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PORTUGAL
Quadro de Referência Estratégico Nacional
Foi publicado em Diário da República (DR I Série, 17 de

Cinco prioridades

Setembro) o Decreto-Lei nº 312/2007 que define o

1)

Promover a qualificação dos portugueses;

governação

2)

Promover o crescimento sustentado;

do Quadro de Referência

3)

Garantir a coesão social;

Estratégico

Nacional

4)

Assegurar a qualificação do território e das cidades;

(QREN) e dos respectivos

5)

Aumentar a eficiência da governação.

modelo

de

Programas Operacionais (PO).

L

http://www.qren.pt

EUROPA
Mínimos Sociais:
uma estratégia para a protecção e empowerment
Irá ter lugar nos dias 16 e 17 de

identificando,

Outubro,

necessárias

em

Ponta

Delgada

as
para

colocar

inclusão

Europeia

prioridade política real e visível

Pobreza

e

como

a

(Açores), a 6ª Mesa Redonda
sobre

social

condições
uma

Exclusão Social. Este encontro, organizado sob a égide

para a Europa no horizonte de 2010”.

da Presidência Portuguesa da UE, reunirá autoridades

Nos debates sobre inclusão activa “os mínimos sociais

públicas nacionais e locais, instituições europeias, ONG

serão perspectivados como elemento transversal aos

e académicos para discutirem a “importância dos

diferentes pilares das estratégias de luta contra a

padrões sociais mínimos como instrumento chave das

pobreza, garantindo patamares básicos de cidadania e a

políticas de luta contra a pobreza e exclusão social dos

geração de novas oportunidades para as pessoas”.

diferentes países”.
Para a Presidência, este encontro é “uma oportunidade
para debater prioridades e definir mensagens chave
para

combater

a

pobreza

e

a

exclusão

social,

Tal como tem acontecido nos encontros anteriores, a
Rede Europeia Anti-Pobreza participará com os seus
contributos e reflexões.

L

http://www.eu2007.pt/UE/vPT/Reunioes_Eventos/Outros/Pobreza_Exclusao_Social.htm

Comissão aprova documento para Cimeira Informal de 18 e 19 de Outubro
A

Comissão

Europeia

aprovou, no passado dia 3 de

permitir

Outubro, o documento que

oportunidades aos cidadãos, garantindo um maior

dá resposta ao pedido do

acesso

último Conselho Europeu da

cuidados de saúde e outras formas de protecção social;

Primavera, no sentido “de ser apresentado um relatório
intercalar sobre a Estratégia de Lisboa”. A comunicação,

políticos

identificados

educação,

dar

serviços

mais

sociais,

lutar contra a pobreza na Europa e no mundo.

sobre

realizar em Lisboa nos dias 18 e 19 de Outubro.
objectivos

emprego,

sustentada;

Primavera de Março de 2008, o seu relatório anual

Estado e de Governo da UE na Cimeira Informal a
os

ao

prosperidade

para debate e adopção no Concelho Europeu da

globalização” destina-se a ser debatido pelos Chefes de

entre

uma

No próximo mês de Dezembro, a Comissão apresentará,

intitulada “O interesse europeu: ter êxito na era da

De

um impulso às reformas económicas com vista a

os

progressos

realizados

na

execução

da

estratégia de Lisboa renovada.

no

documento para debate contam-se, entre outros: dar

L

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/press/reports/index_pt.htm

Que futuro para a política regional?
Realizou-se nos passados dias 27 e 28 de Setembro, em

O encontro permitiu avaliar, pela primeira vez, o modo

Bruxelas, o IV Fórum de Coesão Europeu, que lançou

como está a ser preparado o novo período de

uma importante consulta sobre o futuro da política

programação de 2007-2013, através das estratégias

regional. O Fórum reuniu decisores políticos europeus

nacionais e dos programas operacionais apresentados à

ao mais alto nível, e abriu a discussão sobre o futuro da

Comissão pelos Estados Membros.

Política de Coesão após 2013, quando se iniciar um
novo período orçamental.

L

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/home_en.cfm

ESTATÍSTICAS
Pobreza e exclusão
Com o objectivo de entender a percepção da opinião

europeus têm a noção da gravidade deste fenómeno.

púbica europeia sobre a existência da pobreza na UE, o

Verifica-se que a percepção da opinião pública sobre

Eurobarómetro realizou um estudo no passado mês de

esta problemática excede os valores oficiais.

Setembro, que demonstra que os europeus sentem que

Segundo dados apresentados pelo Eurostat cerca de

na sua área de residência uma em dez pessoas vive em

16% da população da UE encontra-se em risco de

situação de pobreza. Este estudo demonstra que os

pobreza, sendo que em Portugal esse valor é de 20%.

L

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

REAPN
Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
17 de Outubro
Para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza a Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal irá
reunir, em três Fóruns Regionais, pessoas que experienciam situações de pobreza, com o objectivo de lhes dar
voz e de promover a discussão em torno das política sociais que as afectam. Os fóruns decorrerão em simultâneo
nas cidades de Coimbra, Évora e Porto.
Com a organização dos três Fóruns Regionais, a REAPN

Segurança Social dos três distritos, das delegações

pretende auscultar a opinião das pessoas que vivem em

regionais

situação de pobreza sobre a sua qualidade de vida, e

Profissional, da Administração Regional de Saúde, da

sobre as políticas sociais nacionais existentes que têm

Educação, e da Associação Nacional de Municípios das

como objectivo reduzir as situações de pobreza e

Câmaras Municipais de Coimbra, Évora e Porto.

do

Instituto

do

Emprego

e

Formação

exclusão social.
Conhecer o tipo de acesso a bens e serviços essenciais,

Indicadores sobre a pobreza

assim como a qualidade dos serviços prestados serão o

Em Portugal cerca de 20% da população encontra-se

ponto de partida para aprofundar o conhecimento

em risco de pobreza (Eurostat, 2005), sendo as

daqueles

a

crianças (com idade inferior a 16 anos) e os idosos (com

perspectiva das pessoas que se encontram em situação

idade superior a 65 anos) os grupos mais vulneráveis.

de

procurar-se-á

Tal significa que Portugal não tem conseguido criar

identificar as limitações que estas enfrentam e as áreas

mecanismos de combate à pobreza, nomeadamente

prioritárias em que é urgente actuar.

para a população que não se encontra em idade activa,

Estas e outras questões serão debatidas por utentes de

apesar dos 24,9% do PIB (2004), dedicados a despesas

instituições de solidariedade social nacionais, que

com a protecção social nacional. Mas, não são só estes

posteriormente serão expostas a representantes de

grupos e os desempregados que estão em risco de

organismos públicos regionais e locais que lidam

pobreza. No nosso país em 2004, cerca de 14% de

directamente com a aplicação das medidas de política

portugueses empregados encontravam-se em risco

social. Será criado, sob a forma de Painel de Respostas,

de pobreza.

um momento de troca de opiniões, proporcionando o

O ficheiro dos indicadores encontra-se disponível em

diálogo entre aqueles e as pessoas que se encontram

http://www.reapn.org/documentos_visualizar.php?ID=42

fenómenos.

pobreza

e/ou

Assim,
exclusão

tendo
social

por

base

em situação de desfavorecimento social. Neste painel
estarão

representantes

dos

Centro

Distritais

da
Locais e informações

Instituto Português da Juventude de Coimbra _ Núcleo Distrital de Coimbra _ Tel: 239 834 241
Universidade de Évora _ Núcleo Distrital de Évora _ Tel: 266 731 141
Hotel Tuela Porto _ Núcleo Distrital do Porto _ Tel: 222 086 061

Outras actividades para assinalar o dia 17 de Outubro
Para além dos três fóruns regionais, a REAPN irá

Afinal, a problema da pobreza inclui-nos!

promover outras actividades, algumas das quais se

Para conhecer as actividades promovidas em cada um

prolongarão durante os meses de Outubro e Novembro.

dos 18 distritos, poderá consultar a página de Internet

Serão promovidos mini-fóruns, caminhadas, campanhas

www.reapn.og.

de recolha de livros e DVD, sempre com o objectivo de
alertar a população em geral para a problemática da
pobreza e exclusão social.

Migração e desenvolvimento
No âmbito do projecto A Sociedade

workshop

Civil no Diálogo Europa – África,

desenvolvimento. O encontro terá lugar no próximo dia

promovido

26 de Outubro, no Clube Literário do Porto.

pela

Plataforma

para

debater

o

tema

da

migração

e

Portuguesa das ONGD, a REAPN irá organizar um

L
http://www.reapn.org/agenda_visualizar.php?ID=79
Maria José Vicente _ mj.vicente@reapn.org

Divulgação
Luta contra o racismo
A Rede Europeia Contra o Racismo (ENAR) emitiu um

constitucional/institucional e o alargamento; igualdade

memorando dirigido à Presidência Portuguesa no qual

e anti- discriminação; direitos fundamentais e justiça

faz um apelo para que a luta contra o racismo não deixe

penal; migração e integração; emprego e política social;

de ser um assunto de topo da agenda durante os seis

educação, cultura e juventude e abordagem integrada

meses da Presidência. Este memorando está dividido em

anti-racismo, igualdade e direitos humanos.

sete

áreas

gerais:

o

processo

da

reforma

L

www.enar-eu.org

Walking with families
A FENACERCI irá promover uma conferência subordinada ao tema “Walking with families” que se realizará no Hotel Altis
Park em Lisboa, nos dias 8 e 9 de Novembro próximo.
Esta conferência pretende ser um “espaço privilegiado para partilha de experiências entre famílias de vários países
europeus”.
Mais informações
E-mail: wwwf_conferencia@fenacerci.pt

Psiquiatria das migrações
O Serviço de Psiquiatria do Hospital de São João criou um serviço de consulta para a população imigrante em Portugal,
que tenham problemas de foro psiquiátrico. Os imigrantes podem ser encaminhados para este serviço através dos
Médicos de Família ou através de instituições que lidam com eles, como associações ou instituições de solidariedade
social. O encaminhamento é feito através de uma ficha que deverá ser remetida para o fax 225 512 334.
Mais informações
Tel: 225 512 100

Os teus preconceitos são as vozes dos outros
foi o slogan de uma campanha contra a discriminação
financiada pela União Europeia, promovida pela Fundación General Gitano.
http://www.fsgg.org

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: 225 420 802

Fax: 225 403 250

Site: www.reapn.org

E-mail: angelina.lopes@reapn.org

