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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 25_janeiro a junho de 20221 

 

CONFERÊNCIAS 

 

✓ Em janeiro decorreu o Forum Europeu Right to Energy. A EAPN Portugal foi uma das redes 

convidadas pela EAPN Europa para apresentar uma comunicação. Cátia Santos do Observatório 

Nacional de Luta contra a Pobreza apresentou uma comunicação sobre a situação da pobreza 

energética em Portugal e algumas das iniciativas que a entidade está a desenvolver no 

acompanhamento a este tema. Posteriormente foi elaborada uma nota informativa que integrou a 

publicação Right to Affordable, Clean Energy for all Europeans. 

✓ A 24 de março a EAPN Portugal, em parceria com a EAPN Europa, promoveu o Seminário Habitação 

e Pobreza Energética que contou com a participação de decisores políticos e especialistas de alto 

nível que apontaram os pontos fortes, fracos, oportunidades e desafios das propostas em curso - 

Diretiva da Eficiência Energética, Fundo Social para a Ação Climática e Diretiva do Desempenho 

Energético dos Edifícios - e os planos de ação para combater a pobreza energética. O programa 

previu também a apresentação de projetos concretos e inspiradores de combate à pobreza 

energética em Portugal e na Europa. 

Em breve será disponibilizado o relatório de conclusões do encontro. 

✓ No dia 7 de abril, e integrado na Semana da Interculturalidade, a EAPN Portugal promoveu, em 

parceria com a EAPN Espanha e a EAPN Galiza, o Seminário Ibérico Aporofobia. O encontro teve 

como objetivo refletir sobre este conceito e temática, dando visibilidade ao impacto e às 

consequências que os estereótipos, os preconceitos e a discriminação relativamente às pessoas em 

situação de pobreza e/ou exclusão social têm na sua vida. Elizabeth Santos do Observatório Nacional 

de Combate à Pobreza apresentou a Infografia sobre Migrações e Cidália Barriga, membro do CLC de 

Évora e do CNC, abordou o tema da discriminação face às pessoas mais vulneráveis. 

Em breve será disponibilizado o relatório de conclusões do seminário. 

✓ Entre 30 de abril e 3 de junho a EAPN Portugal organizou o Congresso Diálogos sobre a Pobreza 

onde se procurou trazer para a discussão pública a questão da pobreza e exclusão social, enquanto 

negação dos direitos humanos fundamentais e refletir sobre as diferentes dimensões que impactam 

e são impactadas pela condição de pobreza. O Congresso, realizado com o Alto Patrocínio de Sua 

Excelência o Presidente da República, contemplou a realização de 4 seminários temáticos sobre os 

 
1 Em virtude da Pandemia da COVID-19 as ações da EAPN Europa que implicam deslocações mantiveram-se ao longo do ano 
2022 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/eventos/1951/seminario-europeu-sobre-habitacao-e-pobreza-energetica
https://on.eapn.pt/infografia/factos-numeros-2022/
https://www.facebook.com/EAPNPortugal/photos/5710482505633659
https://congresso2022.eapn.pt/
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temas: A luta contra a pobreza em Portugal: desafios e oportunidades; Trabalho, Pobreza e 

Desigualdades; O binómio Saúde e Pobreza: uma análise de causalidade; O papel da economia no 

combate à pobreza. Instrumentos como o Pilar Europeu dos Direitos Sociais; os ODS e o Programa 

de Recuperação e Resiliência foram apontados como oportunidades que Portugal pode mobilizar 

para atender aos desafios da pobreza e das desigualdades, após a pandemia COVD-19 e no contexto 

atual de subida da inflação em virtude da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.  

Foram preparados documentos temáticos de apoio aos seminários com as preocupações da EAPN 

Portugal e recomendações. Os seminários mobilizaram membros do Governo Nacional, partidos 

políticos, diferentes stakeholders, académicos e cidadãos em geral, nomeadamente, membros do 

Conselho Nacional de Cidadãos da EAPN Portugal.  

 
REUNIÕES E WEBINARES 
 

✓ O Executivo (EXCO) da EAPN Europa teve reuniões em fevereiro e abril 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 em janeiro, 

março e junho. A representante é Paula Cruz do Departamento de Investigação e Projetos. 

Nos dias 21 de fevereiro e 21 de abril decorreram as reuniões do COMM’on Group. Participou 

Armandina Heleno (DID). 

A 27 de maio decorreu a reunião dos coordenadores nacionais para a preparação do encontro 

europeu de pessoas em situação de pobreza. Participou Paula Cruz (EUISG) e Cidália Barriga 

(Conselho Local de Cidadãos de Évora; CNC). 

✓ A 16 de junho decorreu a Assembleia Geral Extraordinária da EAPN Europa. Participaram Sandra 

Araújo enquanto membro do Executivo da EAPN Europa e Paula Cruz enquanto membro do EUISG. 

Para além da apresentação do relatório e orçamento de 2022, esta Assembleia teve ainda como 

objetivo apresentar o plano de ação para 2023 a ser submetido à Comissão Europeia. 

✓ A 28 de junho a EAPN Europa organizou a habitual Policy Conference que, este ano, foi dedicada ao 

tema do Rendimento Mínimo Adequado: Adequate Minimum Income Protection: the backbone of 

a truly social europe. A EAPN Europa sempre defendeu a existência de esquemas de rendimento 

mínimo adequado pela sua importância na luta contra a pobreza. A EAPN congratula-se com a 

iniciativa da Comissão Europeia de apresentar uma nova Recomendação ao Conselho sobre o 

Rendimento Mínimo e considera que a Recomendação seja aplicada às pessoas em situação de 

pobreza, precisando de incluir sistemas de monitorização claros e detalhados para a sua 

implementação. 

  

https://congresso2022.eapn.pt/#rec
https://www.eapn.eu/eapn-annual-policy-conference-2022-the-backbone-of-a-truly-social-europe/
https://www.eapn.eu/eapn-annual-policy-conference-2022-the-backbone-of-a-truly-social-europe/
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

✓ Em fevereiro a EAPN Portugal elaborou um parecer sobre a implementação do Plano Nacional da 

Garantia para a Infância (Child Guarantee). Esta iniciativa da Comissão Europeia é uma das 

prioridades do plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e todos os 

Estados Membros têm agora de apresentar um plano de ação nacional. 

 

✓ Em fevereiro a EAPN Europa, juntamente com a EPSU (European Public 

Service Unions) apresentaram o briefing The Right to Affordable Clean 

Energy fo all Europeans!. Este documento partilha informação sobre a 

crise da pobreza energética e preços e aponta recomendações sobre o 

que pode ser feito ao nível nacional e europeu para ir além das medias 

energéticas atualmente planeadas. 

O documento foi traduzido para português e será disponibilizado em 

breve na página da EAPN Portugal 

 

 

 

 

 

✓ A EAPN Europa apresentou em fevereiro a sua tomada de posição 

Social and Labour aspects of the Just transition towards climate 

neutrality na qual apresenta os contributos da Organização para a 

consulta pública da Comissão na preparação da Recomendação do 

Conselho para uma justa transição com vista a neutralidade climática.  

 

 

 

 

  

https://www.eapn.pt/documento/758/implementacao-do-plano-nacional-da-garantia-para-a-infancia
https://www.eapn.pt/documento/758/implementacao-do-plano-nacional-da-garantia-para-a-infancia
https://www.eapn.eu/briefing-on-guaranteeing-the-right-to-affordable-clean-energy-for-all-europeans-eapn-epsu/
https://www.eapn.eu/briefing-on-guaranteeing-the-right-to-affordable-clean-energy-for-all-europeans-eapn-epsu/
https://www.eapn.pt/
https://www.eapn.eu/social-and-labour-aspects-of-the-just-transition-towards-climate-neutrality-eapn-position-paper/
https://www.eapn.eu/social-and-labour-aspects-of-the-just-transition-towards-climate-neutrality-eapn-position-paper/
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✓ No seguimento de uma sessão de capacitação dirigida aos 

membros da EAPN Europa sobre a temática do Acordo Verde, a 

EAPN publicou em março o relatório A Socially just and poverty-

proof green deal com as apresentações realizadas, algumas das 

preocupações das redes nacionais (nomeadamente da EAPN 

Portugal) e recomendações. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Em junho de 2022 foi apresentado o Policy Briefing Social Justice 

priorities in the Fit for 55 package no qual a EAPN Europa foi 

responsável pela elaboração do capítulo 3 dedicado à Diretiva da 

Eficiência Energética (EED) e a Diretiva da Renovação Energética dos 

Edifícios (EPBD). O documento apresenta evidências dos impactos 

sociais relacionados com o Pacote Fit for 55 e aponta um conjunto de 

recomendações com vista à sua solução.  

 

 

✓ A EAPN Europa respondeu em abril, com o apoio de todas as rede nacionais, à Call for Evidence da 

Comissão Europeia para a Proposta de recomendação do Conselho, apresentada pela Comissão, 

relativa a regimes adequados de rendimento mínimo na EU. A EAPN é defensora da existência de 

esquemas de rendimento mínimo adequados, acessíveis e capacitadores. A resposta integral da 

EAPN foi publicada no site da Comissão Europeia e pode ser consultada no seguinte link. 

 

✓ O Governo nacional publicou em abril o Programa Nacional de Reformas 2022. O PNR é um 

documento que apresenta as várias políticas e medidas de política nacional para atender aos 

desafios económicos e sociais que o país enfrenta. O documento dá ainda conta dos esforços de 

Portugal para cumprir, por exemplo, as metas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e ODS. Este 

https://ieep.eu/publications/social-justice-priorities-in-the-fit-for-55-package
https://ieep.eu/publications/social-justice-priorities-in-the-fit-for-55-package
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Recommendation-on-minimum-income_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Recommendation-on-minimum-income/F2957828_en
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/comunicado?i=governo-entrega-programa-nacional-de-reformas-e-programa-de-estabilidade-a-bruxelas
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documento integra o Semestre Europeu e é entregue, juntamente com o Programa de Estabilidade, 

pelo Governo nacional à Comissão Europeia. 

No seguimento destes compromissos, a Comissão apresentou em maio o Pacote da Primavera 

(Spring Package) que integra o Relatório específico da Comissão relativo a Portugal (Country Report 

2022) e as Recomendações Específicas (Country Specific Recommendations 2022). O country report 

faz uma apreciação do PNR e do Programa de estabilidade e as recomendações são propostas da 

Comissão a Portugal para 2022 e 2023 para a atender a alguns dos desvios identificados. 

 

✓ A EAPN Portugal traduziu para português o Guia da EAPN 

Espanha – Guia Prático sobre Aporofobia e o Discurso de 

ódio. Comunicar sem discriminar. O Guia pretende servir 

como um documento de base para a comunicação inclusiva. 

O objetivo é facilitar a incorporação de linguagens, visões, 

contextos, perspetivas e narrativas não discriminatórias em 

processos de informação e divulgação que rompam com 

visões tendenciosas e/ou estereotipadas da pobreza e 

exclusão social. 

Será disponibilizado em breve na página da EAPN Portugal 

 

 

✓ Em junho a EAPN Europa publicou o relatório europeu do Poverty 

Watch referente a 2021. Este relatório faz uma análise de todos os 

poverty watch nacionais e centra-se na evolução das desigualdades, 

reforçadas pela pandemia de COVID-19 e pela erosão do Estado de 

bem-estar social. Induzida por políticas de reforma em anos anteriores, 

a pandemia restringiu ainda mais o uso de serviços essenciais. O 

documento apresenta ainda um conjunto de recomendações de 

reforço da Europa social. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-country-report-portugal_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-portugal_pt.pdf
https://www.eapn.pt/
https://www.eapn.eu/eapn-eu-2021-poverty-watch-report/
https://www.eapn.eu/eapn-eu-2021-poverty-watch-report/


6 

 
 

EAPN Portugal 
Departamento de Investigação e Projetos ǀ julho 2022 

PROJETOS EUROPEUS 
 

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

field on migration and a new narrative of successful integration 

De 28 a 30 de março decorreu em Paris a reunião transnacional do 

Projeto Opportunities na qual participaram Sandra Araújo (Diretora 

executiva da EAPN Portugal) e Inácia Sá (Técnica do Projeto). O 

encontro teve como objetivo a reflexão em torno das narrativas 

sobre migração  

O projeto ao nível nacional segue com a 

realização de entrevistas ao grupo de 

migrantes que participarão nas cross-talks e 

a construção de narrativas sobre migrações 

por parte de entidades chave parceiras do 

projeto. 

 

 

Acompanhe o projeto na página do Facebook: https://www.facebook.com/projetopportunities  

Instagram do Projeto: https://www.instagram.com/projetopportunities/  

Página Oficial do Projeto: https://www.opportunitiesproject.eu/  

 

✓ A EAPN Portugal é parceira da Iniciativa 

Roma Civil Monitor 2021-2025. O 

projeto Roma Civil Monitor tem como 

objetivo monitorizar e apresentar 

relatórios de avaliação sobre as Estratégias Nacionais para a Integração das Comunidades Ciganas 

nos Estados-Membros (ENICC), mas também sobre outras políticas relativas à inclusão de pessoas 

ciganas. Os primeiros relatórios já estão a ser elaborados, no entanto, Portugal foi um dos países 

isentos de apresentar o relatório uma vez que ainda não foi elaborada a nova Estratégia Nacional. 

Neste momento está a ser preparado o plano de capacitação dirigido a associações da comunidade 

cigana pela equipa do Projeto (Maria josé Vicente do DDF e Paula Cruz do DIP). 

 

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
https://www.facebook.com/projetopportunities
https://www.instagram.com/projetopportunities/
https://www.opportunitiesproject.eu/
https://www.eapn.pt/projeto/247/projeto-roma-civil-monitor-2-strengthening-capacity-and-involvement-of-roma-and-pro-roma-civil-society-in-policy-monitoring-and-review
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✓ A EAPN Portugal é parceira do Projeto GuideUs – 

Guianos para la formación y consolidación de las 

iniciativas y las redes europeas en Castilha – La 

Mancha (Erasmus+). Este Projeto é promovido 

pela EAPN Castilha-La-Mancha e envolve também 

a EAPN Croácia e a EAPN Polónia. Tem como 

principal objetivo aumentar os conhecimentos e a 

experiência em gestão de projetos transnacionais 

com os jovens das redes que integram a EAPN 

CLM.  

Nos dias 6, 7 e 8 de junho a EAPN Portugal recebeu 

no Porto uma delegação da EAPN CLM e dinamizou um workshop de troca de experiências com 

entidades nacionais responsáveis pela dinamização de projetos Erasmus+: Pista Mágica; Centro de 

Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (CIIE/FPCEUP); Embaixada da Juventude; Agrupamento de escolas do Cerco 

do Porto; DCTR – Associação Cultural. Foram ainda realizadas visitas institucionais à Proacting 

Associação e ao Centro Social de Soutelo. A representação da EAPN no projeto é feita pela Fátima 

Veiga e Paula Cruz do DIP. 

 

 

✓ Projeto LIDA – Learning Inclusion in a Digital Age 

(Erasmus+). A EAPN Portugal foi convidada para integrar 

o conselho consultivo do Projeto. Este Projeto, em 

Portugal, está entregue à Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da U. do Porto, mas envolve 

parceiros da Noruega, Itália e Reino Unido. O projeto 

LIDA tem como objetivo global fortalecer a 

aprendizagem inclusiva e a cidadania ativa além das 

fronteiras nacionais na Europa. 

A EAPN Portugal é representada pela Paula Cruz (DIP) e em junho foi feita uma Comunicação na 

reunião transnacional do Projeto sobre o tema: Participation as a principle to improve social rights: 

the role of EAPN in improving participation of people experiencing poverty and social exclusion. 

Acompanhe o Projeto na página do facebook: https://www.facebook.com/LIDA-Learning-

Inclusion-in-a-Digital-Age-Erasmus-100994795557069/?ref=py_c  

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

https://www.eapn.pt/projeto/246/projeto-guideus-guianos-para-la-formacion-y-consolidacion-de-las-iniciativas-y-las-redes-europeas-en-castilla-la-mancha
https://www.eapn.pt/projeto/246/projeto-guideus-guianos-para-la-formacion-y-consolidacion-de-las-iniciativas-y-las-redes-europeas-en-castilla-la-mancha
https://www.eapn.pt/projeto/246/projeto-guideus-guianos-para-la-formacion-y-consolidacion-de-las-iniciativas-y-las-redes-europeas-en-castilla-la-mancha
https://www.eapn.pt/projeto/246/projeto-guideus-guianos-para-la-formacion-y-consolidacion-de-las-iniciativas-y-las-redes-europeas-en-castilla-la-mancha
https://www.lidalearn.net/?fbclid=IwAR0VSe6Pro74RATLvvc0PGlJgsCtO2ItEkAqS8IXb9tJRxoHnniiTuKaC7o
https://www.facebook.com/LIDA-Learning-Inclusion-in-a-Digital-Age-Erasmus-100994795557069/?ref=py_c
https://www.facebook.com/LIDA-Learning-Inclusion-in-a-Digital-Age-Erasmus-100994795557069/?ref=py_c

