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A vida das 

instituíções 

Plataforma europeia contra a pobreza e exclusão social (1) 

(1) A Plataforma das ONG europeias do setor social é a aliança dos representantes 
das federações europeias de organizações não-governamentais ativas no sector 
social... A ESAN é membro da Plataforma Social Europeia e, como tal, participa nas 
mesas redondas da Comissão Europeia como órgão consultivo. 

A União Europeia conta 80 milhões de pessoas em risco de pobreza, das 
quais 20 milhões de crianças e 8% da população ativa. 
É por isso que a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social desenvolve ações para atingir o objetivo da União (2): retirar, pelo 
menos, 20 milhões de pessoas da pobreza e da exclusão social em 2020. 

Lançada em 2010, a plataforma faz parte da estratégia Europa 2020 (3) para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.  
Pierre BAUSSAND  
Diretor Geral da Plataforma das ONGs do setor social 
 

(2) A União: 
■ Melhorar o acesso ao emprego, à segurança social, aos serviços básicos (cuidados de saúde, 
habitação, etc.) e à educação. 
■ Melhor utilização dos fundos da União para apoiar a inclusão social e lutar contra a 
discriminação. 
■ Promover a inovação social para encontrar soluções inteligentes para a Europa após a crise, 
nomeadamente na perspetiva de uma proteção social mais eficaz. 
■ Criar novas parcerias entre os setores público e privado. 
 

(3) Europa 2020 é a Estratégia de crescimento que a União 
Europeia adotou para os próximos dez anos. Num mundo em 
mudança, a União deve tornar-se um a economia inteligente, 
sustentável e inclusiva. Estas três prioridades que se reforçam 
mutuamente devem ajudar a União e os seus Estados-Membros 
a garantir níveis elevados de emprego, de produtividade e de 
coesão social. 

Mais concretamente, a União Europeia estabeleceu cinco 
objetivos ambiciosos a atingir até 2020 em matéria de 
emprego, inovação, educação, inclusão social e energia (assim 
como a luta contra as mudanças climáticas). Cada Estado-
Membro adotou as suas próprias metas nacionais em cada uma 
destes domínios. As ações concretas implementadas a nível 
europeu e nacional estão subjacentes à estratégia. 

José Manuel Barroso 
Presidente da Comissão Europeia 

Europa 2020 no seu país  
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_fr.htm 
 
 
 
A Think Tank europeia para a solidariedade lançou o observatório europeu do 
empreendedorismo social e da economia social e solidária. 

O observatório dispõe de um website (http://www.ess-europe.eu/) que centraliza 
e atualiza os dados sobre este sector. O seu pólo "União Europeia" contém os 
textos oficiais, estudos e publicações, o pólo “Países” apresenta as leis nacionais e 
dá a conhecer as "boas práticas", e o pólo "Temáticas" disponibiliza recursos 
categorizados por temas, de interesse para os membros de Esan: desenvolvimento 
sustentável, microfinanças, serviços pessoais, integração por atividade econômica, 
deficiência, pobreza, etc. 
 

 
 
 
 
 
Think Tank europeia Para a Solidariedade,  
    Rue Coenraets, 66, B - 1060 Bruxelles, Tel : 02-535-06-88, Fax : 02-539-13-04 

ESAN-NEWS é um documento vinculativo de ligação entre os membros. Com um formato simplificado é amplamente 

distribuído e permite ao leitor, através das suas numerosas ligações, o acesso ao sítio e à plataforma digital da ESAN aisbl. 

O presidente Barroso 
fala sobre a  

situação  
da União 

«A EUROPA DAS 
SOLIDARIEDADES» 

European  Social   
Action Network  

______ 
 

Habilitada a receber 
Legados e doações 

______ 

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. 



Oportunidades 

[Arquivo Fevereiro de 2009] Missão cumprida para a operação "um avião para Gaza!"  

O material chegou ao destino... Dois aviões partiram na quarta-feira, 28 de janeiro, para levar os 

produtos médicos para a população civil de Gaza. 

 

Paris, 19 de novembro de 2012 

APELO PARA A POPULAÇÃO DE GAZA E SEUS ARREDORES 
O Secours Populaire Français e seus parceiros da Sociedade Médica de 
Socorro Palestina (PMRS), membro da rede Euro-Mediterrânica de 
Solidariedade e Médicos Israelitas pelos Direitos Humanos (PHR) 
lançaram um novo e dramático apelo à solidariedade das mulheres e 
homens de bom coração... 

Após o conflito anterior em 2008/2009, nessa região, o SPF foi capaz de encontrar 
formas que lhe permitiram ajudar diretamente as vítimas, do lado palestino 
fortemente afetadas, bem como as crianças israelenses traumatizadas, através da 
sua rede de parceiros… 
O SPF e os seus parceiros pedem a cada um de vós, de forma pessoal ou 
coletivamente, para responder a este apelo canalizando dinheiro, o mais 
rapidamente possível... 
 

Pode enviar os seus donativos financeiros para: 
Secours Populaire Français especificar "Gaza e arredores“ 
9/11, rue Froissart BP 3303 - 75123 Paris Cedex 03 - T/ 01 44 78 21 00 
    site Internet : www.secourspopulaire.fr  
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Boas 

práticas 

O Secours Populaire Français, com a sua rede de associações europeias, 
está mais do que nunca mobilizado manter a ajuda alimentar europeia, 
atualmente ameaçada. 

No próximo dia 22 e 23 de novembro, o Conselho Europeu de Chefes de Estado 
reunir-se-á em Bruxelas para tomar uma decisão crucial para o futuro da ajuda 
alimentar europeia depois de 2013. Se nenhuma linha orçamental se inscrever para 
esta causa essencial, as associações europeias de ajuda aos mais pobres não serão 
mais capazes de fornecer ajuda alimentar aos 18 milhões de europeus, dos quais 4 
milhões de franceses, que beneficiam deste programa. 

A 21 novembro, quarta-feira, na véspera da reunião do Conselho 
Europeu dos Chefes de Estado, o Secours Populaire organiza: 
UM AIRFOOD GIGANTE EM BRUXELAS, CAPITAL EUROPEIA 
Encontro na Place du Luxembourg, às 13h, 
para um piquenique sem alimentos. 

MENSAGENS DE AIRFOODER 
"Dentro de um ano, 18 milhões de europeus não vão fingir" 
"Diga Sim para a manutenção da ajuda alimentar europeia" 

 
 

 
 
 
 

"Temos de 

 salvar a  

ajuda alimentar  

europeia"  
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A vida dos 

nossos 

membros,  

Seminários 

Retratos 
Testemunhos 

"Há cerca de cinco anos, eu era ainda voluntária no Secours Populaire Français. 

Hoje é a minha vez de chamar a atenção para esta associação. 

Todas as contas pagas, como muitas pessoas, eu já não tenho meios para me 

alimentar, mesmo com descontos. Isto só acontece com os outros..." Solange 

 

Sucesso do Seminário ESAN-AISBL, 9 de novembro de 2012 no número 19 - 21 
da rue du Luxembourg, em Bruxelas, das 14H00 às 17H30, sala de conferências da 
ONG " Confrontations Europe". (Mais informações no nosso próximo número) 
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300 Jovens em Dole (França) para trabalhar na solidariedade de amanhã: 
eis um grande desafio ao qual todos responderam com entusiasmo! 

Bem-vindos aos jovens europeus da Alemanha, Bósnia e Herzegovina, 
Espanha, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Roménia e da Sérvia que estão 

entre nós (100 delegações de jovens do Secours Populaire)... 

Para partilhar as nossas experiências e depoimentos sobre as condições de 
vida precárias da juventude, refletir sobre as ações a desenvolver e construir 

em conjunto... para além das fronteiras, construímos a solidariedade de 
amanhã! 

Muito obrigado por terem vindo a Dole para estes Encontros europeus da 
juventude solidária! 

 

Bruxelas, 15 de novembro de 2012... 

"Nós exigimos um acordo inteligente sobre o futuro orçamento da União “ 

Mais de 11.300 assinaturas para a petição das ONG sociais apelam aos 
Estados-membros para que cumpram os seus compromissos para a redução 
da pobreza! 

A 21 de novembro de 2012, os Primeiros-Ministros selarão o futuro dos Fundos 
Estruturais para o período de 2014-2020, seja apoiando, seja rejeitando a proposta 
da Comissão Europeia, apoiada pelo Parlamento e pelas ONGs sociais, para 
aumentar o financiamento para a luta contra a pobreza. 

Esta decisão terá um impacto decisivo na vida de mais de 115 milhões de pessoas 
em situação ou em risco de pobreza, bem como sobe a confiança dos cidadãos 
europeus nos seus governos e na resposta destes últimos à crise. 

“Nós entregámos, juntamente com a nossa carta conjunta, a petição a todos os 
Estados-membros com assento neste Conselho... Eles devem, nomeadamente, 
responder aos milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza e aos milhões 
que se seguirão, se continuarem a responder à crise sem qualquer respeito pelas 
consequências sociais das suas decisões ".  

Declaração de Heather Roy, Secretário-geral da Eurodiaconia, 
uma das organizações envolvidas na campanha. 
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