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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 6_DESTAQUES DO EAPN FLASH Jan/Fev/Mar 2016 
 

 

REUNIÕES 

 Decorreu nos dias 4 e 5 de Fevereiro a 1ª reunião de 2016 do Grupo Estratégico da Inclusão Social 

da EAPN Europa (EU ISG). Este grupo de trabalho reúne representantes das 31 Redes Nacionais e 

Organizações Europeias e tem como principal objetivo apoiar as redes no desenvolvimento de 

estratégias nacionais e planos de combate à pobreza, assim como o trabalho de lobby ao nível 

europeu. 

Um dos pontos centrais da reunião foi o da análise dos Relatórios dos Países elaborados pela 

Comissão Europeia (Country Report). 

Para mais informações sobre o Grupo de trabalho: http://www.eapn.eu  
 

 No dia 21 de Março decorreu em Bruxelas a Convenção Anual para o Crescimento Inclusivo 2016. 

Estiveram presentes nesta Convenção Sérgio Aires, enquanto presidente da EAPN Europa; José 

Alberto Reis, enquanto vice-presidente da EAPN Portugal e Fátima Veiga socióloga do 

Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal e responsável pela Task Force Europeia 

Monitorização da aplicação dos 20% dos Fundos Estruturais ao Combate à Pobreza e à Exclusão 

Social. Nesta Convenção realizou-se uma sessão paralela onde foram apresentados os resultados 

do trabalho realizado por esta Task Force. 

A EAPN Europa apresentou ainda um documento com as suas principais mensagens: 

1. A pobreza, a exclusão social e as desigualdades continuam a ser o desafio chave da UE. 

2. Não “descartem” os compromissos assumidos – cumprir a meta de redução da pobreza da 

Estratégia 2020. 

3. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais constitui um novo recomeço – mas será que é adequado 

para os fins a que se propõe? 

4. A participação das pessoas em situação de pobreza e as organizações da sociedade civil que 

as representam é fundamental! 

 

As Comunicações apresentadas na Convenção estão disponíveis aqui: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1087&furtherEvents=yes 

 

As mensagens chave da EAPN Europa à Convenção foram traduzidas para Português e estão 

disponíveis aqui: 

http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=479 

 

 

http://www.eapn.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1087&furtherEvents=yes
http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=479
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES 

 Barómetro – Monitoring the implementation of the (at least) 20% of the European Social Fund 

that should be devoted to fight against poverty during the period 2014-2020: 

A EAPN Portugal foi responsável durante o ano de 2015 pela coordenação da Task Force 

Monitorização da aplicação dos 20% dos Fundos Estruturais ao Combate à Pobreza e à Exclusão 

Social. Neste grupo participaram ainda as redes nacionais da Bulgária, Estónia, Alemanha, Roménia 

e Espanha e o objetivo passou por construir um instrumento que permitisse monitorizar como é 

que nos Estados Membros foi realizada a construção dos Acordos de Parceria e os Comités de 

Monitorização dos Fundos e como estão a ser alocados os 20% dos Fundos Estruturais ao Combate 

à Pobreza. Os resultados do trabalho realizado foram reunidos num Relatório Barómetro e são 

acompanhados por uma Infografia. Deste trabalho resultou ainda um conjunto de recomendações. 

O Sumário do Barómetro será traduzido em Português. A publicação global e a infografia ficarão 

em breve disponíveis na página da EAPN Portugal, mas já podem ser consultados na página da 

EAPN Europa: 

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-

reports/barometer-report-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-esf-earmarked-for-

fighting-poverty 

 

 EAPN Booklet – The contribution of meaningful Social Innovation to reducing poverty and social 

exclusion in Europe 

A EAPN da Sérvia coordenou durante o ano de 2015 uma Task Force dedicada à Inovação Social e à 

importância desta no combate à Pobreza e à Exclusão Social. A publicação final apresenta uma 

definição de Inovação Social segundo o ponto de vista das diferentes Redes Nacionais; uma 

reflexão em torno das oportunidades oferecidas pela Inovação Social, assim como os riscos e 

ameaças à mesma. A publicação reúne ainda 4 Boas Práticas de Inovação Social. Uma das boas 

práticas apresentadas é de Portugal e refere-se à experiência do Núcleo de Planeamento e 

Intervenção para pessoas em situação de Sem-Abrigo da Cidade do Porto (NPISA Porto). 

Esta publicação será traduzida para Português, mas já está disponível em inglês na página da EAPN 

Europa: 

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/the-role-of-social-innovation-

in-reaching-the-poverty-reduction-target-of-europe-2020-eapn-booklet-and-debate-in-the-

parliament 

  

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-reports/barometer-report-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-esf-earmarked-for-fighting-poverty
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-reports/barometer-report-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-esf-earmarked-for-fighting-poverty
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-reports/barometer-report-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-esf-earmarked-for-fighting-poverty
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/the-role-of-social-innovation-in-reaching-the-poverty-reduction-target-of-europe-2020-eapn-booklet-and-debate-in-the-parliament
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/the-role-of-social-innovation-in-reaching-the-poverty-reduction-target-of-europe-2020-eapn-booklet-and-debate-in-the-parliament
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/the-role-of-social-innovation-in-reaching-the-poverty-reduction-target-of-europe-2020-eapn-booklet-and-debate-in-the-parliament
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NOTÍCIAS DA COMISSÃO EUROPEIA E DO GOVERNO NACIONAL 
 

 PILAR SOCIAL 

A Comissão Europeia apresentou no passado dia 8 de Março a sua proposta para um novo Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais (Pilar Social). Esta proposta está em consulta pública até ao final do 

ano. Todos os cidadãos, organizações e entidades públicas estão convidadas a participar. 

O Pilar Social irá estabelecer um conjunto de princípios essenciais que apoiem o bom 

funcionamento de um mercado de trabalho justo, assim como dos sistemas de proteção social. 

A EAPN Europa realçou a importância desta proposta e o desejo de que a mesma possa trazer um 

novo equilíbrio da agenda europeia, nomeadamente, ao nível social e da luta contra a pobreza e a 

exclusão social. 

 

Mais informações sobre o Pilar Social podem ser consultadas aqui: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2487&furtherNews=yes 

 

A EAPN Europa fez um documento de análise da proposta da Comissão Europeia e pode ser 

consultada aqui: 

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/european-commission-

launches-consultation-package-on-a-european-pillar-of-social-rights 

 

 SEMESTRE EUROPEU 

No âmbito do Semestre Europeu a Comissão Europeia apresentou em Janeiro os Relatórios 

Nacionais por país (Country Report) que fazem uma avaliação do progresso das prioridades da UE e 

da implementação das Recomendações Específicas, elencando as áreas que devem ser 

intervencionadas no país. 

O Relatório relativo a Portugal está disponível em português e pode ser consultado aqui: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-

recommendations/index_en.htm 

 

No seguimento da avaliação feita pela Comissão Europeia, Portugal apresentou já a sua proposta 

para o novo Programa Nacional de Reformas 2016 (PNR). Este programa estará em debate na 

Assembleia da República durante o mês de Abril e terá de ser apresentado à Comissão Europeia 

nesse mês. O Eixo nº 6 do novo PNR é dedicado à necessidade de Reforçar a Coesão e a Igualdade 

Social destacando como uma das áreas de intervenção o combate à pobreza que se agravou nestes 

últimos anos e que foi destacado como central no Country Report relativo a Portugal. 

A apresentação do Programa Nacional de Reformas pode ser consultada aqui: 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/apresentacao-do-programa-nacional-de-reformas 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2487&furtherNews=yes
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/european-commission-launches-consultation-package-on-a-european-pillar-of-social-rights
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/european-commission-launches-consultation-package-on-a-european-pillar-of-social-rights
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/apresentacao-do-programa-nacional-de-reformas

