A Rede Europeia de Rendimento Mínimo (EMIN) é uma
Rede
informal, promovida pela Rede Europeia AntiPobreza, de organizações e indivíduos empenhados em
alcançar a implementação gradual do direito a Esquemas de
Rendimento
Mínimo
adequados,
acessíveis e
capacitadores.

ESQUEMAS
DE
RENDIMENTO
MÍNIMO

são esquemas de apoio ao
rendimento que providenciam
uma rede de segurança para
pessoas, empregadas ou não,
e
que
tenham
recursos
financeiros insuficientes.

Possibilidade
de providenciar
uma cobertura
abrangente
para todas as
pessoas que
necessitem
destes
esquemas e
durante o
tempo que
precisem.

CAPACITADOR

ACESSÍVEL

ADEQUADO

Nível de
rendimento
indispensável
para viver uma
vida digna e
participar
plenamente na
sociedade.
Esquemas de
Rendimento
Mínimo
Adequados
consideram a
evolução do
custo de vida.

Esquemas que
promovem o
empoderament
o das pessoas
e a sua
participação
na sociedade,
que facilita o
seu acesso a
serviços de
qualidade e ao
mercado de
trabalho

O Projeto EMIN está a ser desenvolvido a nível europeu e
nacional, em todos os Estados Membros da União Europeia e
também na Islândia, Noruega, Macedónia e Sérvia.
Entidade Promotora
EAPN (European Anti-Poverty Network)
Parceiros Chave:
Confederação Europeia dos Sindicatos
Serviço Público Federal para a Integração Social (Bélgica)
Universidade de Antuérpia
As Redes Nacionais EMIN
Peritos académicos e peritos por experiência

ATIVIDADES
Fortalecer o debate em torno do Rendimento Mínimo a nível Europeu e
Nacional
Relatórios Nacionais que demonstrem desenvolvimentos e
oportunidades relevantes dentro dos Estados Membros e um Relatório
Síntese Europeu
Reforçar a cooperação entre Serviços Públicos
responsáveis pelos Esquemas de Rendimento Mínimo
em cada um dos Estados Membros parceiros
Seminários e eventos de sensibilização em todos os Estados Membros
da UE e a nível europeu
3 Aprendizagens mútuas/intercâmbios sobre:
Cobertura e utilização, Orçamentos de referência e Inclusão Ativa
Conferência Europeia final: para avaliar os progressos e identificar
ações futuras
EVERYONE ON THE BUS: uma viagem pela Europa para promover a
sensibilização e a compreensão da importância dos Esquemas de
Rendimento Mínimo

Para mais informações contactar:

Liliana Pinto, Socióloga do Departamento de Investigação e
Projetos
liliana.pinto@eapn.pt
Paula Cruz, Socióloga do Departamento de Investigação e Projetos
paula.cruz@eapn.pt
Sandra Araújo, Diretora Executiva da EAPN Portugal
sandra.araujo@eapn.pt

Para acompanhar o projeto inscreva-se em emin-eu.net

No Período 2017-2018 o EMIN II é financiado pelo Programa para o
Emprego e Inovação Social da União Europeia (EaSI - European
Union Programme for Employment and Social Innovation) para
desenvolver o seu trabalho nos Estados-Membros da UE e a nível
Europeu.
Para
mais
informações
consulte:
http://ec.europa.eu/social/easi

