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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS
Agenda Europeia Nº 11_DESTAQUES DO EAPN FLASH Jun 2017 / Set 2017

REUNIÕES
 Nos dias 16 e 17 de Junho decorreu em Bruxelas a Reunião do Comité Executivo da EAPN Europa.
A EAPN Portugal foi representada pelo seu Delegado ao Comité Executivo Europeu, Sérgio Aires.
Esta reunião teve um foco específico na temática do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais
Carenciadas (FEAC), a monitorização da aplicação dos 20% dos Fundos Estruturais no combate à
pobreza e o Livro Branco sobre o Futuro da Europa.
Nos mesmos dias decorreu também a reunião do Grupo Estratégico da Inclusão (EU ISG). A EAPN
Portugal foi representada pela técnica do Departamento de Investigação, Paula Cruz. A reunião
teve como principal tema de discussão o acompanhamento ao Semestre Europeu nomeadamente
a análise ao Programa Nacional de Reformas.

 No dia 15 de Junho realizou-se em Bruxelas a Conferência Anual da EAPN Europa: Aprender com o
passado e para além de 2020 – Que estratégia da União Europeia para combater a pobreza, a
exclusão social e a desigualdade?
As mensagens chave apresentadas para a construção de uma estratégia de combate à pobreza e à
exclusão no pós 2020 são as seguintes:
 Para um progresso no combate à pobreza – a União Europeia precisa de uma estratégia
explícita e integrada assente na participação e apoiada pelo financiamento da UE;
 A Agenda pós Europa 2020 deve basear-se nos objetivos da Estratégia Europa 2020 e
promover uma visão social mais ambiciosa, sustentável e democrática para a Europa! A
Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode ajudar nesse sentido!
 O Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve ser aproveitado como uma oportunidade, mas
precisará de uma implementação efetiva e precisará de apresentar um papel fundamental
para a sociedade civil para alcançar resultados.
 O apoio ao Futuro da Europa depende de um 6º cenário, capaz de recuperar a confiança na
União Europeia.
Para conhecer as mensagens e ter mais informações sobre a Conferência consultar:
http://www.eapn.eu/18063-2/
http://www.eapn.eu/eapns-annual-conference-2017-learning-from-the-past-to-beyond-2020
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PRÓXIMAS REUNIÕES
 Nos dias 19 e 20 de Outubro vão decorrer em Dublin (Irlanda) as reuniões do Comité Executivo da
EAPN Europa e do Grupo Estratégico da Inclusão (EU ISG). Nessas mesmas datas irá ser realizada
uma ação de capacitação interna sobre Metodologias Participativas relevantes para o
fortalecimento do processo de participação das pessoas que vivem em situação de pobreza e de
exclusão social. Nesta ação de capacitação estará presente Cidália Tomé Barriga, atual membro do
Conselho Nacional de Cidadãos da EAPN Portugal e Presidente da Mesa do Conselho Geral do
Núcleo Distrital de Évora da EAPN Portugal.
No dia 21 de Outubro a EAPN Europa irá realizar a sua Assembleia Geral também em Dublin.

 Nos dias 9 e 10 de Novembro, em Bruxelas, vai-se realizar o 16º Encontro Europeu de Pessoas em
Situação de Pobreza e de Exclusão Social. O Encontro deste ano será dedicado à temática dos
Trabalhadores Pobres (In-work Poverty). A delegação portuguesa será constituída por Maria José
Vicente (do Departamento de Desenvolvimento da EAPN Portugal e atual coordenadora nacional
do Encontro); Cidália Tomé Barriga (Conselho Local de Cidadãos de Évora); Francisco Rico
(Conselho Local de Cidadãos de Aveiro) e Ana Santos (Conselho Local de Cidadãos de Bragança).

PROJETOS
 Em Julho o Projeto EMIN II – European Minimum Income Network teve a sua primeira reunião
nacional com um conjunto de entidades relevantes, nomeadamente, sindicatos, organizações da
sociedade civil, entidades públicas, entidades académicas e também peritos nas áreas da política
social. Pretendia-se não só apresentar o projeto, mas dar início a um debate consistente em torno
do sistema de proteção social e da relevância da adoção de esquemas de rendimento mínimo
adequado.
O Projeto voltou a ser apresentado no dia 10 de Setembro a todos os elementos do Conselho
Nacional de Cidadãos da EAPN Portugal uma vez que os seus membros terão um papel importante
também na divulgação do projeto e na participação nas atividades.
A Comissão Europeia aprovou o relatório de contexto nacional do EMIN e este já está disponível na
página da EAPN Portugal e no Blog do Projeto.
Pode consultar o relatório Developments in relation to Minimum Income Schemes: EMIN context
report_Portugal 2017
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES
 Os Direitos Humanos acima de tudo!
A UE deve, a qualquer custo, evitar um fracasso moral e colocar em prática as melhores razões da
sua existência: a solidariedade, a defesa dos direitos humanos e a paz.
Foi com este apelo que a EAPN Europa apresentou no dia 5 de Julho uma tomada de posição
relativamente à situação dos refugiados na Europa. Esta tomada de posição foi traduzida para
português e disseminada publicamente pela EAPN Portugal e enviada para o Ministério da
Administração Interna e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Conheça o documento Human Rights First!

 Cenário 6: Uma Europa Sustentável para os seus Cidadãos!
Em Março a Comissão Europeia apresentou o Livro Branco sobre o Futuro da Europa identificando
5 possíveis cenários para a evolução da união Europeia.
Tendo em conta a importância da reflexão que este Livro Branco pretende suscitar e visto que
existem ainda áreas – nomeadamente, as preocupações com as questões ambientais, cultura,
direitos das mulheres, etc – um grupo de 250 organizações não governamentais de toda a Europa
(onde se inclui a EAPN) apresentou publicamente um 6º Cenário que pretende ser uma visão
alternativa para uma Europa mais democrática, justa e sustentável.
A EAPN Portugal traduziu para português o documento e disseminou-o publicamente a nível
nacional, nomeadamente, para o Governo Português.
Conheça o 6º Cenário para o Futuro da Europa.

 Pilar Europeu dos Direitos Sociais_Parecer da EAPN Europa
A 26 de Abril a Comissão Europeia apresentou a sua Comunicação sobre o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais (PEDS). O presente Pilar contempla um conjunto de princípios e direitos
estruturados em três categorias: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho,
condições de trabalho equitativas, proteção social e inclusão social.
O Pilar “estabelece princípios e direitos destinados a servir de quadro de referência à política social
e de emprego a nível nacional e europeu”. Para melhor se perceber todos os documentos que
fazem parte do pacote do PEDS a EAPN Europa produziu um documento informativo sobre cada
um dos documentos. Neste briefing informativo é possível perceber quais os pontos-chave de cada
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um dos documentos do Pilar, os seus aspetos positivos, e também os seus aspetos
negativos/omissos.
O Briefing informativo foi traduzido para português e está disponível na página da EAPN
Portugal:
http://www.eapn.pt/documento/569/pilar-europeu-dos-direitos-sociais-briefing-da-eapn

Em Setembro a EAPN Europa apresentou um parecer sobre o Pilar
Europeu dos Direitos Socias destacando a sua especial atenção
naquela que deve ser a implementação real e o impacto de todo este
processo/iniciativa, sem esquecer a necessidade de assegurar a
coerência política, e uma governação participativa.
As Recomendações da EAPN são as seguintes:
1. Interpretação mais clara de algumas áreas prioritárias que têm
um impacto nos padrões de vida das pessoas… com especial
destaque para:
- Apoio à recomendação da inclusão ativa
- Rendimento Mínimo;
- Proteção social
- Acesso a serviços essenciais
- Salários justos
- Educação, Formação e a ALV
2. Assegurar uma coerência política no Semestre Europeu e um Road Map para a
implementação.
3. Tornar o painel de indicadores mais efetivo
4. Propor iniciativas de carácter legislativo mais ambiciosas para garantir o direito à proteção
social e rendimento mínimo para todos.
5. Priorizar a boa governação e a participação das pessoas em situação de pobreza e as ONGs
Consulte o Parecer Make Social Rights the Beating Heart of Europe
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 Social Rights or Social Plight? Relatório da EAPN sobre os Programas Nacionais de Reforma 2017
No seguimento do trabalho que as redes nacionais desenvolvem de acompanhamento ao Semestre
Europeu foi realizado um trabalho de análise dos Programas Nacionais de Reforma no sentido de
perceber até que ponto as políticas nacionais definidas contribuem para o cumprimento dos
objetivos sociais estabelecidos pela Estratégia Europa 2020. A presente publicação faz uma síntese
de todo esse trabalho e apresenta também as seguintes recomendações:

1. Tornar as políticas macroeconómicas coerentes com os Direitos
Sociais.
2. Priorizar os Direitos Sociais e a definição de uma Estratégia
integrada de combate à pobreza.
3. Garantir que o objetivo do emprego tenha impacto na redução
da pobreza e da exclusão social.
4. Promover o acesso igualitário à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

5. Garantir que os 20% do Fundo Social Europeu tenham impacto na pobreza!
6. Tornar os Programas Nacionais de Reforma um motor eficaz e participado de mudanças sociais
positivas.

Consulte o relatório Social Rights or Social Plight?

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