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A EAPN Portugal é uma das organizações não-governamen-
tais portuguesas que, desde a sua fundação em 1991, sempre 
procurou utilizar os Fundos Estruturais como instrumento de 
criação de melhores condições de desenvolvimento social e de 
combate à pobreza e exclusão social. 
Embora possamos ter uma visão crítica sobre a utilização de 
alguns destes fundos e a avaliação do seu impacto seja funda-
mental, é incontornável reconhecer o potencial dos mesmos 
num país como Portugal. Nos últimos 20 anos os fundos co-
munitários contribuíram de forma decisiva para alavancar a 
economia nacional, melhorar infraestruturas de vária ordem e 
capacitar o potencial humano nacional.
Mas há ainda muito por fazer. E, particularmente no que diz 
respeito ao combate à pobreza, os desafios continuam a ser 
enormes e a demandar uma forte capacidade de investimento 
para a qual muito devem contribuir os Fundos Estruturais. 
No atual contexto económico e social e, sendo Portugal um 
dos países intervencionados pela Troika, a importância das ne-
gociações para o novo período de programação não poderão 
deixar de exigir o envolvimento de todos os atores, públicos e 
privados. Esta poderá ser a última oportunidade para Portugal 
investir nas pessoas e redirecionar os fundos comunitários para 
a promoção de uma coesão social mais sólida. Os elevados ní-
veis de desemprego e de precariedade laboral, a elevada carga 
fiscal sobre os contribuintes e a consequente quebra dos níveis 
de consumo e do nível de vida das famílias, exige que a nova ar-
quitetura dos fundos estruturais privilegie a coesão social, sem 
a qual dificilmente poderá existir crescimento. 

OBJETIVOS:
Refletir sobre o atual quadro comunitário de apoio e 

sobre o seu impacto na integração de públicos desfavoreci-
dos e na redução da pobreza e exclusão social.

O novo período de programação e a aposta prevista 
na coesão social .

O novo desenho dos programas operacionais segun-
do as diretrizes da União Europeia e tendo como pano de 
fundo a Estratégia 2020.

               9:00 | Receção dos participantes

               9:30 | Sessão de Abertura
                    Padre Jardim Moreira
            Presidente da EAPN Portugal

                           Marco António Costa*
         Secretário de Estado 
            da Segurança Social 

           António Tomás Correia*
                          Presidente Montepio Geral

                 10:00 | Conferência de Abertura 
                              A importância do Fundo Social Europeu     
                            no desígnio da coesão social na Europa
                          Sérgio Aires – Presidente da EAPN Europa 

              10:30 | Pausa 

              10:45 | Painel 1
           O papel do QREN 2007-2013 na promoção 
            da inclusão social e no combate à pobreza
                     Moderação: Fátima Veiga – EAPN Portugal

            A importância e a eficácia do POPH na  
                            inclusão de grupos sociais desfavorecidos
                          Domingos Lopes - Gestor POPH

                              A implementação de projetos financiados            
                            pelo QREN: a experiência da EAPN Portugal
                          Sandra Araújo - Diretora 
                          Executiva da EAPN Portugal 

                           A avaliação do QREN em Portugal nos          
                           domínios da inclusão social

           Paulo Areosa Feio - Coordenador 
           do Observatório do QREN

11:45 | Debate

12:30 | Almoço 

14:30 | Painel 2
           O que se perspetiva para o próximo 
           período 2014-2020 
             Moderação: Joaquina Madeira - Coordenadora        
          do Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN  Portugal  

        Quirino Mealha - Representação Permanente      
de Portugal junto da Comissão Europeia | Rosa Maria 
Simões da Silva - Instituto de Gestão do FSE | Inês 
Zuber* - Eurodeputada | André Freire* – CIES – IUL 
| Pedro Mota Soares* – Ministro da Solidariedade e 
da Segurança Social 
                          
16:30 | Debate

17:30 | Encerramento 
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