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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO  

DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS 

Agenda Europeia Nº 26_julho a dezembro de 20221 

 

 

CONFERÊNCIAS 

 

✓ Em setembro decorreu em Madrid uma visita de estudo e reunião de peritos Energy prices & 

Energy Poverty in Southern Europe: realities & perspectives. Este encontro foi organizado pela 

ECODES, CARITAS e FEANTSA e procurou compreender a situação em 2022 dos possíveis 

efeitos adversos das medidas de eficiência energética e os problemas de pobreza energética 

nos países do sul da Europa, e a probabilidade de impacto por parte dos atuais planos de 

legislação europeia e aumento dos preços da energia. Cátia Santos do Observatório Nacional 

de Luta contra a Pobreza da EAPN Portugal apresentou uma comunicação sobre a situação da 

pobreza energética em Portugal. O sumário das conclusões do encontro está disponível em 

inglês. 

 

✓ A 13 de Outubro decorreu em Bruxelas, no Parlamento Europeu, a conferência Poverty Watch 

2022 In Unequal Times of Crises. Esta Conferência decorre anualmente com o objetivo de 

apresentar o relatório europeu do Poverty Watch que reúne as principais conclusões e 

mensagens dos poverty watch nacionais. A conferência deste ano, incorporada nas 

celebrações do 17 de Outubro, abordou as múltiplas crises resultantes da guerra em curso na 

Ucrânia, do aumento do custo de vida e das crises de energia e o impacto de longo prazo da 

pandemia do COVID-19. Esta situação, que está longe de ser resolvida, agrava as injustiças 

sociais pré-existentes que atingem principalmente os grupos vulneráveis. A Conferência foi 

moderada por Shada Islam, e co-organizada pelos Eurodeputados Marisa Matias (GUE/NGL) e 

Mounir Satouri, (Verdes/EFA). 

O relatório europeu será disponibilizado em breve. 

  

 
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.feantsa.org/download/written-summary-expert-meeting-madrid-sept-16-20229076264837203453248.pdf
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✓ Nos dias 29 e 30 de novembro decorreu na Royal Library of Belgium o Encontro Anual de 

Pessoas em Situação de Pobreza. EU PeP Meeting 2022 – The unbearable cost of living. A 

delegação portuguesa foi composta, este ano, por Cidália Barriga (Coordenadora Nacional do 

Encontro e membro do CLC de Évora); Edgar Campos (CLC de Viseu) e Cármen Pamplona (CLC 

do Porto). A delegação preparou um relatório nacional sobre o impacto do aumento do custo 

de vida nas pessoas em situação de pobreza e elaborou um conjunto de postais com 

mensagens alusivas ao direito humano a uma alimentação adequada: 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

https://www.eapn.pt/dimensao-europeia/20o-encontro-europeu-de-pessoas-em-situacao-de-pobreza-pep-2022/
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REUNIÕES E WEBINARES 
 

✓ O Executivo (EXCO) da EAPN Europa teve reuniões em outubro e novembro. A representante 

da EAPN Portugal no EXCO é Sandra Araújo. A EAPN Portugal integra também o Grupo 

Estratégico de Inclusão (EUISG) que reuniu, presencialmente, em outubro. A representante é 

Paula Cruz do Departamento de Investigação e Projetos. 

A 16 de Setembro decorreu a reunião com os coordenadores nacionais para a preparação do 

encontro europeu de pessoas em situação de pobreza. Participou Cidália Barriga (CLC de 

Évora). 

Nos dias 30 de Novembro e 1 de dezembro decorreu a reunião do COMM’ON Group. 

Participou Armandina Heleno (DCID). 

 

✓ A 11 de outubro, no âmbito da EU Regions Week, a EAPN Portugal participou na session on 

Strengthening employment in sectors driving the green transition  - fórum de discussão sobre 

a transição verde, ao nível regional e local, com convidados/palestrantes de diferentes regiões 

da União Europeia, em particular as mais afetadas pela transição verde, apresentando boas 

práticas ao nível do emprego. Joana Carvalho do DIP participou em representação da EAPN 

Portugal. 

 

✓ No dia 24 de outubro Fátima Veiga do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN 

Portugal participou numa sessão on-line promovida pela Eurodiaconia sobre a Garantia para a 

Infância. Foram apresentados os Planos de ação da Garantia que já tinham sido entregues à 

Comissão e discutida a sua implementação. Portugal não entregou à data o seu Plano. Prevê-

se que outras sessões de aprendizagem semelhantes ocorram em breve.  

 

✓ Em finais de novembro a EAPN Portugal reuniu on-line com a ADENE que apresentou um 

estudo europeu que estará concluído em janeiro de 2023 sobre Comunidades de Energia 

Renovável na Europa. O objetivo da reunião foi recolher contributos da EAPN PT para a fase 

final de conclusão do estudo. O estudo - ‘Energy Agencies and Renewable Energy Communities, 

a new path for energy decentralization' - foi apresentado pela European Energy Network (ENR) 

a 25 de novembro numa sessão online sobre "Energy Agencies & Renewable Energy 

Communities - A new path for Energy Decentralization". A sessão contou também com 

participação de representantes estatais e investigadores de diferentes países, que 

apresentaram estudos e projetos de diferentes regiões. 

 

✓ A EAPN PT colaborou com a EU Alliance for Investing in Children através da resposta a um 

questionário enviado a 30 de novembro sobre a Garantia para a Infância. O objetivo era 
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conhecer a situação dos 12 Estados membros que ainda não enviaram os Planos de ação da 

Garantia para a Infância. Este trabalho irá ajudar o Grupo de trabalho do Parlamento Europeu 

dedicado à Garantia para a Infância e a DG Emprego e Assuntos Sociais a compreender qual a 

melhor forma de resolver esta assunto e interagir com estes Estados membros.  

 

✓ Em novembro a EAPN Portugal participou num webinar informativo promovido pela EAPN 

Europa sobre a call for evidence mid-term evaluation report on the implementation of the 

Recovery and Resilience Facility. A Comissão Europeia iniciou um processo de auscultação aos 

Estados membros sobre o fundo de recuperação e resiliência. Este processo de auscultação irá 

continuar em 2023. 

 

✓ A 6 de Dezembro decorreu a primeira reunião da Task Force da EAPN Europa sobre o 

Rendimento Mínimo Adequado. Esta task force pretende acompanhar a Recomendação da 

Comissão sobre Rendimento Mínimo. A representação da EAPN Portugal nesta task force é 

assegurada por Paula Cruz, membro do EUISG. 

 

✓ A EAPN Portugal – Joana Carvalho do DIP – participou a 6 de dezembro no webinar Lessons 

from a year of research on fuel poverty: how to guarantee a socially fair renovation wave, 

organizado por FEANTSA, com o objetivo de discutir uma renovação socialmente justa, com 

apresentação por parte de peritos sobre as investigações realizadas ao longo deste ano para a 

FEANTSA. 

 

✓ A 15 de Dezembro decorreu em Lisboa a primeira reunião do Fórum Consultivo da Estratégia 

Nacional de Combate à Pobreza. Nesta reunião preparatória do Plano de Ação da Estratégia a 

EAPN Portugal teve oportunidade de apresentar as suas propostas para o plano, entre as quais 

destacamos as do rendimento mínimo adequado no seguimento da Proposta de 

Recomendação da Comissão apresentada em Setembro deste ano. 
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

✓ Em setembro a EAPN Portugal apresentou o Poverty Watch Portugal 2022. O Poverty watch 

2022 pretende dar conta dos novos desafios que se impõem 

ao país e aos cidadãos, em particular os mais vulneráveis, 

resultantes do aumento do preço dos bens alimentares e 

energia, assim como da pandemia COVID-19. 

O documento foi divulgado junto do Ministério e de outros 

stakeholders relevantes ao nível nacional. 

 

 

 

✓ Em Setembro a Comissão apresentou a Estratégia Europeia de Prestação de Cuidados. A 

Estratégia Europeia de Prestação de Cuidados surge no âmbito do Plano de Acão do Pilar 

europeu dos direitos sociais e de outros compromissos assumidos pela atual Presidência da 

União Europeia. A Comunicação da Comissão é acompanhada por duas propostas de 

recomendação: uma sobre a revisão dos Objetivos de Barcelona e outra sobre o acesso a 

cuidados de longa duração acessíveis e de elevada qualidade. Em 2023 a EAPN Portugal irá 

promover alguns webinares temáticos sobre a Estratégia Europeia e as suas implicações para 

Portugal. O primeiro irá decorrer a 19 de janeiro. 

 

✓ Em Setembro a Comissão Europeia apresentou a proposta de recomendação sobre um 

rendimento mínimo adequado que garanta a inclusão ativa. A recomendação faz parte do 

Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e é importante para o cumprimento das 

metas estabelecidas até 2030, nomeadamente a da redução da pobreza. A 25 de Novembro 

foi estabelecido um acordo político relativamente à recomendação. Espera-se agora que a 

recomendação seja adotada e apropriada pelos Estados membros. A nova recomendação que 

agora se apresenta tem como objetivo combater a pobreza e a exclusão social e alcançar níveis 

elevados de emprego, promovendo um apoio adequado ao rendimento, em particular através 

de um rendimento mínimo, e o acesso efetivo a serviços facilitadores e essenciais para pessoas 

com recursos insuficientes e promovendo a integração no mercado de trabalho daqueles que 

podem trabalhar de acordo com a abordagem de inclusão ativa. 

 

✓ A EAPN Europa apresentou em Outubro o relatório de 2021 do Poverty watch Europeu. O 

relatório aborda a evolução das desigualdades, alimentadas pela pandemia de COVID-19 e a 

https://www.eapn.pt/centro-de-documentacao/documentos/povertywatch2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5169
https://commission.europa.eu/document/c36247a2-55e7-428b-8ce5-707def3b8390_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10417&furtherNews=yes
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15094-2022-INIT/en/pdf
https://www.eapn.eu/eapn-eu-2021-poverty-watch-report/
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erosão do estado de bem-estar social. Induzida por políticas de reforma implementadas em 

anos anteriores, a pandemia restringiu ainda mais o uso de serviços essenciais. 

✓ A EAPN Europa apresentou o relatório Policy Proposals & Recommendations for Member 

States to tackle-in work poverty resultante do Projeto Working yet Poor (Horizon 2020). O 

objetivo do relatório é fazer recomendações gerais aos Estados-Membros sobre o combate à 

pobreza no trabalho. As Recomendações são baseadas em evidências fornecidas pelo projeto 

WorkYP e aproveitam a longa experiência da EAPN Europa no combate à pobreza, incluindo a 

pobreza no trabalho. 

✓ Em Novembro a Comissão Europeia publicou o Pacote de Outono – Autumn Package 2023. O 

autumn package marca o início do Semestre Europeu (que fornece um quadro para a 

coordenação das políticas económicas e de emprego dos Estados-Membros da União Europeia) 

e é composto por um conjunto de documentos entre os quais a análise anual de crescimento 

sustentável (Annual sustainable growth survey - ASGS) e o relatório conjunto de emprego (Joint 

Employment Report). O ASGS define uma ambiciosa agenda de política económica para os 

próximos 12 a 18 meses com vista a atenuar os impactos negativos dos choques energéticos a 

curto prazo e a promover o crescimento sustentável e a aumentar a resiliência da UE a médio 

prazo. 

 

 
  

https://www.eapn.eu/policy-proposals-recommendations-for-member-states-to-tackle-in-work-poverty-eapn-presents-its-report-for-the-workyp-project/
https://www.eapn.eu/policy-proposals-recommendations-for-member-states-to-tackle-in-work-poverty-eapn-presents-its-report-for-the-workyp-project/
https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-autumn-package_en
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PROJETOS EUROPEUS 
 
 

 

 

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

telling field on migration and a new narrative of successful integration  

Em setembro decorreu online a reunião transnacional do Projeto Opportunities na qual 

participaram Sandra Araújo (Diretora executiva da EAPN Portugal) e Inácia Sá (Técnica do 

Projeto). A reunião teve como objetivo fazer o ponto da situação da preparação das cross-talks 

nacionais com os migrantes e preparar a reunião de Dakar que irá decorrer em 2023. 

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. A EAPN 

Portugal preparou o plano de capacitação dirigido a associações da comunidade cigana pela 

equipa do Projeto (Maria josé Vicente do DDF e Paula Cruz do DIP) que se encontra em análise 

pelo consórcio europeu do projeto. 

 

 

 

✓ Projeto LIDA – Learning Inclusion in a Digital Age (Erasmus+). O projeto LIDA promoveu em 

novembro um workshop formativo dirigido à equipa técnica da EAPN Portugal sobre 

StoryTelling. O workshop foi organizado pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da U. do Porto, parceira do projeto. 

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
https://www.lidalearn.net/?fbclid=IwAR0VSe6Pro74RATLvvc0PGlJgsCtO2ItEkAqS8IXb9tJRxoHnniiTuKaC7o
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A EAPN Portugal integra o conselho consultivo do projeto e em 2023 irá ser organizado um 

novo workshop dirigido aos membros dos Conselhos Locais de Cidadãos da EAPN Portugal.  

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.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

