
     Workshop Formativo Lisboa, Atmosfera M - 20 de Outubro de 2015 

Participação gratuita sujeita a inscrição obrigatória* até ao limite de lotação da sala 

 

ENQUADRAMENTO 
Em 2010 a UE lançou a Estratégia Europa 2020 para promover o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, alicerçando-a em 5 objectivos. Num momento em que a revisão da 
Estratégia é a sua maior certeza, importa trazê-la a público de formas mais plurais e efectivas 
do que aquelas que se têm desenvolvido. “Europa 2020 - mais participação, melhor 
governação” é um projecto que pretende responder a este desafio. Liderado pela EAPN 
Portugal em estreita coordenação com o Fórum Não Governamental para a Inclusão Social 
(FNGIS) e as suas organizações membro1, este projecto surge de uma necessidade 
premente de abrir a caixa da Europa 2020 e do Semestre Europeu e trazer os seus 
conteúdos ao conhecimento e ao debate junto da sociedade civil. Só através deste 
conhecimento será possível trabalharmos a capacitação para a participação nestes 
importantes mecanismos de governação dos destinos nacionais e europeus, garantindo-lhes 
uma maior expressão na esfera política e parlamentar.  
 
Este é o segundo de 3 workshops que se desenvolvem em 2015, integrado num conjunto de 
actividades que compõe o projecto e com eles pretendemos criar oportunidades de debate 
em torno da capacidade e dos contributos possíveis de organizações e cidadãos 
influenciarem uma estratégia englobante como a Europa 2020.  

OBJECTIVO GERAL  
Promover uma melhor governação da Europa 2020 através da capacitação e participação da 
sociedade civil. 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
Aumentar a consciência da Europa 2020 e do Semestre Europeu e do seu impacto na 
pobreza.  
Capacitação para o envolvimento e influência mais efetiva na Estratégia Europa 2020 e no 
Semestre Europeu. 

                                                           
1 Associação Dianova Portugal – Cura, Reabilitação e Reinserção de Toxicodependentes; Associação para o 
Planeamento da Família, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - 
ANIMAR, Cáritas Portuguesa, EAPN Portugal – Rede Europeia Anti - Pobreza, FENACERCI – Federação 
Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, FORMEM - Federação Portuguesa de Centros de Formação 
Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência, Instituto de Apoio à Criança, Saúde em Português – 
Associação de Profissionais de cuidados de saúde dos países de língua portuguesa.  

 

 

PROGRAMA 

9:30h | Apresentação da Estratégia Europa 2020 e Semestre Europeu 

Catarina Dantas - Representação Portuguesa da Comissão Europeia 

10:00h | Europa 2020 – mais participação melhor governação?  

 

Sérgio Aires – Comissão Instaladora do FNGIS 

10:30h | Pausa  

10:45h | Debate participado da Estratégia Europa 2020 e Semestre Europeu 

13:00h | Encerramento  

 

* Inscrições até 16 de Outubro com indicação de nome completo, entidade, contacto telefónico e 

email para: geral@fngis.pt.   
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