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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 9_DESTAQUES DO EAPN FLASH Dez 2016 / Jan 2017 
 
 

CONFERÊNCIAS 
 

 No dia 23 de Janeiro de 2017 foi realizada em Bruxelas a Conferência The European Pillar of Social 

Rights: going forward together. Esta Conferência pretendeu assinalar o fim da consulta pública 

que decorreu entre Março e Dezembro de 2016 e promover uma reflexão com membros da 

Comissão Europeia, representantes dos Governos nacionais, Parceiros Sociais e Organizações Não 

Governamentais acerca do futuro do Pilar. 

A EAPN Europa esteve presente, assim como algumas redes nacionais como a EAPN Portugal, 

representada por Sérgio Aires (atual presidente da EAPN Europa). 

O Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, José Vieira da Silva destacou nesta 

Conferência que a erradicação da pobreza deve constituir uma “ambição maior” da nossa 

sociedade e que deve haver um claro reforço da dimensão social de todas as políticas europeias. 

Reforçou ainda a necessidade de promover a participação de diferentes atores, nomeadamente, 

das Organizações Não Governamentais e dos Parceiros Sociais como prioritária no seio do Pilar 

Social. 

 

Mais informações: 

 

- No dia 19 de Janeiro o Parlamento Europeu aprovou o Relatório sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais. É possível consultar a Resolução, em português, aqui: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0010+0+DOC+XML+V0//PT  

 

- É possível assistir em vídeo a algumas das intervenções da Conferência na página do evento: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1187&furtherEvents=yes 

 

- Para acompanhar o que vai sendo feito no Pilar Europeu dos Direitos Sociais: 

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-

european-pillar-social-rights_en 

 

- Para conhecer a resposta da EAPN Portugal à Consulta Pública do Pilar dos Direitos Sociais: 

http://www.eapn.pt/documento/540/pilar-europeu-dos-direitos-sociais   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1187&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://www.eapn.pt/documento/540/pilar-europeu-dos-direitos-sociais
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES 
 

 Nobody Left Behind. Ensuring access for all to affordable, quality housing and public health 

services 

No seguimento da preocupação demonstrada pelas Redes 

Nacionais da EAPN pela diminuição ou maior dificuldade de 

acesso por parte das pessoas mais vulneráveis a serviços 

públicos de qualidade, foi feito um trabalho de reflexão em 

torno dos efeitos que a crise teve na Habitação (em particular 

habitação social) e Saúde e das necessárias mudanças que 

devem ocorrer. 

 

Este relatório faz: 

- um mapeamento da realidade do acesso à habitação e 

saúde, analisando também o impacto nas pessoas que estão 

em situação de pobreza e exclusão social. 

- um retrato das realidades nacionais (onde se inclui 

Portugal), de forma a apresentar alguns exemplos e destacar 

algumas experiências que garantem o acesso a serviços de interesse geral. 

- uma apresentação de um conjunto de mensagens chave e recomendações aos decisores políticos 

nacionais e da União Europeia. 

 

A publicação já foi alvo de uma apresentação pública no AlterSummit e na Conferência Rights4All 

Now, tendo recebido um feedback bastante positivo. 

 

A publicação está em inglês e pode ser feito o download aqui: 

http://www.eapn.eu/nobody-left-behind-eapn-booklet-on-services/ 

 

 

 Resolução do Parlamento Europeu sobre o Pilar dos Direitos Sociais 

A 19 de Janeiro o Parlamento Europeu aprovou o Relatório do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais. A EAPN Europa solicitou às redes nacionais que fizessem um 

trabalho de lobby junto dos deputados ao Parlamento Europeu de cada país 

para que votassem a favor da introdução de uma proposta sobre o 

Rendimento Mínimo Adequado. Esta proposta passou com 335 votos a favor, 

275 contra e 60 abstenções. 
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O presente documento realça algumas prioridades centrais ao combate à pobreza, 

nomeadamente: 

- Condições de trabalho dignas em todas as formas de emprego 

- Regimes adequados de rendimento mínimo 

- Medidas de fundo para combater a pobreza infantil 

 

É possível consultar a Resolução, em português, aqui: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0010+0+DOC+XML+V0//PT 

 

O comunicado, em português, à imprensa pode ser lido aqui: 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170113IPR58040/eurodeputados-

aprovam-relat%C3%B3rio-sobre-pilar-europeu-dos-direitos-sociais 

 

 

 Delivering on the Promises of a Better Social Europe? EAPN Response to the Annual Growth 

Survey Package 2017 

A 16 de Novembro de 2016 a Comissão Europeia apresentou a 

Análise Anual ao Crescimento 2017 (Annual Growth Survey - 

AGS). Este documento destaca as prioridades económicas e 

sociais mais prementes sobre as quais a União Europeia e os 

seus Estados Membros devem centrar a sua atenção nos 

próximos meses. Este documento marca também o início do 

processo do Semestre Europeu para o novo ano (2017).  

A EAPN Já tinha apresentado as suas propostas para o AGS e o 

presente relatório faz uma análise do documento da Comissão, 

destacando a ausência de referência ao Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais, mas apresentando 5 recomendações que 

devem ser consideradas de modo a concretizar algumas das 

prioridades do AGS. 

 

As 5 recomendações são: 

- Dar prioridade ao crescimento inclusivo através do reequilíbrio entre os objetivos económicos e 

sociais. 

- Aumentar o investimento social em empregos de qualidade, serviços públicos e proteção social. 

- Integrar a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais de forma explícita no processo do 

Semestre Europeu. 

- Desenvolver uma estratégia integrada da União Europeia de combate à pobreza. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PT
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- Tornar a sociedade social parceiros iguais quer a nível nacional, quer a nível comunitário. 

 

A publicação está em inglês e pode ser feito o download aqui: 

http://www.eapn.eu/delivering-on-the-promises-of-a-better-social-europe-eapns-analysis-of-

the-2017-annual-growth-survey-joint-employment-report/ 

 

 Manual sobre Pobreza Energética 

Em finais de Novembro de 2016 foi apresentado 

no Parlamento Europeu o documento Energy 

Poverty Handbook. A EAPN Europa foi co-autora 

do Manual, juntamente com o Building 

Performance Institute Europe e a Housing Europe. 

O Manual é da responsabilidade de Tamás 

Meszerics, membro do Parlamento Europeu.  

Este é um guia prático que se dirige aos decisores 

políticos, assim como a Organizações Não 

Governamentais, ativistas, jornalistas e outros atores relevantes e cidadãos em geral que se 

interessem e necessitem de ferramentas adequadas para perceber esta temática e delinear ações 

práticas nesta área. O Manual destaca ainda um conjunto de boas práticas de âmbito local. 

 

O manual está em inglês e pode ser feito o download aqui: 

http://www.eapn.eu/launch-of-energy-poverty-handbook-in-european-parliament/ 

 

 

http://www.eapn.eu/delivering-on-the-promises-of-a-better-social-europe-eapns-analysis-of-the-2017-annual-growth-survey-joint-employment-report/
http://www.eapn.eu/delivering-on-the-promises-of-a-better-social-europe-eapns-analysis-of-the-2017-annual-growth-survey-joint-employment-report/
http://www.eapn.eu/launch-of-energy-poverty-handbook-in-european-parliament/

