
Oportunidades 

Extratos do Relatório Moral / Léon Dujardin (nov. 2011 a nov. 2012) 

A rede europeia ESAN prossegue com a sua recuperação, com os membros do seu                                                                 
Conselho de Administração  e uma equipa de 12 profissionais, todos voluntários. 

Durante este ano… a ESAN News, a nossa newsletter mensal viu a luz do dia… Christoph KUSCHE  lançou o 
programa NESTOR (Ajudar os jovens a encontrar um emprego…). Os nossos representantes junto das instâncias 
europeias estiveram muito operacionais, mesmo não sendo suficientemente alimentados pelos membros da 
ESAN… 

A respeito da situação financeira, continuamos a liquidar as dividas do passado… Lembrarei brevemente os 
motivos desta situação e onde estamos. No fim de 2010 após três rejeições de propostas de programas 
europeus, depois de termos recebido financiamento nos anos anteriores, tivemos de demitir os nossos dois 
funcionários por razões económicas… Graças ao apoio dos nossos amigos, pudemos evitar a falência e a perda 
dos nossos ativos (Lembramos que nós somos «Dotados de estatuto participativo pelo Conselho da Europa»; 
Membros da Conferência das OING no Conselho da Europa em Estrasburgo; Membro fundador da Plataforma 
das OING do setor social; Reconhecidos pela Comissão Europeia com um número de identificação no registo dos 
representantes). 

A nossa situação, comparativamente a novembro de 2011, melhorou bastante. Claro que nos falta ampliar a 
nossa procura de financiamento a fim de tomarmos o nosso lugar na perspetiva do desenvolvimento para 
uma maior participação dos nossos concidadãos europeus, para mais solidariedade entre uns e outros, para 
maior respeito pela dignidade dos mais fragilizados pela situação económica europeia. 

A Comissão Europeia identifica quatro prioridades para as 
políticas da juventude 
 

A Comissão Europeia recomenda, num relatório divulgado publicamente a 10 de 
setembro, focar as políticas nacionais para a juventude sobre as quatro 
prioridades seguintes:  o emprego, a integração social, a saúde e o bem-estar…  

 

A Comissão convida os Estados-Membros a decalcar as 
suas politicas  para a juventude que constam na estratégia 
(1) "Europa 2020" para um crescimento inteligente e 
inclusivo. Propõe, em particular, aos Estados-Membros a 
recorrerem mais aos fundos comunitários, concentrando a 
sua ação nos jovens que não estão nem a trabalhar, nem 
na escola, nem em formação. 

Deseja igualmente que os Estados-Membros intensifiquem os seus esforços para 
aumentar o acesso dos jovens ao trabalho, às aprendizagens e aos estágios, e a 
melhorar a sua empregabilidade. E menciona, brevemente, que o desemprego 
dos jovens entre os 15 e os 24 anos tem aumentado consideravelmente desde o 
inicio da crise, passando, na UE dos 27, de uma média de 15% em fevereiro de 
2008 para 22,5% em julho de 2012. 

(1) Esta estratégia, que abrange o período 2010-2018, visa ampliar e melhorar as 
oportunidades oferecidas aos jovens, promover a sua cidadania ativa e a sua integração 
social assim como a solidariedade para com eles. Ela é dividida em três ciclos de três anos, 
ao fim dos quais é redigido um relatório da União sobre a juventude para avaliar os 
resultados e propor novas prioridades para os três anos seguintes. 

http://ec.europa.eu/youth/policy/national_reports_2012.htm 
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O Presidente do Parlamento Europeu apoia   
                                                      a ajuda alimentar europeia 

As quatro associações francesas de ajuda alimentar uniram-se à 
sua homologa alemã, Die Tafeln, para levar a sua mensagem ao 
Presidente do Parlamento Europeu, Sr. Martin Schulz, que as 
recebeu em Bruxelas, quarta-feira 9 de janeiro… 

«Sr. Schulz afirmou o seu apoio à causa dos mais pobres suportada pelas 
associações presentes. » 

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. 

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. 
«A EUROPA DAS 

SOLIDARIEDADES» 
European  Social   
Action Network  

______ 
 

Habilitada a receber 
Legados e doações 

______ 



A vida dos 

nossos 

membros 

Retratos 
Testemunhos 

Um grupo de especialista da UE tem mais ambição 
                                                        para lutar contra o analfabetismo. 
 

A União Europeia  deve rever a sua política de luta contra o 
analfabetismo. Esta é a principal conclusão de um relatório 
de dez especialistas (1) selecionados pela Comissão 
Europeia e entregue a 6 de setembro aos Ministros da 
Educação da União Europeia (UE).  
O  documento convida a Europa a visar o analfabetismo funcional 
(ou seja, a capacidade de ler e escrever que permite prosperar e 
funcionar bem em sociedade, em casa, na escola e no trabalho) de 
todos os seus cidadãos. 

 

Concretamente, para os especialistas isto «significa seguir o princípio segundo o 
qual todos os resultados inferiores a 100% de alfabetismo funcional são 
inaceitáveis»…  Atualmente, um em cinco jovens de 15 anos na UE não possuem as 
competências básicas em leitura e escrita para sair da escola, tal como de 75 
milhões de adultos. 
 

(1) Relatório disponível em: 
http://ec.europa.eu/education/literacy/resources/final-report/index_en.htm 

O Instituto de Apoio à Criança «IAC – Açores» criado em 1993 como uma 
entidade ao serviço da criança junta-se à rede ESAN. 

 

O "IAC - Açores" rege-se pelos mesmos princípios e objetivos estatutários que o 
"IAC – Nacional"… O "IAC - Açores" privilegia a sensibilização das entidades públicas 
e privadas a agir em favor das crianças e desenvolve um conjunto de atividades 
lúdicas e um trabalho de rua com as crianças em risco. 

Sem querer substituir-se a qualquer organismo existente, nem desenvolver 
ações já suportadas por outras entidades o "IAC - Açores" quer sobretudo: 
alertar para a defesa dos Direitos da Criança; estimular, apoiar e divulgar o 
trabalho de todos aqueles que respondem aos problemas da infância; 
colaborar com instituições locais, nacionais e estrangeiras; estimular e reunir 
ideias, experiências e ações destinadas a melhorar a criatividade na região; 
reafirmar e reforçar a ligação com as comunidades migrantes. 

 

Mais informações em [http://iacacores.webs.com/] 

O tsunami da miséria abate-se sobre a Europa 
 

A Comissão Europeia confirma os alertas lançados pelo Secours populaire. 
«Violência é ganhar 600 euros", gritam os manifestantes conta a austeridade, em 
Madrid, 17 outubro 2012. 
 

"Emoção", "drama", "solidariedade indispensável". É com estas palavras que o 
Presidente do Secours populaire, Julien Lauprêtre, reagiu à publicação pela 
Comissão Europeia do seu relatório anual sobre a situação social. Este revela que 
após cinco anos de crise económica, o desemprego atingiu um nível recorde e as 
famílias europeias, cujo rendimento médio baixou, são mais frequentemente 
confrontados com a pobreza. 

 

Para saber mais: leia o dossier "Europa: os sacrificados da economia de 
mercado", edição de janeiro-fevereiro 2013 da Convergence, a revista do 
SPF. 
 

http://www.secourspopulaire.fr/dossier.0.html?&cHash=a501df212e19850c76f539cc
45daa130&id_dossier=113 
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" Violência 
é ganhar 600 euros" 

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. 

Nota: Se o vosso logótipo não estiver publicado, por favor contacte o Editor-Chefe 
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