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Nosso objetivo:  

ESAN aisbl tem um objetivo 

filantrópico e científico de 

estimular na  Europa  a 

conceção e implementação 

de uma política social 

coerente baseada no 

respeito dos valores 

comuns aos seus membros 

Nossa ação :  

• Chamar a atenção dos 

atores políticos europeus 

(Parlamento e  Commissão) 

através  de contribuições 

baseadas na experiência dos 

nossos membros 

• Desenvolver a cooperação 

entre as organizações 

sociais e apoiar a 

participação dos cidadãos 

• Informar das políticas e 

programas comunitários 

• Servir de base logística 

para a procura  de parcerias 

transnacionais 

• Ajudar na elaboração de 

dossiers europeus 
 

Nossos valores :  

 A rede europeia ESAN 

baseia-se em: 

• O respeito da dignidade 

da pessoa. 

• Os Direitos do Homem, a 

Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança.. 

• A Carta dos Direitos 

Fundamentais  da União 

Europeia. 

•A liberdade de consciência. 

• A solidariedade. 

« A EUROPA 

DAS 

SOLIDARIEDADES » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Habilitados a receber 
Legados e doações 

______ 

O PROJETO NESTOR. 
 

C. KUSCHE  está muito satisfeito com a participação da ESAN neste programa. 
Este projeto foi lançado pela organização  HOSNEBRUCKE, da cidade com o 
mesmo nome e que representa um símbolo de paz na Europa e onde se realiza 
anualmente uma reunião entre organizações Alemãs e sindicatos. 
 
 TEMAS DE PROGRESSO NESTOR : 
Este programa reúne organizações e sindicatos que estão  preocupados 
diretamente  com o emprego e formação que os jovens enfrentam com o 
crescente desemprego na Europa.  
O  PROJETO NESTOR visa definir meios para encontrar soluções para estes 
problemas, tomando em consideração: 
1. O envelhecimento da população e as mudanças demográficas.  
2. A igualdade homem/mulher. 
3. A educação dos jovens trabalhadores.  
 
Para cada um destes três temas, vão realizar-se  3 conferências: 
1°- A igualdade homem/mulher na LITUANIA em 2, 3 e 4, Maio 2012 
2°- O envelhecimento da população na República Checa – Praga 5, 6 e 7 
Setembro 2012 
3°- Formação para jovens, POLÓNIA, Varsóvia, 10, 11 e 12, Outubro 2012 
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 Conferências «Eurofound»   / Christian Caron (ESAN Paris) 

12 Abril, 2012, Bruxelas  
 

Esta conferência  dedicada ao tema «A qualidade do trabalho: descrição e 
perspetiva na Europa », organizada pela Eurofound - Fundação Europeia - 
para a melhoria das condições de trabalho e o Parlamento Europeu. 
 
A Eurofound  analisou as condições de trabalho na Europa nos últimos 20 anos e 
preparou um relatório detalhado. Esta conferência concluiu que as condições de 
trabalho estão a deteriorar-se na Europa e procurou propostas para um trabalho 
mais seguro e sustentável. 
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Web 



Com os 

nossos 

Membros 

Boas 

práticas 

Pessoas,< 
A sua 

experiência 

Algumas organizações ESAN pretendem criar um projeto Europeu para 
ajudar as crianças da rua a criar o seu futuro em sociedade.  
As crianças da rua (120 M) têm idades compreendidas entre os 5 e 16 anos …  
pertencem muitas vezes a grandes famílias rurais que tiveram de ir para as 
cidades para sobreviver. Neste momento, quase metade das crianças dos países 
em desenvolvimento vivem em favelas… 
Existem duas situações diferentes, crianças que mantêm o contacto com as suas 
famílias (trabalham na rua e participam para a economia familiar) e crianças 
abandonadas que já não contactam com as  famílias (são órfãos, refugiados ou 
deslocados ... abandonados pelos pais que não podem tomar conta deles, ou 
crianças em fuga, como acontece em muitos países ocidentais).  
A maioria destas crianças consomem drogas, como cocaína, marijuana,  cocaína 
alterada, mas a droga mais popular é a cola usada para calçados… 
 
O que é que nós podemos fazer em conjunto para encontrar as melhores 
respostas  para estes desafios?... 
 

Mais informações: Thomas Marinier [thomas.marinier@spf92.org]  
 Responsável pela Solidariedade Mundial com a Secours Populaire Français – 
Departamento 92  
 
 
 
Claude Fischer, Presidente  da "Confrontation Europe» desde Maio 2009, é 
responsável pelas atividades da associação, em particular grupos de trabalho 
“InduServices”, “Seguro” e  “Política de Abertura Contígua” em relação aos 
nossos amigos dos Balcãs, Turquia e os países do Sul do Mediterrâneo… 
 
Em 2008, esteve envolvida na conferencia internacional coroada de êxito “ O 
interesse europeu na globalização” que levou à criação de Economiques 
Entretiens Européens (Entrevistas Económicas Europeias), a qual preside 
juntamente com  Philippe Herzog… 
Diretora de ASCPE,  empresa especializada em estudos,  organização de 
seminários e formação na Europa, dirige desde 2003 as “Entrevistas Europeias” 
(gestão do lixo nuclear, alimentação pública e saúde, mobilidade sustentável e 
automóveis menos poluentes, agricultura sustentável e crescimento) e a sua 
revista: La Lettre des Entretiens Economiques (A carta de entrevistas económicas). 
  
*Criada em 1992, Confrontations Europe  (Confrontos  Europa) é uma organização 
apartidária e sem fins lucrativos que reúne pessoas responsáveis em países europeus para 
dialogarem  entre si e com as instituições europeias. Confrontos Europa é um conhecido 
grupo de reflexão que organiza todos os anos várias conferências, nomeadamente o 
Economiques Entretiens Européens (EEE). Este ano, o EEE terá lugar em Bolonha em 30 e 31 
de outubro sobre o tema “Um  novo diálogo social e econômico para o trabalho e formação 
, indústria e competitividade". 
 
                                                                                                 http://www.confrontations.org/fr/ 
. 

O Seminário realizado em Portugal em 24 Maio, 2012, organizado pelo 
nosso parceiro “Fundação COI” na cidade de Pinhal Novo, foi um 

verdadeiro sucesso, mostrando a nova energia da rede ESAN, depois de 
20 anos de vida. 

--------------------------------------- 
Eleição de um novo vice-presidente.  
Carlos TALEÇO, Presidente da Fundação COI, Portugal, foi eleito por 
unanimidade, Vice-Presidente da ESAN. 
 

A sua eleição dá à ESAN uma nova imagem no sul da Europa.  
 
NB : no norte da Europa, a representante da ESAN é  Liliane COCOZZA, Presidente 
da rede bélgica UFAS e a leste Christoph KUSCHE  da Universidade de Lüneburg .  
Na Europa Central, o seu Presidente Léon DUJARDIN, é membro do Conselho do 
Secours Populaire.  
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