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A Vida das 
Instituições

POLÍTICA DE COESÃO 2014-2020
Outubro de 2011, a Comissão Europeia adotou
um conjunto de propostas legislativas relativas
à política de coesão para o período 2014-2020... 
A adoção de uma abordagem territorial integrada impõem-se em nome da 
eficácia. Esta abordagem é consistente com o novo objetivo de coesão territorial no 
Tratado de Lisboa.
Objetivo: caminhar para a criação de uma Europa inteligente, duradoura e inclusiva 
que defenda a estratégia "Europa 2020", a proposta de regulamento estabelece o 
ITI (Investimentos Territoriais Integrados)…

Qualquer área geográfica com características territoriais específicas pode ser 
objeto de um ITI (... dos bairros desfavorecidos na periferia das cidades às regiões 
rurais, urbanas ou mistas, passando pelos grandes aglomerados, até mesmo das 
áreas sub-regionais ou  entre regiões...). O ITI também se presta a ações 
integradas em áreas geográficas de uma região que estão isoladas umas das 
outras, mas que partilham das mesmas especificidades (por exemplo, uma rede de 
cidades de pequena ou média dimensão)... eles podem ser usados para 
implementar uma estratégia integrada de desenvolvimento nas cidades fronteiriças.
  

Para mais informações (Propostas legislativas para o período 2014-2020)
   http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm 
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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  Comissão) 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 
dossiês 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.

Boas 
Práticas

Ligações 
Web

                        Sites de agências europeias
<> Alemanha [www.eu.daad.de], [www.kmk-pad.org], [www.na-bibb.de] <> Áustria 
[www.lebenslanges-lernen.at]<> Bélgica [www.epos-vlaanderen.be], [www.aef-
europe.be], [www.dglive.be/agentur] <> Bulgária [www.hrdc.bg] <> Chipre 
[www.llp.org.cy] <> Dinamarca [www.iu.dk] <> Eslováquia [www.saaic.sk/llp]             
 <> Eslovénia [www.cmepius.si] <>  Espanha [www.oapee.es] <> Estónia 
[www.archimedes.ee] <> Finlândia [www.cimo.fi] <> França [www.europa-
educação-formation.fr] <> Grécia [www.iky.gr] <> Hungria [www.tka.hu] <> Irlanda 
[Www.llp.ie] <> Islândia [www.lme.is] <> Itália [www.programmallp.it], 
[www.programmaleonardo.net/llp] <> Letónia [www.viaa.gov.lv/lat] <> Liechtenstein 
[www.aiba.llv.li] <> Lituânia [www.smpf.lt] <> Luxemburgo [www.anefore.lu] <> 
Malta [www.llp.eupa.org.mt] <> Noruega [www.siu.no/LLP] <> Países Baixos 
[www.na-lll.nl]    <> Polónia [www.frse.org.pl] <> Portugal [www.proalv.pt] <> Reino 
Unido [www.britishcouncil.org/comenius], [www.britishcouncil.org/erasmus],
[www.leonardo.org.uk], [www.grundtvig.org.uk], [www.transversal.org . uk] <> 
República Checa [www.naep.cz] <> República da Croácia [www.mobilnost.hr] <> A 
antiga República Jugoslava da Macedónia [www.na.org.mk]<> Roménia 
[www.anpcdefp.ro] <> Suécia [www.programkontoret.se] <> Suíça [www.ch-go.ch] 
<> Turquia [www.ua.gov.tr] 

 

EFTLV, programa de Educação / Formação ao Longo de Toda a Vida
...É um programa integrado que inclui programas sectoriais:
- Comenius (ensino escolar) - Erasmus (ensino superior)
- Leonardo da Vinci (formação profissional) - Grundtvig (educação de adultos) e 
visitas de estudo (especialistas em educação e formação)
…E um programa transversal para a cooperação política, a promoção da 
aprendizagem de línguas, o educação on-line, a exploração e transferência de 
resultados de projetos nos sistemas educativos e formativos.
     

Uma agência europeia é um organismo público de direito público europeu, 
descentralizada, distinta das instituições comunitárias, que detém uma 
personalidade jurídica própria... As agências europeias são concebidas para 
melhorar a eficácia da ação comunitária, para "melhor legislar", segundo a 
Comissão.

Além deste papel consultivo, estas agências têm por missão 
promover, divulgar as informações, junto de um público mais 
alargado: além dos relatórios que publicam regularmente, elas 
organizam colóquios que permitem a uma pluralidade de atores 
participar na reflexão comunitária..
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ECAS (Instituições Catalãs de Ação Social) é uma federação catalã de ação social 
que trabalha com grupos vulneráveis em risco ou em situação de exclusão social.
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Na EUROPA JOVENS dormem NA RUA
Em cada PAÍS os EDUCADORES contactam-nos (antes das máfias) e encaminham-
nos para LARES onde estes encontram uma espécie de FAMÍLIA. 
Assim, eles recebem um pouco de AMOR, continuando os ESTUDOS e as 
APRENDIZAGENS, a fim de encontrarem um PROFISSÃO e tornarem-se 
CIDADÃOS de pleno direito.

     

Opportunités

Irène KOPETZ é um membro da ECAS - Catalão federação Catalã de organismos de 
ação social, com sede em Barcelona (Espanha). Irène KOPETZ realiza um estágio na 
ESAN-Bruxelas durante o mês de outubro e novembro de 2012.

Retratos
Testemunhos
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A ECAS agrupa 85 ONGs que trabalham nas seguintes 
áreas: apoio à colocação, o género, as famílias, as 
prisões, o HIV / SIDA, a exclusão social e a imigração.

Sítio: www.acciosocial.org

   

O SECOURS POPULAIRE de Hauts do Sena e a rede 
ESAN vão completar esta abordagem através da 
implementação do dispositivo WNM – Why Not Me - (por 
que não eu). O WNM é composto por 7 aquisições de 
EDUCAÇÃO POPULAR.

A Irène beneficia de um programa europeu Grundtvig que 
promove a troca de experiências entre diferentes organismos. O 
objetivo de sua visita é descobrir as atividades desenvolvidas pela 
ESAN, enquanto rede do setor social na Europa.
A Irène participa na preparação do seminário ESAN de 9 de novembro, 
"Agenda Social 2014-2020 e desafios para a nossa ONG."
Esperamos que esta experiência frutuosa encoraje projetos similares 
de partilha de experiências entre organismos europeus
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