uma intervenção na qual destacou os impactos que a pandemia trouxe na sua vida, as dificuldades 

do acesso à habitação e os impactos da crise económica, social e climática nas pessoas em situação 

de pobreza. 

 

✓ No dia 26 de Outubro o Governo nacional publica o Despacho 10277/2020 que cria a Comissão de 

Coordenação de preparação de uma proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, no 

âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A EAPN Portugal é uma das entidades que integra a 

Comissão e teve a sua primeira reunião com o Coordenador nacional da Estratégia – Dr. Edmundo 

Martinho – no dia 17 de Novembro. 

 

✓ A EAPN Portugal foi convidada pela EAPN Europa a apresentar a sua experiência de trabalho ao 

nível do Semestre Europeu e as lições adquiridas ao longo destes anos num Webinar dirigido aos 

membros da EAPN. A apresentação foi feita por Paula Cruz, socióloga do Departamento de 

Investigação e Projetos da EAPN Portugal e representante da Organização no EUISG da EAPN 

Europa. O webinar decorreu no dia 19 de Novembro e contou ainda com a presença de Filip Tanay, 

responsável pela equipa da área do emprego e assuntos sociais do Semestre Europeu que 

apresentou as novas orientações da Comissão para 2021 ao nível do Semestre. 

https://www.eapn.eu/eapn-key-messages-on-the-european-green-deal-and-the-just-transition-eapn-reflection-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-key-messages-on-the-european-green-deal-and-the-just-transition-eapn-reflection-paper/
https://dre.pt/home/-/dre/146241059/details/maximized
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✓ No dia 25 de Novembro a EAPN Europa organizou uma mesa redonda a convite de Olivier De 

Schutter, Relator das Nações Unidas para a Pobreza extrema e os Direitos Humanos. A mesa 

redonda contou com a participação de algumas redes nacionais como a EAPN Portugal. O encontro 

teve como objetivo partilhar algumas das preocupações das entidades de economia social e 

entidades europeias sobre o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais que será 

apresentado em 2021 e o próximo semestre europeu. 

 

✓ A convite do centro de Informação Europe Direct Região de Coimbra e da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a EAPN Portugal participou no webinar “Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais” que decorreu no dia 27 de Novembro. A apresentação da EAPN Portugal centrou-

se nas questões do Rendimento Mínimo Adequado, um dos princípios do Pilar Europeu. 

 

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


