
O pacote de investimentos sociais  
 

«É fundamental investir na área social se queremos sair da crise mais fortes, mais 
solidários e mais competitivos. Se os Estados-membros não investirem hoje, a adição 
financeira e social será mais amarga amanhã»,  
alerta Laszlo Andor, o comissário responsável pelo Emprego, autor dos textos apresentados 
 

Bruxelas, 20 de fevereiro 2013 – A Comissão Europeia aprovou hoje o Pacote de 
investimentos sociais “Para o investimento social para o crescimento e a coesão”, que 
inclui a aplicação do Fundo Social Europeu 2014-2020... 
O «pacote de investimentos sociais», que a Comissão apresentou, fornece aos 
Estados-membros orientações para a elaboração de políticas sociais mais eficientes e 
mais eficazes destinadas a vencer as grandes dificuldades que enfrentam atualmente, 
a saber, altos níveis de dificuldades financeiras, o aumento da pobreza e da exclusão 
social e um desemprego sem precedentes, particularmente entre os jovens. Ao que 
acresce o envelhecimento da sociedade e a diminuição da população em idade ativa, 
que colocam à prova a viabilidade e a qualidade do sistema social de cada Estado. 

 
O «pacote de investimentos sociais» inclui uma recomendação da Comissão sobre a luta contra a 
pobreza infantil...e sublinha: 
■ a adequação dos sistemas de proteção social às necessidades das pessoas que se encontram em 
momentos cruciais da sua vida... 
■ as políticas sociais simplificadas e mais orientadas visam implementar sistemas de proteção social 
adequados e viáveis... 
■ melhores estratégias de inclusão social dos Estados-membros; a disponibilidade de estruturas de 
acolhimento das crianças e de sistemas de educação acessíveis e de qualidade, a prevenção do 
abandono escolar, a formação, a ajuda na procura de emprego, apoio à habitação, e ao acesso aos 
cuidados de saúde são áreas de ação que assumem uma forte dimensão social.  

Para mais informações consulte 
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750&newsId=1807&furtherNews=yes] 
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 Plataforma europeia contra a pobreza e a exclusão social 
  

A União Europeia regista mais de 80 milhões de pessoas ameaçadas pela 
pobreza, de entre as quais 20 milhões de crianças e 8 % da população ativa. 
É por esta razão que a plataforma europeia contra a pobreza e exclusão 
social realiza ações destinadas a alcançar o objetivo da União, que consiste 
em retirar pelo menos 20 milhões de pessoas da pobreza e exclusão social 
até 2020. 

 
Lançada em 2010, a plataforma faz parte da estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 
 

Métodos 
Se a luta contra a pobreza e exclusão social é essencialmente da 
responsabilidade dos governos nacionais, a União pode 
desempenhar um papel de coordenação:  
■ determinando as boas práticas e promovendo a aprendizagem 
mútua ; 
■ definindo as regras à escala europeia ; 
■ fornecendo meios financeiros. 
  

Ações principais 
■ Melhorar o acesso ao emprego, à segurança social, aos serviços 
essenciais (cuidados de saúde, alojamento, 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 pós 
crise, nomeadamente no contexto de uma proteção social mais eficaz; 
■ Criar novas parcerias entre os setores público e privado. 
 
Mais informações em [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=fr] 

A ESAN-NEWS é um documento 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. 

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. 

«A EUROPA DAS 
SOLIDARIEDADES» 

European  Social   
Action Network  

______ 
Habilitados a receber 

Legados e doações 

______ 



 Fabienne, 40 anos,  Agente Comercial e,  
 voluntária da ESAN em Paris desde maio de 2011. 

 

Como conheceu a ESAN ? 
«Tive conhecimento da associação ESAN através de um email de grupo do Secours Populaire, aquando 
de um apelo ao voluntariado na primavera de 2011... As necessidades de competências foram bem 
definidas e uma reunião informativa permitiu-me conhecer León Djuardin, o presidente, e os voluntários da ESAN». 
 

O que faz na ESAN enquanto voluntária ? 
«No seio da ESAN o funcionamento permite trabalhar à distância por internet e telefone. Reunimo-nos de tempo a tempo 
para reuniões de projeto e eventos...Como voluntária, as tarefas são, por exemplo : ajudar na coordenação de novos 
voluntários, participar em grupos de trabalho... Fazer os resumos das reuniões, das apresentações, ajudar na organização 
de seminários (aniversário dos 20 anos da ESAN)... Consiste também em pensar no futuro da Associação, prever os planos 
de financiamento, de novos eixos de trabalho, as ferramentas de comunicação, etc... 

...É muito diversificado e enriquecedor intelectual e humanamente». 
 

Que satisfação encontra no voluntariado ? 
«Desde há muito tempo que queria investir parte do meu tempo para ser útil aos outros, me sentir mais ‘’cidadã ativa’’, 
aproximar-me de novas pessoas com percursos diversos, possuindo um mesmo “conjunto de valores” e desejando 
movimentar-se na sociedade, cada um ao seu nível, com os seus meios, sua disponibilidade, seus talentos... É o que 
encontrei agora neste voluntariado... encontros e intercâmbios ricos, a solidariedade, o respeito, e também a alegria de 
estarmos juntos e de se ‘’sentir agir’’».  
 

Como gere o seu duplo estatuto assalariado-voluntário ? 
«O trabalho dá uma posição social, implica competências e tempo mediante uma remuneração... o voluntariado é uma 
abordagem mais íntima, mais fundamental... é esta aproximação destes valores próprios, desta crença na evolução 
possível das pessoas e dos acontecimentos, mas é também acreditar no coletivo (valor que muitas vezes se perde no 
contexto profissional). 
De um ponto de vista prático, é bastante gerível graças às ferramentas de comunicação, ao modo de funcionamento e 
sobretudo graças a Léon Dujardin que confia em nós e dá-nos muita autonomia e criatividade ». 
 

Que aconselharia e um assalariado que deseje tornar-se voluntário ? 
«Tornar-se voluntário faz parte destes ‘’cliques pessoais da vida’’, é um compromisso para com e com os outros... Eu 
aconselharia portanto a dedicar o tempo necessário para escolher uma associação em função dos seus valores, seus 
desejos, sua disponibilidade... 
O voluntariado deve ser visto como um enriquecimento, um reconhecimento de si e dos outros... Sim, é preciso dispensar 
tempo, comprometer-se na medida dos seus meios, nem mais nem menos, mas fazê-lo com alegria, dinamismo e 
convicção!»  
 

O que deseja para o futuro da ESAN ? 
«A rede social ESAN vai continuar a evoluir... Constato, com satisfação, como a presença de novos voluntários, contribui 
com talentos e desejos, dinamiza a Associação. Desejo que a ESAN encontre os apoios financeiros necessários para 
continuar a transmitir os seus valores de respeito e equidade... 
É um desafio diário nestes tempos de crise e numa altura em que o mundo associativo está a passar por grandes 
reestruturações... Boa sorte para a ESAN!» 
 

A fundação «banco HSBC», lança anualmente um convite às associações 
para a apresentação de projetos... Após uma seleção de dossiers, escolhe 
cada ano uma dezena de projetos. 
   

O projeto é aberto a todos (não apenas a quem trabalham neste banco). Os 
dossiers de candidatura ao convite para projetos estarão disponíveis até 30 de abril 
de 2013. 
 

     [http://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/a-propos-d-hsbc/developpement- 
                                                                                           durable/mecenat/education/fondation-hsbc] 
 
O oitavo convite para a apresentação de projetos inscreve-se  temática dos últimos convites:  
«a cultura para se construir e atingir o sucesso escolar das crianças em meios desfavorecidos, 
do jardim-de-infância à universidade», e dos objetivos estabelecidos pela Fundação, a saber, 
«facilitar o acesso à educação pela cultura dos jovens em meios desfavorecidos». 
Os beneficiários dos projetos devem residir na França metropolitana. 

 

Os projetos selecionados devem : 
 * promover as ligações diretas tanto com o estabelecimento escolar, posicionando-se como 
um parceiro complementar às aprendizagens fundamentais, como com a envolvente das 
crianças. 
 * propor possibilidades de colaboração ou oportunidades de encontro com os 
colaboradores da HSBC em França, a luta contra a divisão social, passando nomeadamente 
pelo encontro. 
Todos os projetos serão instruídos pelo IMS – Realizados pela Cité que procederá a uma 
primeira seleção... Esta pré-seleção será instruída pela Delegada Geral antes de ser 
submetida ao Comité Executivo que escolherá, de entre os projetos pré-selecionados, uma 
dezena de projetos que serão apoiados por um período renovável de um a três anos 
consecutivos. 

 

O orçamento global que será alocado ao apoio do conjunto destes projetos para o ano 2013-
2014 é na ordem dos 100 000 €.  
Se desejar apresentar um projeto, depois de completar o dossiê de candidatura deve enviá-lo, 
o mais tardar, até 30 de abril de 2013 para : associations@mecenova.org 
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               A ECAS é uma  federação Catalã de ação social 
 

A ECAS foi criada em 2003 após a fusão de diferentes plataformas  
que operam na esfera social para fornecer um espaço de intercâmbio, 
diálogo e de coordenação, não somente entre os parceiros, mas 
também com o governo e outras partes interessadas... 
 

«O nosso objetivo é unir as nossas forças e iniciá-las na promoção da 
inclusão, no respeito dos direitos do povo,  na promoção da cidadania 
plena e na contribuir para o bem-estar de toda a população através da 
construção de uma sociedade baseada no compromisso e na 
responsabilidade.» 

http://acciosocial.org/ 
 

Mensagem da UFAS … Contacto : Liliane Esan <liliane.esan@skynet.be>  
A União Europeia incentiva as empresárias ! 
A cimeira reunida durante o Seminário Europeu das PME da Comissão da UE em, 
outubro passado, incentivou vivamente as mulheres a criarem e gerirem as suas 
próprias empresas. 

Nos últimos anos a Comissão Europeia coloca à disposição das 
mulheres empresárias diferentes tipos de ajuda : uma rede de 
embaixadores de espírito empresarial e uma rede europeia de mentores 
dispostos a orientar as empresárias no seu percurso.  
O link seguinte fornece múltiplas informações sobre os recursos 
disponíveis nos vários países da UE : 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm  
Forúm Europeu das Mulheres ASBL Av. de Broqueville 272/16 1200 Bruxelas 

ESAN-NEWS 
N°19  

abril-2013 

A Rede Europeia de Ação Social (ESAN) procura voluntários atraídos pela ação 
social e a solidariedade para se integrar nos “grupos de trabalho”* do seu 
gabinete executivo... 
 
«Num mundo económico, de livre concorrência e de mercados globais, devemos 
defender o ser humano!... É urgente voltar a dar um futuro às novas gerações, 
evitar que as famílias, os desempregados, os jovens, os idosos, os deficientes, os 
imigrantes estejam cada vez mais vulneráveis». 
 

Queremos desenvolver entre os nossos membros a “troca de práticas e de 
perícias”. Estas trocas reforçam a engrenagem das nossas associações e contribuem 
para melhorar a comunicação entre os responsáveis políticos europeus e os 
operacionais de terreno. 
 

Contactos : leon.dujardin@wanadoo.fr   (Tel. 06 71 90 76 24)  
ou Myriam Massiani : Massiani.myriam@orange.fr   

ou Christian  CARON : christian.caron@gleeds.fr 
 
*Objeto dos grupos de trabalho: 
 
…reforçar as relações entre os membros da rede (atualmente presentes em 14 países europeus) e o 
conselho executivo da ESAN. 
…verificar na realidade a relação entre a ação social, desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento 
económico sustentável que venha apoiar um projeto de apelo aos cidadãos europeus : “Implementemos 
uma base social propulsora do desenvolvimento humano e fator de uma economia sustentável”. 
 ...outros grupos vêm apoiar 
seja para melhor comunicar (site www.esan.eu e a sua Plataforma Commnunity – ESAN NEWS – relatórios 
de atividades...) 
seja para fortalecer a rede (procura de novos membros – promoção da solidariedade com os jovens...) 

Liens 

Web 

 
A Assembleia das Regiões da Europa é… 
http://www.aer.eu/fr/home.html 
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