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práticas 

POR UMA ENERGIA PARA TODOS 
 

A 27 de novembro de 2012 no Comité Económico e Social Europeu,  
a rede europeia ELISAN organizou um seminário intitulado "Energia para todos. 
Que ações e que papel para a União Europeia? “ 

 

Léon Dujardin partilha a abordagem do Presidente da ELISAN, Remo SERNAGIOTTO: 
"A precaridade energética é um fenómeno crescente em todos os Estados-membros 
da União Europeia; entre 50 a 125 milhões de cidadãos europeus estão implicados. 
A UE está na encruzilhada dos campos social, ambiental e económico. E esta 
incerteza está no centro do conceito do desenvolvimento sustentável a nível 
nacional, europeu e local. A abertura do mercado à concorrência reforçou a 
necessidade de garantir que o conjunto dos cidadãos europeus  têm um bom acesso 
a este serviço de primeira necessidade... "(1) 
 

Contacto : ccalmier@unccas.org  - www.elisan.eu  
Parecer do CESE  990/2010 du 14//07/2010 :       
«A precaridade energéitca – efeitos da libertação e da 
crise económica». [www.eesc.europa.eu]  
 

 

Referência à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: "Para lutar contra a 
exclusão social e a pobreza, a União reconhece e respeita o direito à assistência social e apoio 
à habitacional para garantir uma existência digna a todos aqueles que não têm recursos 
suficientes, segundo as normas estabelecidas pelo direito comunitário, as legislações e as 
práticas nacionais“ (art. 34),  
 

bem como a obrigação de garantir um nível elevado de proteção dos consumidores (art.38 ) 
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Para apoiar as atividades dos eleitos da ESAN e seus voluntários: 
 

"114 milhões de pessoas estão em risco de pobreza ou exclusão" (Fonte EU-SILC 2009) ... 
Infância fragilizada, desvantagens sociais, a juventude errante... precisamos de reinserção,  de educação, de 
formação, de emprego... temos de enfrentar os desafios demográficos e do envelhecimento... as associações, 
as federações, as ONGs e redes que a ESAN reúne. Mas também numerosos cidadãos estão dispostos a agir 
de forma voluntária ao nosso lado, desde que os meios de funcionamento lhes sejam concedidos. 
 

Hoje, em resposta à crise económica, as medidas de restrição orçamentais refreiam o desenvolvimento de 
uma política de participação cívica portadora de ideias inovadoras das quais as instituições europeias 
precisam. Os representantes das redes europeias, espanhóis, portugueses, ingleses, romenos… e também 
franceses, estão predominantemente impossibilitados, por razões financeiras, de viajar para Estrasburgo ou 
Bruxelas a fim de participarem nos debates sobre estas questões prioritárias. 
 

É por isso que a ESAN aisbl apela à generosidade... para a ajudar a suportar as despesas de viagem e 
hospedagem dos delegados das nossa associações (em dificuldades financeiras) para que possam participar 
nas reuniões previstas no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos 2013... e patrocinar a ESAN a fim de lhe 
permitir pagar os custos de funcionamento. 
 

 Contacto: Presidente daESAN Aisbl    [leon.dujardin@wanadoo.fr]  

SEGURANÇA SOCIAL PARA TODOS EM PARIS, 19 de novembro de 2012. 
 

Léon Dujardin assistiu à conferência "Estender a proteção social na globalização: 
desafios e respostas", organizado pelo Centro de Análise Estratégica 
[www.strategie.gouv.fr] do Ministério dos Assuntos Europeus. Foi apresentada nesta 
conferência a Recomendação 202 e relembrado que "A segurança social é um 
direito humano e uma necessidade económica e social". 

 

Uma proteção social bem concebida ajuda a reduzir a pobreza e a 
garantir a estabilidade social. Hoje, ela é considerada como um 
fator produtivo, como um fator de crescimento sustentável. 
 
OIT Departamento da Segurança Social - Genebra [http://www.ilo.org/] 

 

La et sociale ».  
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A vida dos 

nossos 

membros 

Retratos 

Remo Sernagiotto é o Ministro Regional dos Serviços Sociais da região de 
Veneto e atual Presidente da rede ELISAN - Rede Europeia para a Inclusão 
Social local criada em 2008 no Comité das Regiões, em Bruxelas, dotada de 
estatuto participativo junto do Conselho da Europa e reunindo membros de 12 
Estados-Membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, 
Irlanda, Polónia, Roménia, Eslovénia e Suécia. 
 

De entre as posições da Rede a Estratégia Europa 2020, a dimensão social da coesão 
territorial, os SSIG, o futuro dos fundos estruturais europeus, a regulamentação europeia a 
respeito dos  auxílios do Estado, o envelhecimento ativo e a solidariedade intergeracional, 
a reconciliação da vida familiar / vida profissional... 
 
Investe-se nomeadamente sobre os temas: 
- a precaridade energética com a atribuição de um prémio europeu em parceria com a 
UNCCAS (União Nacional dos Centro Comunitários de Ação Social) e o Grupo Empresarial 
GDF Suez, em dezembro de 2011, “Precaridade energética: fora!”, a publicação de um guia 
de boas práticas europeias “Bright ideas” e também as parcerias mencionadas com o 
Comité económico e social europeu para uma conferência europeia “Energia para todos: 
que ações e que papel para a União Europeia?”. Como ajudar as pessoas mais vulneráveis a 
fazer face aos aumentos dos custos de energia? 
- a luta contra a doença de Alzheimer, com a colaboração da Fundação Médéric Alzheimer 
na atribuição de um prémio europeu 2012 (segunda edição) “Viver com e apesar da 
doença de Alzheimer”. 
- os jovens e a cidadania ativa. 
- a conciliação da vida familiar e vida profissional para estimular o emprego com projetos 
específicos para as empresas. 
                                                                               Saiba mais em ELISAN: www.elisan.eu 

Conferências «Confrontations Europe» dias 30 e 31 de outubro 2012, em Bolonha 
 

As Palestras Europeias da Economia 2012, que decorreram em Bolonha-Itália 
(Emília-Romanha) tinham por objetivo estabelecer uma troca de pontos de vista 
entre os agentes socioeconómicos de diversos países europeus acerca de três 
desafios estruturais subjacentes à coerência e eficácia de uma estratégia industrial 
para impulsionar a economia, consolidar as finanças públicas e o sistema bancário: 
• Um sistema de inovação dinâmico: conseguir fazer passar com sucesso a 
inovação da esfera das ideias para a esfera da produção industrial, 
• Um sistema de relações industriais que valoriza o capital humano e da sociedade: 
promover as competências e assegurar as transições profissionais, 
• Avaliação económica e financeira dos projetos: reabilitar o financiamento da 
economia real e do investimento de longo prazo, e reunir recursos para os 
projetos de interesse europeu. 
 

Algumas posições dos participantes nas mesas redondas 
 

"A Europa enfrenta um grande equilíbrio das finanças públicas com a estabilidade 
financeira e fiscal. É preciso recuperar as ideias básicas do Tratado de Lisboa. As 
finanças devem sustentar a economia real" 
Franco Bassanini, Presidente da fundação ASTRID, ex-ministro italiano 
 

"A Europa deve encontrar um conceito e uma política comum. A economia política 
não existe. A União Europeia deve estimular a cooperação e não a concorrência. Os 
Estados voluntários devem comprometer-se em seguir em frente, de seguida 
alteraremos os Tratados.” 
 Philippe Herzog, Fundador da Confrontations Europe 
 

"A obsessão com a dívida pública é um equívoco. A Alemanha tem uma dívida 
pública semelhante à da Itália, mas desenvolveu a sua indústria. A concorrência 
entre os países europeus foi fatal em alguns países, as regras idênticas para todos 
não têm em conta as disparidades no seio da Europa. Os bancos que estiveram 
perto da falência obtêm lucros graças ao dinheiro público.” 
Luca Visentini Secretário Confederal de ETUC (Comité Economia e Emprego) 
 

"A crise económica e social tem uma longa história, que a crise financeira revelou. 
Os alemães não têm nenhum problema em evocar a reforma política e económica 
da Europa. Há muito que a Alemanha vem empurrando para o federalismo 
europeu. O declínio da soberania não a inquieta. No entanto, a Alemanha aguarda a 
posição da França sobre estas questões. A França não está lá.” 
Isabell Hoffmann Bertelsmann Stiftung 

Christian Caron - 26 de novembro de 2012 
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Oportunidades 

Conferência de 21 e 22 de fevereiro de 2013 / Pobreza e desigualdades 
 

A Conferência do Conselho da Europa "Pobreza e Desigualdade nas sociedades de 
direitos humanos:  paradoxos da democracia - Proposta para uma Sociedade 
Inclusiva -" terá lugar a 21-22 de fevereiro de 2013. 
A conferência é aberta a qualquer interessado nos temas tratados ou que trabalhe 
sobre estes temas. Dentro dos limites dos recursos disponíveis, o Conselho da 
Europa irá cobrir os custos de viagem e alojamento. 

 
(Em especial, para os indivíduos e organizações com recursos limitados).  
 
Não hesite em divulgar estas informações na sua rede e / ou a 
colocá-las no seu site. 
 
Inscrições [http://rights-poverty.eu/inscription/] 
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Liliane Cocozza transmite-nos um relatório da plataforma social que serviu de base 
à reflexão conduzida pela plataforma europeia da luta contra a pobreza, de 5 a 7 de 
dezembro 2012… Algumas indicações deste relatório podem ser objeto de futuros 
debates e de tomadas de posição. 
                                                          ------------------------------ 

Com 10,6% da população da União Europeia 
desempregada, o desemprego atingiu um nível 
historicamente elevado... A pobreza continua a 
aumentar... 

É evidente que as atuais políticas de austeridade da União Europeia, bem como a 
nível nacional, sejam, pelo menos parcialmente, responsáveis por isso. Portanto, 
estas devem ser mudadas se os Estados-membros querem manter o seu 
compromisso em retirar 20 milhões de pessoas da pobreza e da exclusão social 
até 2020...  
Questões levantadas: 

- acesso à educação: taxas de escolaridade mais elevadas em diversos países e a 
redução de professores das escolas do Estado (ex: Espanha, França); 
- desigualdades no acesso aos cuidados de saúde com a privatização das 
instituições de saúde públicas e cortes nos recursos humanos; 
- riqueza: redução de rendimentos e meios de redução de assalariados aos níveis 
mais baixos;  
- igualdade entre os sexos: as mulheres são mais afetadas pelos cortes na 
administração pública e nos serviços sociais onde representam uma grande parte 
da mão de obra; 
- discriminação relativamente à idade 

Contacto : Herlinde.Vanhooydonck@socialplatform.org 

PEAD... Continuamos a reagir! 
“Redobramos os nossos esforços para convencer, ainda e sempre, que 
a ajuda alimentar constitui uma ajuda vital para milhões de 
europeus!” 
• Eu juntei-me à campanha "The Airfood project“ 
                    [http://www.theairfoodproject.com/Accueil/Bienvenue] 

• Eu envio o mesmo testemunho em linha 
                    [https://www.secourspopulaire.fr/contact.0.html?destinataire=202] 
• Alerta Alimentação – Mobilizemo-nos! [pdf - 826 ko] 

[http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/banque_images/ 

 Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette.pdf] 

 • Aviso alimentar! [pdf - 825 ko] 
    [http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/        

    banque_images/Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette-English.pdf] 

Apelo à 

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. 

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

A nossa  
ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
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