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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 22_janeiro a abril de 20211 

 

CONFERÊNCIAS 

✓ A 29 de Janeiro a EAPN Europa organizou a Conferência Poverty Watch 2020 – COVID-19 

supercharging poverty data and experiences from the ground. O Poverty Watch é um documento 

de análise que procura monitorizar as tendências chave e medidas de política sobre pobreza e 

exclusão social na Europa; Sensibilizar para as prioridades nacionais e para os impactos e a realidade 

das pessoas em situação de pobreza e propor recomendações tendo por base a experiência e a 

evidência. A EAPN Portugal foi uma das redes nacionais convidadas a apresentar os resultados do 

seu Poverty Watch e fez-se representar por Paula Cruz (membro do EUISG da EAPN Europa) e Cidália 

Barriga (Coordenadora nacional do encontro europeu de pessoas em situação de pobreza). 

Para conhecer os resultados da Conferência aceda aqui 

Para conhecer o relatório europeu e dos diferentes relatórios nacionais aceda aqui 

 

✓ A 21 de Março a EAPN Portugal em parceria 

com a EAPN Europa organizou a Conferência 

Europeia O Plano de ação para a 

implementação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais. A Conferência reuniu representantes 

da Comissão Europeia, representantes do 

Governo Nacional e do Governo da Eslovénia 

(que assumirá a próxima Presidência), 

entidades públicas e do setor social de toda a 

Europa, peritos e cidadãos. Tendo sido 

apresentado a 5 de março o Plano de ação do 

Pilar a presente Conferência fez uma primeira reflexão do Plano e das metas por este apresentadas, 

nomeadamente, no que se refere à meta de redução da pobreza em pelo menos 15 milhões até 

2030.  

O relatório da Conferência em Português e Inglês encontra-se disponível para download 

As apresentações da Conferência estão disponíveis aqui 

 
1 Em virtude da Pandemia da COVID-19 as ações da EAPN Europa que implicam deslocações mantêm-se pelo menos no 1º 
semestre de 2021 em versão online. 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/695/poverty-watch-2020-portugal
https://www.eapn.eu/eu-poverty-watch-report-launch-covid19-supercharging-poverty-data-and-experiences-from-the-ground/
https://www.eapn.eu/covid-19-supercharging-poverty-eapn-poverty-watch-2020/
https://www.eapn.pt/documento/721/conferencia-sobre-o-plano-de-acao-para-a-implementacao-do-pilar-europeu-dos-direitos-sociais
https://eapn.pt/peds2021/projects/
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REUNIÕES E WEBINARES 
 

✓ A 27 de janeiro Paula Cruz e Fátima Veiga (Departamento de Investigação e Projetos da EAPN 

Portugal) dinamizaram uma sessão temática sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 

Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza. A Sessão decorreu online e dirigiu-se aos associados 

da EAPN Portugal do distrito de Leiria, assim como a plataformas locais como os CLDs e a Rede Social. 

✓ A EAPN Portugal foi convidada a participar no dia 24 de fevereiro na Sessão Debate Pobreza e 

Respostas Sociais promovido pelo Governo Nacional no âmbito do processo de consulta pública do 

Plano de Recuperação e Resiliência. A EAPN Portugal apresentou as suas principais mensagens e 

recomendações para o reforço da luta contra a pobreza do PRR. 

✓ A 16 de Março a EAPN Portugal reuniu com Deputada do PCP no Parlamento Europeu, Sandra 

Pereira. A Eurodeputada pretendia conhecer a opinião da EAPN Portugal sobre o Plano de ação do 

Pilar Europeu dos Direitos sociais, em particular da meta de redução de pobreza, assim como as 

principais preocupações da rede portuguesa em matéria de luta contra a pobreza. 

✓ O Executivo (EXCO) da EAPN Europa reunião nos dias 26 de fevereiro e 26 de março via plataforma 

zoom. A representante da EAPN Portugal no EXCO é Sandra Araújo, Diretora Técnica da rede 

portuguesa. A EAPN Portugal integra também o grupo Estratégico de Inclusão (EUISG) que reuniu 

nos dias 24 de março e 20 de abril. A representante é Paula Cruz do Departamento de Investigação 

e Projetos. A preparação do encontro Europeu de Pessoas em situação de pobreza deu início em 

março com uma reunião dos coordenadores nacionais, na qual participa Cidália Barriga (Conselho 

Local de Cidadãos de Évora e Conselho Nacional de Cidadãos). 

A EAPN Portugal integra ainda o COMM’on Group da EAPN Europa que é responsável pela área de 

comunicação e campanhas da EAPN. Participa neste grupo Armandina Heleno do Departamento de 

Informação e Documentação. 
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

✓ Em Fevereiro a EAPN Portugal apresentou a sua resposta à consulta pública do Plano de 

Recuperação e Resiliência. No documento a EAPN Portugal apresentou um conjunto de propostas a 

alguns dos componentes do Plano e destacou a necessidade de defesa e promoção da luta contra a 

pobreza dentro do Plano. 

✓ Em Fevereiro a EAPN Europa apresentou a sua avaliação da Estratégia Anual de Crescimento 

Sustentável (ASGS) 2021 e do Relatório Conjunto de Emprego (JER) 2021. Este documento começa 

com um resumo de avaliação do ciclo do Semestre Europeu do ano passado, antes de destacar os 

inúmeros efeitos que a pandemia teve sobre os principais resultados, processos, cronogramas e 

atores do Semestre Europeu 2021. 

✓ No seguimento da proposta da Comissão Europeia para uma Diretiva sobre Salários Mínimos 

Adequados, a EAPN Europa apresentou em Fevereiro uma Declaração conjunta “A União Europeia 

deve adotar a Diretiva de Salários Mínimos, garantindo pagamento digno e condições de trabalho 

para todos” na qual destacou a importância dos salários mínimos decentes para a redução e 

combate à pobreza e elencou um conjunto de propostas de conteúdos para a Diretiva.  

✓ A 5 de Março a Comissão Europeia apresentou o Plano de Ação para a implementação do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais. O Plano de ação apontou 3 grandes metas europeias a cumprir até 

2030: 

- Aumentar, pelo menos, 78% da população entre os 20 e os 64 anos que deverão estar empregadas 

até 2030 

- Aumentar, pelo menos, 60% de todos os adultos que devem participar anualmente em ações de 

formação até 2030 

- Reduzir, pelo menos, 15 milhões o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social 

(sendo 5 milhões crianças). 

A EAPN Europa apresentou uma Declaração conjunta “A Europa Social não será fortalecida sem 

medidas vinculativas” na qual se congratulou com a apresentação do Plano, as metas estabelecidas 

e várias das iniciativas apresentadas. No entanto, destacou a necessidade do Plano ter de 

desempenhar um papel crucial no combate à pobreza e à exclusão social de forma integrada para 

enfrentar as causas estruturais da pobreza, garantindo efetivamente o direito e o acesso a um 

rendimento mínimo adequado e que permita um rendimento mínimo, proteção social e serviços 

públicos acessíveis. 

 

 

https://www.eapn.pt/documento/713/plano-de-recuperacao-economica-recuperar-portugal-reconstruindo-o-futuro
https://www.eapn.pt/documento/709/working-towards-a-socially-inclusive-and-poverty-proof-recovery-from-the-covid-19-pandemic
https://www.eapn.pt/documento/709/working-towards-a-socially-inclusive-and-poverty-proof-recovery-from-the-covid-19-pandemic
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=PT
https://www.eapn.pt/documento/712/proposta-da-ce-para-uma-diretiva-da-ue-sobre-salarios-minimos-declaracao-eapn
https://www.eapn.pt/documento/712/proposta-da-ce-para-uma-diretiva-da-ue-sobre-salarios-minimos-declaracao-eapn
https://www.eapn.pt/documento/712/proposta-da-ce-para-uma-diretiva-da-ue-sobre-salarios-minimos-declaracao-eapn
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://www.eapn.pt/documento/714/a-europa-social-nao-sera-fortalecida-sem-medidas-vinculativas
https://www.eapn.pt/documento/714/a-europa-social-nao-sera-fortalecida-sem-medidas-vinculativas
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PROJETOS EUROPEUS 
 

✓ Projeto REGAL: no dia 4 de fevereiro decorreu a Conferência Conciliação entre o Trabalho e a Vida 

Pessoal: realidade ou miragem? Esta Conferência nacional teve como principal objetivo apresentar 

os resultados finais do Projeto REGAL. O Projeto Regaining life for precarious women at work 

(REGAL) tinha como principal objetivo ligar a Diretiva relativa à Conciliação entre Vida Profissional e 

Familiar à provisão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais que determina igualdade de oportunidades 

dos grupos sub-representados. 

 

✓ Projeto Opportunities: O Projeto Opportunities – crises as opportunities: towards a level telling 

field on migration and a new narrative of successful integration 

iniciou em março de 2021. O Projeto 

é financiado no âmbito do Horizon 

2020 e tem como principal objetivo 

propor uma nova narrativa de 

integração bem-sucedida que 

redireciona a atenção para os 

benefícios da migração, conforme 

sugerido na Agenda Europeia para a 

Integração de Nacionais de Países 

Terceiros (2011), e propondo uma 

integração mais bem-sucedida dos 

migrantes. 

 
A EAPN Portugal enquanto entidade parceira irá desenvolver e operacionalizar uma nova 

metodologia (Cross-talk) para estabelecer um diálogo justo e auto-representação (Level Telling Field) 

em encontros transculturais entre migrantes, cidadãos e outros atores relevantes. O Projeto, em 

Portugal, irá ser implementado em Lisboa. 

 

 

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

https://www.eapn.pt/projeto/212/regaining-life-for-precarious-women-at-work-regal)
https://www.eapn.pt/projeto/229/opportunity-crises-as-opportunities-towards-a-level-telling-field-on-migration-and-a-new-narrative-of-successful-integration
https://www.eapn.pt/projeto/229/opportunity-crises-as-opportunities-towards-a-level-telling-field-on-migration-and-a-new-narrative-of-successful-integration

