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CONCURSO
Concurso Internacional Artístico para Crianças
Para comemorar o Dia Internacional para a Erradicação

Postal das Nações Unidas têm o prazer de convidar

da Pobreza (17 de Outubro) e o fim da Primeira Década

todas as crianças do Mundo

para

(dos

a

Erradicação

Departamento
Económicos

das
e

da

Pobreza

Nações

Sociais,

(1997-2006),

Unidas

em

para

colaboração

o

Assuntos
com

o

Departamento de Informação Pública e a Administração

5

aos

15

anos)

a

participarem num concurso
artístico

subordinado

ao

tema “Podemos erradicar a pobreza”.
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Regulamento
http://www.dgidc.min-edu.pt/artistico/noticias.htm

EUROPA
Ano Europeu para a luta contra a pobreza e exclusão social
No âmbito da preparação de 2010 como o Ano

na área da pobreza e exclusão social. Por outro lado,

Europeu para a Luta contra a Pobreza e a Exclusão

também servirá de base para a proposta que a

Social, a Comissão Europeia lançou um questionário

Comissão entregará ao Parlamento e ao Conselho no

com

próximo Outono, sobre o Ano.

o

objectivo

identificados

no

Coordenação.

de

consultar

contexto

Com

este

do

os

stakeholders

Método

questionário

Aberto
a

de

Comissão

pretende conhecer os pontos de vista, as acções, e as

A

Rede

Europeia

Anti-Pobreza

(EAPN) e

os seus

membros estão neste momento a preparar a resposta
ao questionário.

propostas concretas destas organizações que trabalham
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http://www.eapn.org/code/en/news_detail.asp?pk_id_content=2604

Convenção dos Direitos das pessoas com deficiência
A União Europeia assinou, no passado dia 30 de Março,

combate aos estereótipos e à valorização das pessoas

em Nova Iorque, a nova convenção dos direitos

com deficiência.

humanos de todos os cidadãos e em particular das

Com o objectivo de garantir eficazmente os direitos das

pessoas com deficiência.

pessoas com deficiência, é instituído um sistema de

A

Convenção

(dignidade,

reafirma

os

integralidade,

princípios
igualdade

universais
e

não

monitorização internacional da aplicação da Convenção,
através da criação do Comité dos Direitos das Pessoas

discriminação) dos direitos humanos e define as

com Deficiência, no âmbito das Nações Unidas.

obrigações gerais dos Governos relativas à integração

Após

das várias dimensões da deficiência nas suas políticas,

trabalhos legislativos relativos à sua ratificação de

bem como as suas obrigações específicas quanto à

acordo

sensibilização da sociedade para a deficiência, ao

constitucionalmente previsto.

a

assinatura
com

da
o

Convenção

iniciar-se-ão

procedimento

os

legislativo
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http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninfo.htm

Análise da realidade social
A Comissão está a lançar, desde o início deste ano, uma

A partir dos resultados da consulta, que terminará no

consulta relativa às questões sociais e aos desafios

final deste ano, a Comissão apresentará um relatório,

que a Europa enfrenta. O objectivo é abarcar vários

sobre o retrato da realidade social em mudança na

sectores, para debater a “realidade social” nos seus

Europa, analisando as tendências sociais e as suas

vários aspectos, como as oportunidades económicas, a

implicações,

natureza do trabalho, novos padrões de vida familiar,

fundamentais a todos os níveis da governação.

pobreza e desigualdade, obstáculos à saúde e à

Os contributos deverão ser enviados para:

mobilidade

↔ SG-Social-Reality@ec.europa.eu

cultural

e

social,

qualidade

obstáculos

à

de

vida,

diversidade

integração,

crime

assinalando

questões

e

desafios

↔ European Comission – Social Reality Stocktaking

e

comportamento anti-social.

BERL 6/251

B-1049 Brussels
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http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm

Conferência flexisegurança
Tendo em consideração a comunicação da Comissão

F.

sobre os princípios comuns sobre flexisegurança, foi

flexisegurança deve ser um instrumento para a luta

Farrell,

na

sua

intervenção,

afirmou

que

a

organizada uma conferência que reuniu membros de

contra a pobreza, e que para uma “boa” flexisegurança

alguns governos europeus e parceiros sociais no

é necessário, entre outros aspectos, ter em conta que o

passado dia 20 de Abril, em Bruxelas.

emprego seguro deve continuar a ser uma referência e

Este encontro, onde esteve presente o director da EAPN,

um objectivo para todos, e que a abordagem do

Fintan Farrell, contribuiu para lançar a discussão em

conceito deve ser consistente com a política de

torno daquele conceito e para apresentar o relatório

protecção e inclusão social.

intermédio sobre flexisegurança da responsabilidade
de um grupo de peritos.

L
Comunicações e documentos preparativos da conferência
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm
Conceito de flexisegurança
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Estudos Temáticos
A Comissão Europeia publicou dois estudos temáticos,

filhos. O estudo apresenta informações sobre o padrão

um dedicado à pobreza e exclusão social entre as

de género da pobreza.

famílias monoparentais e outro sobre os sem abrigo na

Sem-abrigo na UE

UE.
Pobreza

Embora
e

exclusão

social

entre

as

famílias

existam

sem-abrigo

em

todos

os

países

europeus, há poucos dados oficiais sobre este grupo, e

monoparentais

se existem não são comparáveis entre países.

O estudo foca as famílias monoparentais, analisando as

A falta de dados estatísticos sobre a extensão dos sem-

razões porque enfrentam um maior risco de pobreza e

abrigo faz com que não se compreenda a sua natureza,

as barreiras que têm que ultrapassar para acederem ao

as suas causas e não se possa planear acções

emprego e a outros benefícios sociais.

necessárias para combater o fenómeno.

Enquanto que nas famílias nucleares o homem é o

Este estudo pretende identificar metodologias e práticas

responsável, na maioria das famílias monoparentais são

para desenvolver uma base de informações necessárias

as mulheres que são responsáveis pela casa e pelos

para a “medição” de dados sobre os sem-abrigo.
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http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm

A situação dos ciganos na Europa
Dia

Diz que “para acabar com a discriminação contra as

Internacional dos Ciganos,

pessoas de etnia cigana (...) precisamos mais do que um

assinalado a 8 de Abril, a

tratamento justo”, é necessário que os governos

directora

europeus desenvolvam “acções positivas” no combate

No

âmbito

da

do

Agência

dos

Direitos Fundamentais da UE,

ao racismo e à exclusão social.

Beate Winkler, disse que “a

Segundo aquela agência, a comunidade cigana é, entre

discriminação que os ciganos

todos os grupos étnicos dos 27 Estados Membros, a

enfrentam na Europa é um facto bem documentado”,

minoria étnica “mais vulnerável à discriminação”.

pedindo acções mais rigorosas neste domínio.
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http://eumc.europa.eu/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=45ffbdd45872a&contentid=461f626535007
Mais sobre ciganos
www.fsgg.org

Camião da diversidade pelas estradas europeias
O Camião Europeu da Diversidade partiu da sede do

é

Parlamento Europeu no passado dia 25 de Abril, com o

eficaz

objectivo de promover a diversidade e a igualdade de

chegarmos

oportunidades para todos em 21 países. O camião

europeus”,

promove a campanha Pela Diversidade. Contra a

vincou o Comissário Špidla.

Discriminação e transporta mensagens fundamentais

A legislação europeia sobre antidiscriminação é uma

para 2007, como Ano Europeu da Igualdade de

das mais avançadas do mundo. No entanto, apenas um

Oportunidades para Todos.

em cada três cidadãos conhece os seus direitos caso

Vladimír Špidla, Comissário Europeu do Emprego, dos

seja vítima de discriminação. Mais ainda, 64% dos

Assuntos Sociais e da Igualdade de Oportunidades

europeus acham que a discriminação é um fenómeno

afirmou que a volta propicia o debate directo com os

generalizado nos respectivos países e 51% consideram

cidadãos sobre os benefícios da diversidade. “O Camião

que não se está a fazer o suficiente para a combater.

Europeu da Diversidade vai parar em praças, à porta de

O camião visitará Lisboa no dia 13 de Julho.

uma

forma
de
aos

escolas; estará em feiras de emprego e festivais

L

culturais para informar os cidadãos sobre os seus

http://www.stop-discrimination.info/2188.0.html

direitos em matéria de igualdade de oportunidades. Esta

PUBLICAÇÕES REAPN
Pobreza, Exclusão, Desemprego e Empresas de Inserção em Portugal:
a perspectiva dos promotores e dos beneficiários
O Caderno REAPN 10, dedicado às Empresas de Inserção em Portugal, já foi publicado e está disponível para
venda. Esta publicação é o resultado do estudo que recolheu e tratou os dados para a avaliação da Medida
Empresas de Inserção do Mercado Social de Emprego. Aí é apresentado o ponto de vista dos dois principais
intervenientes da Medida: os promotores e os beneficiários.

L

http://www.reapn.org/publicacoes_visualizar.php?ID=79
Gabinete de Informação

REAPN
Economia Social e Terceiro Sector: contributos para a luta contra a pobreza
A REAPN irá organizar uma conferência internacional no âmbito da Economia Social e do Terceiro Sector, que terá lugar
no próximo dia 24 de Maio, no Hotel Ipanema Porto, com o objectivo de distinguir:
−

o papel das empresas sociais na Europa e em Portugal, no contexto da Estratégia de Lisboa renovada;

−

o acesso, por parte das organizações, ao novo ciclo de Fundos Estruturais.

Novas perspectivas para o emprego e o papel do empreendedorismo
no âmbito das políticas Sociais
O Núcleo Distrital de Braga da REAPN, juntamente com outras entidades do distrito, irão organizar um seminário
dedicado ao emprego e empreeendedorismo social, que terá lugar no próximo dia 30 de Maio no Avepark, em
Guimarães).
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http://www.reapn.org/agenda_visualizar.php?ID=43

A operacionalização de fundos em parceria: a Pequena Subvenção
A REAPN, juntamente com a AMS, irá promover um seminário de encerramento dos projectos “Envolver + Incluir Todos”
(2ª fase) (REAPN) e “Competência(s) por Excelência” (AMS), desenvolvidos no âmbito da Pequena Subvenção.
O evento terá lugar a 21 e 22 de Junho próximo, no Hotel Ipanema Porto, e tem como objectivo, dar visibilidade às
instituições subvencionadas, e sobretudo ao trabalho levado a cabo nos cursos de formação desenvolvidos no âmbito da
medida 5.3 do POEFDS.

Guia do projecto Trampolim disponível para download
Trabalhar com jovens com poucas qualificações escolares e profissionais e em risco de exclusão social – práticas
e reflexões – elementos de apoio à organização e promoção de actividades de inserção socioprofissional está
disponível para download em www.reapn.org.
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http://www.reapn.org/publicacoes_visualizar.php?ID=72

Imigração Em ANÁLISE
O último Em ANÁLISE, documento de apoio produzido pela REAPN, já está disponível para consulta na nossa página em
http://www.reapn.org/documentos_visualizar.php?ID=31.

DIVULGAÇÃO
II Jornadas terapêuticas
O Grupo Português de Activistas sobre Tratamento de HIV/SIDA (G.A.T.) irá promover as II Jornadas Terapêuticas,
intituladas “O direito à prevenção, a tratamento e aos cuidados de saúde dos migrantes e das minorias étnicas face ao
HIV e à SIDA em Portugal: a perspectiva da comunidade”, que decorrerá no dia 9 de Junho no Instituto de Higiene e
medicina Tropical. Inscrições: até ao dia 30 de Maio.
Tel: 217 210 370

L

E-mail: gatcontactos@gmail.com

Divulgação e pedidos de informação

Para a divulgação e solicitação de documentação (todos os documentos mencionados no boletim estão disponíveis no GI) contactar:
Gabinete de Informação da REAPN

Tel: 225 420 800/2

Fax: 225 403 250

Site: www.reapn.org

E-mail: angelina.lopes@reapn.org

