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1 de Dezembro - Dia Mundial da SIDA
Assinalou-se, no passado dia
1 de Dezembro, o dia Mundial da Sida. A Comissão
Europeia, assinalou esta data
anunciando um aumento de
10% nas contribuições para o
Fundo Mundial de luta contra o VIH/SIDA, a tuberculose e o paludismo (GFATM),
para o qual a UE já é o maior
contribuinte,
fornecendo
52% dos recursos. Os dados
mais recentes demonstram
que apesar da diminuição
global do número de novos
casos de infecção, o número
total de pessoas que vivem
com o VIH, em todo o mundo, continua a crescer. À
escala mundial, há agora 33,4
milhões de pessoas que
vivem com este vírus. A África subsariana continua a ser
a região mais afectada, tendo
registado 71% de todas as
novas infecções por VIH em
2008.

Contactos:
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de
Santarém
tel/fax 243 322427
E-mail europedirect@esg.ipsantarem.pt
Sítio Web http://europedirect.esgs.pt

http://ec.europa.eu/
europedirect
Tem perguntas sobre a Europa?
 Ligue para o número verde a
partir de qualquer lugar da UE
0080067891011
 Visite o Centro de Informação
EUROPE DIRECT para esclarecer
dúvidas e obter documentação
@ Envie uma mensagem por correio electrónico

Enquanto maior contribuinte
mundial para a ajuda ao
desenvolvimento, a Comissão
Europeia continua empenhada em combater a SIDA, em
cooperação com os países
seus parceiros em todo o
mundo.
Nesta edição daremos conta
do Plano de Acção Estratégica para a Segurança Interna
da UE, bem como de uma
recente iniciativa que pretende colocar a inovação ao serviço do envelhecimento activo e saudável. Fica ainda a
nota de que 2011 será o Ano
Europeu do Voluntariado,
tema a que daremos destaque
nas próximas edições.
E porque Dezembro é o mês
do Natal, deixamos algumas
sugestões de receitas de
Natal típicas dos países da
UE.
Bom Natal e bom apetite!
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BREVES

Cimeira UE-África
A Cimeira UE-África, que se
realizou na Líbia, teve por objectivo garantir um novo e mais
ambicioso nível de cooperação
entre os dois continentes. Os
dirigentes africanos e europeus
reuniram-se em Trípoli, em 29 e
30 de Novembro e adoptaram

um plano conjunto que inclui
medidas concretas para ajudar a
África a incentivar o investimento, o crescimento económico e a
criação de emprego nos próximos três anos. Foram também
discutidas formas de realizar os
Objectivos de Desenvolvimento

do Milénio das Nações Unidas.
Segundo um Eurobarómetro
especial sobre as relações UEÁfrica, para os europeus, os principais desafios da cooperação são
o combate à pobreza, a paz e a
segurança, e os direitos humanos.

Recuperação económica
A recuperação económica da UE
deverá continuar entre 2010 e
2012, com um ligeiro crescimento do emprego a partir do próximo ano.
A mais recente previsão económica da Comissão Europeia,
aponta para um crescimento do
PIB de cerca de 1,75% em 20102011, podendo atingir os 2% em
2012, à medida que o investimento e o consumo aumentarem. A situação irá assim melhorar ligeiramente, nomeadamente
para os trabalhadores. O emprego deverá aumentar em quase
0,5% em 2011 e em cerca de
0,75% em 2012. A taxa de
desemprego deverá crescer gradualmente de 9,5% em 2010 para
9% em 2012.
O crescimento das exportações
tem-se mantido estável já há
algum tempo. No entanto, a
actividade económica a nível

mundial deverá abrandar no
segundo semestre deste ano e em
2011, travando o aumento das
exportações da UE.
Por outro lado, a recuperação
económica, que começou no
terceiro trimestre de 2009, parece estar a consolidar-se. O crescimento das exportações leva
normalmente a indústria a investir em novo equipamento ou a
actualizar o existente.
Consequentemente, prevê-se que
a procura interna melhore à
medida que os investimentos das
empresas e as despesas dos consumidores aumentem. Mas as
tentativas dos governos para
reduzir o défice podem levar a
uma diminuição do consumo.
A inflação na UE deverá manterse sob controlo, rondando os 2%
neste ano e no próximo, e descendo para 1,75% em 2012. Na

zona euro, deverá ficar, em
média, pelos 1,75% em 20112012.
Com a recuperação da actividade
económica e as medidas de redução do défice que estão a ser
tomadas pelos governos, cerca de
metade dos países da UE deverão
registar um défice orçamental
mais baixo em 2010 do que em
2009. No próximo ano, o défice
deverá descer em 24 países.
Estes números globais escondem, contudo, situações desiguais nos países da UE. Com
efeito, uns estão a sair da recessão mais depressa do que outros,
reflectindo diferenças na dimensão dos desafios enfrentados
pelas respectivas economias (por
exemplo, rapidez na descida dos
preços do imobiliário, que sectores necessitam de ser reestruturados, etc) e os reequilíbrios em
curso na UE e na zona euro.

Mais informação em: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm

Eurobarómetro sobre saídas profissionais dos
diplomados

Um novo inquérito realizado
junto de dos empregadores europeus mostra que, aquando do
recrutamento de diplomados, as
competências ditas “não técnicas” têm tanta importância como
as competências técnicas específicas e as competências informá-

ticas. Uma larga maioria dos
empregadores inquiridos respondeu que a capacidade para trabalhar em equipa (98%), a faculdade de adaptação a novas situações (97%), as competências em
matéria de comunicação (96%) e
o conhecimento de línguas

estrangeiras (67%) desempenhavam um papel importante para o
recrutamento. Cerca de metade
das empresas muito presentes no
mercado internacional considera
as competências linguísticas
como o principal trunfo para o
futuro.

Mais informação em: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/index_pt.htm
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UE & SEGURANÇA

Uma Europa mais segura
Um plano de acção da UE identifica cinco objectivos que requerem
uma maior cooperação no combate às ameaças á segurança provenientes da criminalidade organizada, do terrorismo, do cibercrime, das crises e catástrofes.

cooperar dentro da UE e com
países terceiros para identificar e
desmantelar as redes de criminalidade organizada, proteger a
economia e promulgar legislação
que permita às autoridades confiscar os produtos do crime.

Quatro em cada cinco europeus
quer mais medidas da UE contra
a criminalidade organizada e o
terrorismo, de acordo com um
inquérito publicado no ano passado.

Terrorismo - serão tomadas
medidas para vedar o acesso dos
terroristas ao financiamento e a
materiais químicos, biológicos,
radiológicos ou nucleares, proteger as infra-estruturas de transportes da UE e ajudar as comunidades a prevenir a radicalização e
o recrutamento de futuros terroristas.

Os países da UE já cooperam em
muitos sectores a fim de protegerem tanto os cidadãos como as
empresas. Porém, é necessária
uma estratégia mais coordenada
para os ajudar a dar uma resposta
rápida às ameaças à segurança
provenientes da criminalidade
organizada, do terrorismo, do
cibercrime, das crises naturais ou
provocadas pelo homem e das
catástrofes.
O plano de acção Estratégia de
Segurança Interna identifica cinco
objectivos principais que requerem um reforço da cooperação:
Criminalidade organizada os países europeus passarão a

Cibercrime - A UE equipará
melhor os serviços policiais, os
delegados do Ministério Público e
os tribunais para poderem lutar
mais eficazmente contra a cibercriminalidade através da formação e de uma legislação mais
estrita, trabalhar com as empresas para melhorar a segurança da
Internet e melhorar a capacidade
de resposta da UE aos ciberataques. Um novo centro europeu
acolherá especialistas na investigação e prevenção da cibercrimi-

nalidade. Será constituída uma
rede de equipas de emergência
informática prontas a responder
em caso de ciberataque.
Gestão das Fronteiras - os
países da UE tomarão medidas
conjuntas contra potenciais ameaças às fronteiras externas e internas da UE e elaborarão relatórios
conjuntos sobre o tráfego de seres
humanos, a imigração ilegal e o
contrabando. Será criado um
sistema europeu de vigilância das
fronteiras externas e procurar-seá detectar de forma mais eficaz os
“pontos problemáticos” nas fronteiras.
Resposta às situações de
crise - os governos da UE colaborarão para assegurar a existência
das infra-estruturas, dos equipamentos e do pessoal competente
necessários para dar uma resposta rápida a emergências externas
e internas, tanto naturais como
provocadas pelo homem.
Já se começou a trabalhar em
algumas das 41 medidas propostas pelo plano de acção, por forma
a que estejam progressivamente
em prática até 2014.

Comunicação da Comissão Estratégia de Segurança Interna:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_en.pdf

UE & INOVAÇÃO

Inovação a favor do envelhecimento activo e
saudável
A Comissão Europeia quer conhecer as opiniões das organizações
públicas e privadas, das empresas
e dos cidadãos sobre a maneira de
expandir a inovação, para responder aos desafios do envelhecimento da população na Europa e, em
especial, sobre uma parceriapiloto europeia para a Inovação
(PEI) no domínio do envelhecimento activo e saudável, como
previsto na iniciativa emblemática
“Uma União na Inovação”. De
2010 a 2030, o número de europeus com mais de 65 anos aumentará quase 40%, o que levanta
grandes desafios, mas cria também boas oportunidades para a
sociedade e a economia europeias.
A PEI, proposta pela Comissão,

deve ser lançada em 2011 e visa
três objectivos: melhorar a saúde
e a qualidade de vida dos idosos,
permitindo-lhes viver de forma
activa e independente; contribuir
para a sustentabilidade e a eficácia dos sistemas de saúde e assistência social; promover a competitividade e as oportunidades de
negócio. A consulta em linha
termina em 28 de Janeiro de
2011.
Com esta consulta, convidam-se
as partes interessadas, designadamente as organizações que representam os idosos e os doentes, os
hospitais e os prestadores de
serviços de saúde, os profissionais
de saúde e assistência social, as
seguradoras, as empresas ligadas
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às tecnologias da informação e
das comunicações (TIC) e à saúde,
as administrações públicas e os
cidadãos, a contribuírem para um
levantamento dos actuais obstáculos à inovação e das oportunidades no domínio do envelhecimento activo e saudável. Os participantes podem igualmente partilhar iniciativas actuais e futuras e
susceptíveis de realização a nível
europeu e desenvolvimento em
colaboração. Essas iniciativas
devem centrar-se no modo como
as soluções inovadores podem
traduzir-se em resultados promissores e tangíveis em benefício dos
idosos.
A parceria europeia para a inovação no domínio do envelhecimenNewsletter nº 54, Dezembro 2010

Página 4

(Cont.)
to activo e saudável tem como
objectivo central acrescentar, até
2010, dois anos ao tempo médio
de vida saudável na UE. Procura
melhorar a qualidade de vida dos
idosos e proporcionar soluções de
cuidados mais eficientes. Irá centrar-se na utilização da inovação a
uma escala maior do que a actual
em áreas como a promoção da
saúde, a prevenção, o diagnóstico
e o tratamento precoces, sistemas
integrados e colaborativos de
saúde, e assistência social, vida
autónoma e tecnologias de assistência para os idosos.
A Comissão analisará as respostas
recebidos no âmbito da consulta
para ter uma ideia clara do potencial e das capacidades de inovação
nas múltiplas áreas hoje ligadas
ao envelhecimento. As respostas
ajudarão a Comissão a planear os
próximos passos no que respeita à
PEI.

Antecedentes
A parceria europeia para a inovação no domínio do envelhecimento
activo e saudável integra-se na
Estratégia da UE “Uma União na
Inovação”, uma das iniciativas
emblemáticas Europa 2020, que
visa transformar ideias em postos
de trabalho, crescimento respeitador do ambiente e progresso social.
A referida estratégia tem três
objectivos: tornar a Europa um
actor de primeira grandeza a nível
mundial no domínio da ciência,
revolucionar o modo de colaboração entre os sectores público e
privado, nomeadamente através de
parcerias de inovação, e eliminar
os factores de estrangulamento como o elevado custo de registo
das patentes, a fragmentação do
mercado, a lentidão na elaboração
de normas e a escassez de profissionais qualificados - que actual-

mente impedem que as ideias
cheguem rapidamente ao mercado.
Estes objectivos estão em consonância com o objectivo da Agenda
Digital para a Europa, que consiste em tirar um maior partido das
TIC para aumentar a prosperidade e melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos. A Agenda digital
procura, nomeadamente assegurar que as TIC proporcionarão
maior autonomia às pessoas em
situação de vulnerabilidade, ou
que sofrem de doenças crónicas e
às pessoas com deficiência. Tem
como objectivo duplicar, até 2015,
a implantação de medidas práticas para uma maior autonomia
dos idosos. Do mesmo modo, a
promoção da saúde numa Europa
em envelhecimento foi escolhida
como um dos três grandes objectivos da estratégia da UE “Juntos
pela Saúde”.

Dê o seu contributo em: http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

UE & CIDADANIA

Ano Europeu do Voluntariado 2011 “sê voluntário!
Isso faz a diferença”!
“para que as nossas esperanças de
construir um mundo melhor e
mais seguro não se limitem às
boas intenções, precisamos de
mais do que nunca do empenho
dos voluntários”, afirmou Kofi
Annan. Imbuídos deste espírito,
100 milhões de europeus dedicam
o seu tempo e a sua experiência a
ajudar quem precisa e a trabalhar
em prol das suas comunidades:
um professor de arte reformado
dá palestras sobre as obrasprimas da arte europeia aos visitantes estrangeiros de um museu;
um estudante do secundário lê
para crianças doentes num hopsital; um ex-internacional de futebol treina a equipa de um clube de
bairro. Há milhares de pessoas
que fazem a diferença. É para
destacar estes esforços e incentivar mais cidadãos a participar que
a Comissão Europeia procedeu,
no passado dia 2 de Dezembro,
ao lançamento do Ano Europeu
do Voluntariado em 2011.
Um estudo do Eurobarómetro
realizado em Maio de 2010 revelou que 3 em cada 10 europeus
afirmam desenvolver actividades
numa base voluntária. Há muitas
definições e tradições diferentes
quanto ao voluntariado. Um
aspecto comum a estas actividades é o facto de, sempre que as
pessoas se mobilizam para ajudar

as outras e apoiar os mais necessitados, tanto a sociedade em geral
como os voluntários beneficiam
com isso. Através do voluntariado
as pessoas aprendem, aproveitam
as suas capacidades e alargam as
suas redes sociais, o que pode frequentemente criar novas ou
melhores oportunidades de emprego, bem como fomentar o seu
desenvolvimento pessoal e social.
A Comissão ajuda os jovens a participar em actividades de voluntariado. Através do Serviço Voluntário
Europeu, milhares de adolescentes
e jovens adultos viajam para fora
dos seus países de origem para
ensinar, promover a sensibilização
cultural e desenvolver competências importantes. Por exemplo, os
voluntários num lar chamado
“Verahus”, em Copenhaga, ajudam
os residentes portadores de deficiência nas suas vidas quotidianas.
Organizam actividades de tempos
livres para os residentes, como
pintura, música, jogos, desportos e
acompanham-nos em viagens.
Para destacar o trabalho dos voluntários e incentivar outros a juntarse-lhes para enfrentar os desafios
que se lhes colocam, o Ano Europeu do Voluntariado em 2011 tem
quatro objectivos principais:
- reduzir os obstáculos ao voluntariado na UE
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- dar meios às organizações de
voluntários e melhorar a qualidade do voluntariado
- recompensar e reconhecer o
trabalho voluntário
- sensibilizar as pessoas para o
valor e a importância do voluntariado.
Para atingir estes objectivos, a
Comissão incentivará o intercâmbio de boas práticas entre as autoridades dos Estados-membros e
as organizações de voluntários.
Vai dar-se especial atenção à
formação de voluntários, á acreditação e à garantia de qualidade e
ao ajustamento eficaz e eficiente
entre os voluntários potenciais e
as oportunidades de colaboração.
A Comissão vai incentivar novas
iniciativas de redes à escala europeia para estimular os intercâmbios transfronteiras e as sinergias
entre organizações de voluntários
e outros sectores, nomeadamente
as empresas.
Centenas de actividades e projectos vão ser destacados e promovidos ao longo do Ano do Voluntariado. A nível da UE incluem-se:
Viagem AEV 2011: os voluntários visitarão países da UE durante um período de um ano, para
apresentar o seu trabalho e contactar com os decisores políticos e
o público em cada etapa da viagem;
Newsletter nº 54, Dezembro 2010
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Rede AEV: 27 repórteres voluntarios da rede vão seguir o trabalho de 54 organizações de voluntarios e producir relatórios
audio, vídeo e escritos a transmitir pelos meios de comunicação;
no final do ano, a súmula dos
relatórios será compilada num
documentário de qualidade para
transmissão sobre o ano europeu
e a viagem;

Quatro conferências temáticas: a realizar em 2011 vão abordar questões-chave relacionadas
com o voluntariado: em 8 de Janeiro, em Budapeste: “O reconhecimento do voluntariado”; em Maio/
Junho: “Exaltação dos volúntários
e da sua valiosa contribuição”; em
Outubro: “dar meios às organizações de voluntarios”; em Dezembro

“Conferência de encerramento
sobre desafíos futuros”.
A Comissão está a trabalhar em
estreita colaboração com a
“Aliança” das organizações de
voluntarios, o Parlamento Europeu, os Estados-membros, o Comité das Regiões, o Comité
Económico e Social Europeu, o
Conselho da Europa e os voluntarios das Nações Unidas.

Mais informações: http://europa.eu/volunteering/

UE AGENDA

Presidência Húngara da UE
A Hungria asume, no próximo dia
1 de Janeiro, a Presidência Rotativa da UE, terminando assim o trio
de presidências iniciado com a
Espanha, no primeiro semestre de

2010, a que se seguiu a Bélgica no
segundo semestre.
A Hungria estabelece como principais prioridades o crescimento, o
emprego e a integração social; uma

UE mais forte em torno da solidariedade e da coesão; uma Europa
preocupada com a cidadania e o
alargamento e política de vizinhança.

UE NATAL
Conheça receitas de Natal dos vários países europeus:
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=3248&p_est_id=7759

EU TUBE

Roaming na UE
http://www.youtube.com/user/eutube#p/a/299572B65CD57886/2/uAupZ9hnR_0

UE & OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E PARCERIAS

Veja as oportunidades de financiamento em todas as áreas:
http://europedirect.esgs.pt/Financiamento.asp

Saiba em que projectos podem ser parceiro:
http://europedirect.esgs.pt/Parcerias.asp
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