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CANDIDATURAS
SIQ
Sistemas de Informação com Qualidade
O período de candidaturas ao Projecto SIQ, promovido
pela REAPN, no âmbito do POPH, decorre até ao
próximo dia 15 de Setembro. A documentação
necessária para a apresentação de candidatura
encontra-se disponível na página de internet da REAPN.

Objectivo do projecto
Melhorar a qualidade das organizações do sector social
através da melhoria e optimização do Sistema de
Informação e Comunicação (SIC).
Parceiro
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho



Documentos necessários para a candidatura
http://www.reapn.org/projectos_visualizar.php?ID=82
Contactos
Sandra Araújo E-mail: sandra.araujo@reapn.org
Ivo Domingues E-mail: ivodomingues58@gmail.com

Qual_IS
Qualificar a Intervenção Social
O período de candidatura ao Qual_IS, projecto
promovido pela REAPN, no âmbito do POPH, decorre até
aos seguintes dias, tendo em conta a região de
intervenção:
16 de Setembro _ Região do Norte
17 de Setembro _ Região do Alentejo
18 de Setembro _ Região do Centro

Objectivo do projecto
Capacitar e apoiar as organizações sociais para o
desenvolvimento
de
processos
de
qualificação
organizacional que visem melhorar a eficácia da
intervenção e a promoção de respostas sociais mais
adequadas para o combate à pobreza e exclusão social.


Documentos necessários para a candidatura
http://www.reapn.org/projectos_visualizar.php?ID=81
Contactos
Sandra Araújo, Elizabeth Santos e Mª José Vicente
Tel: 225 420 805

Fundo Europeu para os Refugiados III
Candidaturas até 31 de Outubro
Encontram-se abertas candidaturas para a execução dos
objectivos do Fundo Europeu para os Refugiados III.
Os projectos deverão enquadrar-se numa das seguintes
tipologias:
 Reforço da capacidade de acolhimento e integração
na sociedade de acolhimento;
 Estudos na área do asilo e refugiados;
 Apoio a iniciativas de formação e informação;

 Apoio ao programa de reinstalação.
Beneficiários
ONG, organizações internacionais ou outras entidades
colectivas, mesmo privadas, desde que sem fins
lucrativos (Ver Portaria 78/2008 de 25 de Janeiro).
Período de apresentação de candidaturas
18 de Agosto a 31 de Outubro de 2008.



http://fundoscomunitarios.mai-gov.info/home/programa-quadro-solidariedade-e-gestao-de-fluxos-migratorios/
fundo-europeu-para-os-refugiados/anuncios/
Portaria nº 78/2008 de 25 de Janeiro
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/01/01800/0071800724.PDF

EUROPA
UE propõe protecção contra a discriminação
A Comissão adoptou no passado mês de Julho uma

fornecimento de bens e serviços disponíveis ao público,

proposta de directiva que prevê a protecção contra a
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europeus apoia esta iniciativa: 77% defende medidas

asseguraria a igualdade de tratamento nos seguintes

para proteger as pessoas contra a discriminação na

domínios: protecção social, incluindo a segurança social

educação e 68% no acesso a bens e serviços.

e os cuidados de saúde, educação e acessibilidade e


Inquérito do Eurobarómetro
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Proposta de directiva
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

Compromisso renovado para com a Europa Social
No passado mês de Julho a Comissão avançou com um

inclusivas, respeitadora dos direitos fundamentais e

pacote global e ambicioso de iniciativas, que representa

inscritas em economias de mercado saudáveis.

um novo compromisso para com a Europa Social.

No seu conjunto o pacote adoptado comporta 19

Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia,

iniciativas nas áreas do emprego e dos assuntos sociais,

afirmou que a dimensão social da Europa “... é parte

da educação e da juventude, da sociedade, da sociedade

indissociável da Estratégia de Lisboa para estimular o

de informação e das questões económicas.

crescimento e proporcionar melhores empregos para os
europeus. A Europa precisa de uma agenda social

Prioridades das iniciativas

moderna, capaz de dar resposta às rápidas mutações

 Preparar o futuro: crianças e jovens;

económicas e sociais e de promover oportunidades, o

 Investir nas pessoas: gerir a mudança;

acesso à solidariedade a favor dos cidadãos da UE".

 Apoiar vidas mais longas e saudáveis;

A Agenda Social Renovada consiste em adaptar as

 Lutar contra a discriminação;

políticas comunitárias existentes a novas realidades e

 Reforçar instrumentos;

tendências sociais, sem alterar os objectivos essenciais

 Influenciar a agenda internacional;

da Europa Social: sociedades harmoniosas, coesas e

 Combater a pobreza e a exclusão social.



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0418:FIN:PT:PDF
http://ec.europa.eu/social

Auxílios a favor do emprego e do crescimento
A Comissão Europeia adoptou um regulamento que

Categorias de auxílio autorizadas pelo RGIC

autoriza automaticamente uma série de medidas de



Investimento e emprego a favor das PME;

auxílio,

sua



Investigação e desenvolvimento;

concessão sem ter de notificar previamente a Comissão.



Jovens empresas inovadoras;

O regulamento autoriza auxílios a favor das PME,



Formação;

investigação,



Recrutamento de trabalhadores desfavorecidos sob a

permitindo

aos

inovação,
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desenvolvimento
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regional,

formação, emprego e capital de risco, entre outros. Este
novo regulamento geral de isenção por categoria (RGIC)

forma de subvenções salariais;


consolida num único texto e harmoniza as regras
previamente

estabelecidas

em

cinco

regulamentos

a forma de subvenções salariais;


distintos e alarga as categorias de auxílio estatais
abrangidas pela isenção. O regulamento entrará em
vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial.

Recrutamento de trabalhadores com deficiência, sob
Compensação dos custos adicionais decorrentes do
emprego de trabalhadores com deficiência;



Etc.


http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Combater a exclusão dos ciganos
Milhões de europeus de etnia cigana são alvo de
discriminações e de exclusão social de vastas
repercussões. O relatório publicado pela Comissão no
dia 2 de Julho afirma que existem ferramentas para
melhorar a situação dos ciganos, desde que a UE, os
Estados Membros e a sociedade civil congreguem
esforços com vista a uma coordenação das suas acções.
O relatório conclui que existem instrumentos
legislativos, financeiros e de coordenação política
consistentes a nível europeu, verificando-se, contudo,
um défice de aplicação nos Estados Membros. Os
Fundos Estruturais (incluindo o FSE) e os instrumentos
de pré-adesão são cruciais para ultrapassar a exclusão,

estando a chave do sucesso numa coordenação
determinada e eficaz e no envolvimento da sociedade
civil na concepção, aplicação e acompanhamento da
acção comunitária.
Encontro Europeu sobre ciganos
No dia 16 de Setembro terá lugar, em Bruxelas, o
primeiro Encontro Europeu sobre ciganos sob a égide
da Comissão e da Presidência francesa da UE. O
encontro pretende promover um compromisso sério
para combater problemas concretos e criar um melhor
entendimento sobre a situação dos ciganos em toda a
Europa.



Relatório da Comissão
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=481&langId=en
Informações sobre o evento
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Serviços de interesse geral
A Comissão publicou no passado mês de Julho um
relatório sobre os serviços de interesse geral (SIG).
Os SIG abarcam os serviços de assistência social,
serviços de emprego e formação, habitação social,
serviços de cuidados de crianças ou de cuidados
continuados, para além dos serviços de saúde e
segurança social.
Estes serviços desempenham um papel vital nas nossas
sociedades e contribuem para a promoção da coesão,
do emprego, da inclusão social e do crescimento
económico. Os SIG ajudam a criar oportunidades e são
importantes na implementação da Agenda Social

Renovada.
O relatório analisa o impacto da modernização dos
processos nacionais na aplicação da legislação
comunitária e da estratégia levada a cabo pela
Comissão que apoia e orienta os stakeholders da área.
A consulta lançada depois de 2006 pela Comunicação
sobre os SIG demonstrou que as dificuldades sentidas
na aplicação da legislação comunitária não são
causadas por lacunas dessa legislação, mas sim pelo
seu desconhecimento, o que faz com que não sejam
completamente exploradas.



http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/spsi_gpa/commnatsecdoctrav_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/ssgi_en.htm

Combate às alterações climáticas até ao final do ano?
A União Europeia quer adoptar, até ao final do ano, um
pacote legislativo destinado a reduzir as emissões de
gases com efeito de estufa em 20%, até 2020. As
comissões do Parlamento Europeu encarregues de
analisar as diferentes propostas legislativas deverão
finalizar as suas posições ao longo dos próximos
meses, antes do final da Presidência francesa da União
Europeia. Este dossier reúne alguns dos artigos
publicados sobre as principais propostas do pacote
legislativo.
Os relatórios elaborados pelo Painel Intergovernamental
para as Alterações Climáticas indicam que o
aquecimento global requer medidas urgentes, que
permitam reduzir as emissões de gases com efeito de

estufa. Face à urgência das medidas, a União Europeia,
um dos principais emissores, quer concretizar os
compromissos assumidos em matéria de alterações
climáticas, antes da fase final das negociações
internacionais destinadas a substituir o Protocolo de
Quioto, em 2009.
O pacote legislativo que o Parlamento Europeu analisa
incide sobre matérias como as fontes de energia
renovável, a captura e o armazenamento de carbono, as
emissões de dióxido de carbono pelos veículos
automóveis, a revisão do Regime de Comércio de
Licenças de Emissão e a emissão de gases com efeito de
estufa.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/064-35431-245-09-36-911-20080825FCS35404-01-09-2008-2008/default_pt.htm

EAPN
Agenda Social Renovada
Traz algo de novo para a luta contra a pobreza e exclusão social?
Com o relatório sobre a Agenda Social Renovada, a

A Agenda Social Renovada apresenta uma série de

Comissão

iniciativas, e a EAPN dará particular atenção aos
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compromisso da UE para com a área social. Mas, as

seguintes temas:

suas propostas trazem realmente algo de novo? São um



Método Aberto de Coordenação revisto;

passo definitivo para a UE colocar a pobreza no topo da



Nova legislação sobre anti-discriminação;

sua agenda? E, para além da retórica, será a luta contra



Saúde;

a pobreza e exclusão social tratada como uma



Trabalho decente;

prioridade? Para analisar a nova Agenda Social e as suas



Instrumentos e políticas comunitários a favor dos

iniciativas, a EAPN elaborou um documento que dá

ciganos.

conta da sua posição neste âmbito.


http://www.eapn.eu/images/docs/briefingsocialpackage2008_en.pdf

REAPN
Guia de motivação para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres ciganas
Esta publicação é a tradução de um manual elaborado pela Fundación Secretariado Gitano (Espanha)
no âmbito de um protocolo de cooperação entre esta e a REAPN. O Guia "integra um conjunto de
materiais dirigidos particularmente às mulheres ciganas no sentido de promover e fomentar a sua
participação (...)".
Para solicitar o Guia
Gabinete de Informação _ Tel: 225 420 803 _ E-mail: armandina.heleno@reapn.org

Centro de Documentação REAPN
A REAPN dispõe de um Centro de Documentação que está aberto ao público para consulta das 9.30h às 12.30h e das
14.00h às 17.30h. O Centro encontra-se organizado segundo o sistema CDU (Classificação Decimal Universal) e dispõe
dos seguintes serviços:
_

Serviço de Leitura;

_

Pesquisa e Informação Bibliográfica;

_

Bibliografias Temáticas;

_

Listas de Descritores das obras registadas na Base de Dados da REAPN;

_

Dossiers Temáticos;

_

Serviço de Reprografia;

_

Venda de Publicações REAPN.

Para um serviço mais rápido, os recursos existentes no Centro de Documentação estão disponíveis para pesquisa online
em http://www.reapn.org/documentacao.php.


Tel: 225 420 803

Armandina Heleno
E-mail: armandina.heleno@reapn.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

