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CANDIDATURAS
Aprendizagem Mútua sobre Inclusão Social e Protecção Social
Candidaturas até 13 de Julho
Estão abertas candidaturas para a apresentação de

A Comissão pretende que estes projectos:

projectos no âmbito do Programa Comunitário para o

−

Contribuam para a aprendizagem no âmbito das

Emprego e Solidariedade Social - PROGRESS. O objectivo

políticas e processos de inclusão e protecção social

da promoção da aprendizagem mútua como parte

(que políticas funcionam, como assegurar a sua

integrante do Programa, é de apoiar a implementação

implementação, como poderá ser assegurado o

do Método Aberto de Coordenação na Protecção e

mainstreaming);

Inclusão Social, particularmente no desenvolvimento e

−

implementação dos relatórios estratégicos nacionais. De
notar que os projectos decorrerão ao mesmo tempo que
a

implementação

das

estratégias

de

Protecção

produtos

acessíveis

e

concretos

(relatórios, publicações, seminários);
−

e

Inclusão Social nacionais, coincidindo também com a

Produzam
Contribuam

para

a

disseminação

efectiva

das

estratégias em causa;
−

Identifiquem

caminhos

efectivos

para

actuar,

sua preparação para o biénio 2008-2010. A Comissão

aumentando, assim, o conhecimento e promoção

terá

do processo de protecção e inclusão social.

em

conta

os

resultados

dos

projectos

na

preparação do Ano Europeu para o Combate à Pobreza
e à Exclusão Social, em 2010.

Orçamento
O apoio financeiro comunitário não excederá 80% do
total dos custos elegíveis.

L

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1485

Envelhecimento activo e mobilidade dos idosos
Estão abertas candidaturas para a apresentação de

que incentivem a criação de programas de intercâmbio

propostas para a “acção preparatória ENEA em prol de

de idosos.

um envelhecimento activo e da mobilidade dos idosos”.

Orçamento

Este concurso tem como objectivo financiar projectos

3.000.000€ (para 4 a 10 subvenções)

que promovam o envelhecimento activo, incluindo o

Prazo de candidatura

acesso ao mercado de trabalho, assim como medidas

13 de Julho de 2007

L

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1285

Revisão dos pares de protecção e inclusão social
Estão

abertas

candidaturas

para

um

contrato

de

prestação de serviços para apoiar a Comissão na

equipa de peritos para a rede e para os seminários da
revisão pelos pares”.

“gestão conjunta das análises dos pares e da rede de
peritos independentes no domínio da inclusão social”,

Prazo para candidaturas

com objectivo de identificar “tópicos prioritários para a

13 de Julho de 2007

análise, divulgação dos resultados e composição da

L

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1365

Estudo sobre sistema de pensões nas mulheres
Estão abertas candidaturas para um contrato de estudos

de 14 meses, estando previsto um orçamento de

destinado a melhorar o conhecimento relativo ao

200.000€.

impacto socioeconómico do sistema de pensões nas
mulheres. Pretende-se, com este estudo, avaliar em que

Prazo para candidaturas

medida a protecção social pode promover a igualdade

24 de Julho de 2007

entre homens e mulheres. O contrato terá uma duração

L

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1405

EUROPA
Daphne III
O Programa específico de prevenção e de combate à

O programa sofreu algumas alterações com o objectivo

violência contra as crianças, os jovens e as mulheres e

de reduzir a burocracia, facilitar o acesso das ONG e

de protecção das vítimas e dos grupos de risco foi

disponibilizar serviços para auxiliar na elaboração dos

aprovado pelo Parlamento Europeu

projectos.

no passado dia 22 de Maio.

Assim, convém estar atento à página de Internet do

Para atingir os seus objectivos, o

programa*, pois a qualquer momento estará aberto o

Daphne III dispõe de um orçamento

período para as candidaturas.

de 116,85 milhões de euros para o
período de 2007-2013.

L

* http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm

Promover o trabalho digno para todos
O Parlamento Europeu elaborou um relatório que avança

um “«programa de desenvolvimento de trabalho digno»

com sugestões para reforçar a acção da UE no domínio

e exortam os Estados Membros a ponderarem a

da promoção do trabalho digno para todos.

introdução de um salário mínimo como «método de

Entre as várias medidas propostas, os eurodeputados

segurança para impedir a exploração das pessoas e a

solicitam à UE que financie, em cooperação com a OIT,

pobreza no emprego»”.

L
http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0068/P6_A(2007)0068_PT.doc
(Proposta de resolução do PE)
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2006/0249/COM_COM(2006)0249_PT.pdf

Orçamento para 2008
A Comissão adoptou a proposta de orçamento para

euros. Esta rubrica terá mais 2.300 milhões de euros do

2008. Pela primeira vez as despesas para as políticas de

que o de 2007, o que representa mais 4,2%.

crescimento e emprego representarão a parte mais

A aprovação definitiva do orçamento só terá lugar na

elevada do orçamento, cerca de 57.200 milhões de

Sessão Plenária do PE a 10-13 do próximo mês de
Dezembro.

L

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm

Conciliação entre família e trabalho
No seguimento da adopção por parte da Comissão da

São três as áreas onde os Estados Membros, parceiros

comunicação

sociais e sociedade civil, têm um papel importante para

“Promoção

da

solidariedade

entre

gerações” (COM (2007) 244 de 10.05), Vladimir Spidla,

a conciliação das duas esferas:

Comissário

−

para

o

Emprego,

Assuntos

Sociais

e

Igualdade de Oportunidades afirma que “são muitos os
homens e, particularmente, as mulheres na Europa que

Apoio financeiro para fazer frente a despesas com
os encargos do aumento da família;

−

ainda têm que escolher entre uma vida familiar e uma

Qualidade

dos

serviços

de

apoio, tanto

para

crianças como para idosos;

carreira de sucesso. Temos que criar as condições para

−

as pessoas terem as duas”.

Nesta comunicação torna-se claro que os países que

“As mulheres continuam a ser responsáveis pela guarda

adoptam políticas a favor

e cuidados dos dependentes e pelas tarefas domésticas;

igualdade de acesso ao emprego, licença maternal/

portanto, se não nos centrarmos na igualdade do

parental, ordenados iguais, têm geralmente taxas de

género e na igualdade de oportunidades, as baixas

nascimento elevadas e mais mulheres no mercado de

taxas de natalidade persistirão, a Europa não atingirá os

trabalho. São, também, os países que apresentam uma

objectivos de emprego e não alcançaremos a meta de

melhor performance em termos de emprego e de

uma Europa mais próspera e inclusiva”.

crescimento.

Flexibilidade do horário de trabalho.
da

família, tais como

L

http://www.ec.europa.eu/employment_social/news/2007/may/244_en.pdf

Agência dos Direitos Fundamentais
Para

proporcionar

às

instituições

e

aos

Estados

Membros “assistência e competências no domínio dos

Funções
−

direitos fundamentais”, de forma a ajudar a respeitá-los,
foi criada a Agência dos Direitos Fundamentais da UE. A
agência

“ocupar-se-á

das

questões

dos

Membros,

quando

estes

aplicarem

o

sociedade civil que actuem neste domínio a nível
nacional, europeu e internacional.

−

dados

objectivos

dos

mais

Estabelecer

métodos

para

melhorar

a

compatibilidade e fiabilidade dos dados recolhidos;
−

direito

comunitário”, cooperando com ONG e instituições da

analisar

diversos organismos;

direitos

fundamentais na EU, bem como nos seus Estados

Recolher,

Realizar e promover trabalhos de investigação
científica;

−

Emitir pareceres sobre temáticas específicas;

−

Publicar relatórios sobre questões relacionadas com
os direitos fundamentais.

L
JO L 53 de 22 de Fevereiro de 2007, p. 1-14
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/oj/2007/l_053/l_05320070222pt00010014.pdf

Presidência Portuguesa

no

próximo

Portugal assumirá, a partir do próximo

Contudo, já existem alguns encontros marcados e

mês

do

eventos agendados. A abertura solene da presidência

Conselho da UE. O portal com as

será marcada por um concerto que se realizará no dia 1

actividades e eventos que se realizarão

de Julho na Casa da Música, no Porto.

de

semestre,

Julho,

ainda

a

presidência

está

em

fase

de

construção.

L

http://www.eu2007.pt/UE/aPT/

PORTUGAL
Desemprego 1º trimestre de 2007
Segundo o Instituto Nacional de Estatística a taxa de

fundamentalmente ao aumento do número de mulheres

desemprego estimada para o 1º trimestre deste ano foi

desempregadas.

de 8,4%, mais 0,7% que no mesmo período do ano

Embora tenha havido um aumento em todos os grupos,

passado.

o grupo etário em que o desemprego mais aumentou

Estima-se

que

existem

469,9

mil

portugueses

foi o dos 25-34 anos. Nesta faixa etária encontram-se

desempregados, dos quais 7,1% são homens e 9,9%

20,4 mil desempregados.

mulheres. Ou seja, o aumento do desemprego deve-se

L

www.ine.pt

EAPN
EAPN envia carta ao Conselho Europeu
No passado dia 25 de Maio, a EAPN enviou uma carta

2. Revisão das Orientações integradas de Lisboa

aos Chefes de Estado e de Governo chamando a

(levantamento

atenção para dois pontos importantes na agenda do

Conselho da Primavera)

Conselho Europeu de Junho (que se realizará nos dias

A EAPN insiste junto do Conselho para que:

21 e 22):

−

dos

compromissos

assumidos

no

Reafirme o seu compromisso em integrar os novos

1. Constituição (negociações depois do período de

objectivos sociais nas Linhas Orientadoras e reforce

reflexão)

a sua ligação com o Método Aberto de Coordenação

A EAPN apela aos líderes políticos que comprometam a

da Protecção Social e Inclusão Social;

Conferência Intergovernamental para:

−

Assegure um roteiro para um debate com os

−

Uma Europa baseada nos direitos fundamentais;

stakeholders sobre os compromissos assumidos no

−

Uma democracia participativa;

processo de Lisboa;

−

A salvaguarda dos progressos conseguidos na
igualdade

−

de

género,

objectivos

sociais,

−

Reforce

a

coordenação

entre

ministérios

dos

assuntos sociais, económico e emprego e os

não

discriminação e serviços de interesse geral;

respectivos departamentos da Comissão em todas

Um protocolo social.

as etapas do processo de Lisboa.

L

http://www.eapn.org/code/en/publ_detail.asp?pk_id_content=2698

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

