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O Estado da União, segundo o Presidente Barroso
No passado dia 28 de Setembro, o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, proferiu, no Parlamento
Europeu, um discurso sobre
o Estado da UE, apresentando a estratégia europeia para
o crescimento sustentável e o
emprego. Considerando que
“A União enfrenta o maior
desafio da sua história”,
reconheceu a necessidade de
renovação, de forma a garantir mais competitividade,
vivendo dentro das suas possibilidades, controlando as
práticas irresponsáveis dos
mercados financeiros, dando
resposta aos desequilíbrios
económicos e à pressão da
globalização.
A estratégia contempla os
seguintes aspectos:
-apoio continuado à Grécia: os países da zona euro a

empenharam-se em conceder
apoio na condição de a Grécia cumprir com êxito o seu
programa de reforma;
-novo sistema de regulação
financeira: algumas das propostas foram adoptadas e
outras estão pendentes,
nomeadamente as novas
regras sobre derivados, vendas a descoberto, swaps de
risco de incumprimento e
vencimentos justos para os
gestores bancários;
-imposto sobre as transacções financeiras: uma contribuição das instituições financeiras para a sociedade. Parte
desses impostos contribuirá
para o financiamento do orçamento da UE (período de
2014 a 2020), destinado a
criar crescimento e emprego;
-prevenção da evasão fiscal:
através da tributação da

poupança e da atribuição à
Comissão do mandato de
negociar acordos fiscais em
nome da UE com outros países;
-reforço da união económica: suprimir os entraves
legais e administrativos ao
comércio de prestação de
serviços na UE (Directiva
«Serviços»);
-investimento na investigação, inovação, eficiência dos
recursos e educação: importa adoptar propostas pormenorizadas;
-interligação das redes
europeias de energia, transportes e digitais; combate
ao desemprego juvenil: criar
mais oportunidades de estágios e de programas de aprendizagem e acelerar a realização de outros programas da
UE.
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BREVES

Voluntariado transfronteiriço
A Comissão Europeia anunciou recentemente a intenção
de continuar a melhorar o
reconhecimento e a promoção do voluntariado na UE.
No contexto do Ano Europeu
do Voluntariado 2011, a
Comunicação da Comissão
sobre as políticas da UE e o
voluntariado refere uma série
de medidas que contribuirão
para promover as actividades
de voluntariado na UE,
incluindo a criação de um
Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária e o desenvolvimento de
um «passaporte europeu de
competências». É significativo que seja a primeira vez
que a Comissão Europeia
adopta um documento de
orientação exclusivamente
dedicado ao voluntariado.
As actividades de voluntariado contribuem para os objectivos essenciais das políticas
da UE para a coesão social,
emprego, educação, desenvolvimento de competências
e promoção da cidadania. No
entanto, não existe um quadro normativo claro para as
actividades de voluntariado e
a aquisição de competências

por parte dos voluntários
nem sempre é suficientemente reconhecida. A Comissão
está empenhada em eliminar
estes obstáculos ao voluntariado, especialmente em
situações transfronteiriças.
Na Comunicação que publicou recentemente, a Comissão fornece pistas para que a
UE e os Estados‑Membros
comecem a aproveitar plenamente o grande potencial das
actividades de voluntariado.
A Comissão propôs a criação
de um Corpo Europeu de
Voluntários para a Ajuda
Humanitária até 2012. Já
estão em curso os preparativos para instituir um quadro
para a assistência de voluntários europeus em operações
de ajuda humanitária da
União Europeia.
Além disso, a Comissão está
igualmente a trabalhar para
melhorar o reconhecimento
das competências adquiridas
em actividades de voluntariado, criando o «passaporte
europeu de competências».
Este documento garantirá o
reconhecimento das qualificações profissionais além-

‑fronteiras e dará às pessoas
a possibilidade de guardarem
um registo das competências
adquiridas através do voluntariado. O passaporte basearse-á no Europass (CV europeu em linha) já existente,
para permitir o registo transparente e comparável das
competências.
Existem já alguns regimes de
financiamento de voluntariado a nível da UE, dos quais o
mais conhecido é talvez o
Serviço Voluntário Europeu
(que faz parte do programa
«Juventude em Acção» da
UE), que celebra o 15.º aniversário este ano. A Comissão quer utilizar estas histórias de sucesso e angariar
mais voluntários noutros
domínios.
A Comissão identificou
também instrumentos concretos que permitem que os
Estados‑Membros utilizem
melhor as potencialidades
do voluntariado e apela aos
Estados‑Membros para que
criem regimes nacionais de
incentivo ao voluntariado
transfronteiriço.

Mais informações:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1124&format=HTML&aged=1&language=PT&guiLanguage=en

UE e Brasil reforçam cooperação no sector da cultura

Androulla Vassilliou,
Comissária Europeia para a Educação,
Cultura, Multilinguismo e Juventude

A Comissão Europeia e o
Brasil pretendem reforçar a
cooperação no domínio da
cultura. Androulla Vassiliou,
Comissária europeia da Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude, e Ana de
Hollanda, Ministra de Estado
e da Cultura do Brasil, assinaram hoje um plano de
acção de quatro anos que
incide na diversidade cultural, no património cultural e

no desenvolvimento de uma
economia cultural e criativa
sustentável. A cultura é uma
área em forte crescimento na
economia europeia, facto
atestado por estudos que
indicam que representa 4,5%
do PIB da Europa e emprega
8,5 milhões de pessoas. O
Brasil também se caracteriza
por um sector cultural dinâmico e por um património
cultural rico. Conta 11 sítios

na Lista do Património Mundial da UNESCO, em que se
incluem as cidades históricas
de Ouro Preto, Olinda e Salvador da Bahia, que atraem
todos os anos milhares de
europeus e turistas de outras
proveniências.

Mais informações:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1152&format=HTML&aged=0&language=PT&guiLanguage=en
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Modernização e empregabilidade no cerne da nova
estratégia de reforma do ensino superior
Enquanto parte da estratégia europeia para o emprego e o crescimento, a Comissão Europeia uma estratégia de
reforma destinada a aumentar o número de licenciados, melhorar a qualidade do ensino e maximizar o contributo
do ensino superior para que a economia da UE renasça mais forte da crise. A estratégia identifica os domínios prioritários em que os países da UE precisam de desenvolver mais esforços para atingir os objectivos comuns em matéria de educação e define o modo como a União Europeia pode apoiar as políticas nacionais de modernização. As
iniciativas a nível da UE incluirão uma classificação pluridimensional das universidades, que informará melhor os
estudantes sobre os cursos mais adequados, e um sistema de garantias para empréstimos no âmbito do «Mestrado
Erasmus» para estudantes que frequentem um ciclo de estudos completo no estrangeiro.

A União Europeia dispõe de
cerca de 4 000 universidades e
outras instituições de ensino
superior e conta com mais de
19 milhões de estudantes. Nos
últimos anos, o número e a
variedade de instituições de
ensino superior, bem como o
número de estudantes aumentaram substancialmente. Contudo, o financiamento, os currículos e as estruturas de gestão não têm conseguido, frequentemente, acompanhar o
ritmo. O ensino superior não
tem tido um desempenho com
qualidade suficiente para
poder providenciar, na Europa, o número suficiente de
pessoas com o tipo de competências apropriadas, a fim de
se criar mais emprego e crescimento. E, a nível mundial,
os concorrentes da Europa,
em especial as economias
emergentes, estão a aumentar
rapidamente o seu investimento no ensino superior.
Os domínios prioritários em
que são necessárias futuras
reformas incluem:
- Aumentar o número de
licenciados, atraindo uma
camada mais alargada da
sociedade para o ensino superior e reduzir o número de
estudantes que abandonam os
seus cursos sem os terminar;
- Melhorar a qualidade e a
pertinência do ensino superior, de modo a que os currículos satisfaçam as necessidades das pessoas, do mercado
de trabalho e das carreiras do

futuro, bem como estimular e
recompensar a excelência em
matéria de ensino e de investigação;
- Proporcionar aos estudantes
mais oportunidades de aquisição de competências adicionais através de estudos ou
formação no estrangeiro,
assim como encorajar a cooperação transfronteiriça para
reforçar o
desempenho a nível do ensino
superior;
- Formar mais investigadores
com o objectivo de preparar o
terreno para as indústrias do
amanhã;
- Reforçar os laços entre a
educação, a investigação e as
empresas para promover a
excelência e a inovação;
- Assegurar que o financiamento é eficaz, autonomizando a gestão do ensino superior
e investindo na educação de
qualidade para satisfazer as
necessidades do mercado de
trabalho. Muitos países da UE
estão a dar prioridade à
modernização dos respectivos
sistemas de ensino superior;
porém, o potencial que encerram as instituições de ensino
superior europeias de contribuir para a prosperidade da
Europa e desempenhar um
papel mais abrangente na
sociedade continua por explorar. Por este motivo, a educação constitui o cerne da estratégia «Europa 2020», na qual
se estabeleceu o objectivo de
que 40 % dos jovens europeus

obtenham um diploma de ensino superior até final da presente década (33,6%, em 2010).
Em Julho, a Comissão lançou
as suas propostas para o próximo orçamento plurianual da
UE (2014-2020), que incluem
aumentos substanciais para a
educação, a formação e a
juventude (mais 73 %), assim
como para a investigação
(mais 46 %), em reconhecimento do seu papel central
como suportes do crescimento.
O programa de reforma para a
modernização do ensino superior orientará as prioridades de
despesa dos programas da UE
que apoiam essas reformas.
A estratégia de reforma da
Comissão tem sido moldada
por análises, estudos e consultas às instituições de ensino
superior, aos docentes, aos
investigadores, aos estudantes,
às empresas, aos sindicatos,
aos governos e aos organismos
internacionais. É acompanhada
por um documento de trabalho
dos serviços da Comissão, que
analisa a evolução recente nos
sistemas de ensino superior
europeus, e pelo estudo
«Modernisation of higher education in Europe: funding and
the
social
dimension» («Modernização do ensino superior na Europa: financiamento e dimensão social»),
que examina as tendências em
matéria de financiamento do
ensino superior e as políticas
que visam alargar o acesso a
esse nível de ensino.

Mais informações:
Modernização do Ensino Superior - Factos e Estatísticas
Uma estratégia da UE para modernizar o ensino superior - perguntas e respostas
Estatísticas - documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a evolução recente dos sistemas de ensino superior europeus
Estudo Eurydice: «Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension»
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A iniciativa “Dias Europeus do
Emprego” tem como objectivo
promover a mobilidade na Europa e estimular o empreendedorismo dos jovens. O Centro Cultural
e de Congressos de Aveiro recebe
nos próximos dias 21 e 22 de
Outubro a 7ª edição desta iniciativa. Promovida pela Comissão
Europeia, através da rede EURES
e em articulação com os serviços
de emprego nacionais, esta iniciativa conta já com 35 000 participantes desde 2006. Com um vasto programa de workshops, sessões de informação e apresentações de empresas, os participantes podem também contar com
informação e aconselhamento
personalizados sobre situação e
tendências de mercado, oportuni-

dades de trabalho, estratégias
mais eficazes de procura de
emprego, reconhecimento de
competências e qualificações
profissionais, alternativas de
mobilidade no âmbito de projectos e redes de investigação e também do Voluntariado a nível
europeu, bem como outras condições de vida e trabalho, em particular nos 13 países que se fazem
representar este ano no evento:
Alemanha, Bélgica, Dinamarca,
Espanha, Finlândia, França,
Holanda, Irlanda, Itália, Noruega,
Reino Unido, Suécia e Suíça.
Podem ainda estabelecer contactos com as cerca de 15 empresas
presentes e conhecer as necessidades de recrutamento.
Este ano, o evento tem ainda a

aliciante de integrar, no dia 22, o
Youth@Work, um grande encontro de empreendedorismo jovem,
promovido pela Comissão Europeia no âmbito da iniciativa
Juventude em Movimento, que
visa informar e encorajar os
jovens a criarem o seu próprio
negócio. O Youth@Work dará
aos jovens a oportunidade de
ouvir, num ambiente muito informar e através de um discurso de
grande proximidade e frontalidade, o testemunho de jovens
empreendedores de sucesso. Contará ainda com o contributo de
vários especialistas e case studies
sobre os principais passos associados à criação de um negócio,
desde a avaliação da ideia à sua
implementação.

desafia os jovens a criarem uma
equipa e apresentar um projecto,
usando a criatividade para
demonstrar o que entendem por
cidadania europeia, através do
desenvolvimento de uma acção
que promova a interacção entre a
escola e a respectiva comunidade
local. Cada equipa pode ter no
máximo 15 elementos, incluindo

um responsável pelo grupo que
pode ser um professor ou encarregado de educação. A escolha do
tema é livre, devendo, no entanto,
respeitar a temática “A União
Europeia e os Cidadãos” e os
critérios expressos no regulamento.

Mais informações:
www.iefp.pt/dee2011

“Participar para Mudar” é um
projecto educativo destinado a
todos os jovens que frequentam o
1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico,
secundário ou profissional, no
ano lectivo de 2011/2012. O concurso dá a oportunidade de aplicar e desenvolver os conhecimentos sobre cidadania europeia junto da comunidade. O concurso
Mais informações:
www.participarparamudar.eu

EU TUBE
É preciso agir para proteger a vida marinha. Devido ao excesso de actividade
piscatória há cada vez menos espécies de peixes no mar. A situação é séria mas
não é irreversível. Todos precisamos de fazer a nossa parte. http://
www.chooseyourfish.eu
Clique aqui para ver o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=xh7y-iC2VWw&feature=player_profilepage

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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