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Centro EUROPE DIRECT de Santarém
A Escola Superior de Gestão de Santarém tornou-se
recentemente Estrutura de Acolhimento do Centro de
Informação EUROPE DIRECT de Santarém, uma iniciativa

Índice:
Centro EUROPE DIRECT de
Santarém

da Comissão Europeia que pretende promover a

Plataforma digital do
Centro

aproximação dos cidadãos às questões europeias. Este

Inquéritos em linha

centro integra a Rede de Informação EUROPE DIRECT,

Prémio Jacques
Delors- até 15 de
Novembro

que conta com cerca de 400 representações nos 25 Estados-Membros da UE,
sendo que em Portugal existem 13, distribuídos por vários distritos e
arquipélagos da Madeira e Açores.

Convites à apresentação
de propostas

Agenda

O Centro de Santarém, sedeado no novo edifício da Biblioteca da ESGS, é um
serviço público de informação acerca das questões europeias de interesse
local e regional, desde oportunidades de financiamento a legislação,
concursos públicos, etc. Como estratégia de aproximação à sociedade civil
do Distrito de Santarém, o Centro está a constituir uma rede diversificada de
parceiros, que conta com autarquias, escolas de diferentes níveis de ensino,
associações

empresariais

e

de

desenvolvimento

local

e

órgãos

de

comunicação social. Os primeiros protocolos de colaboração foram já
assinados. Os parceiros da rede têm acesso a um conjunto de informações de
relevo para a sua área de actuação e recebem regularmente as publicações
da UE sobre temas variados.
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Website do Centro de Informação EUROPE DIRECT de Santarém

O Centro de Informação EUROPE DIRECT de
Santarém

já

está

na

Internet

em

http://europedirect.esgs.pt. O site tem como
principal objectivo fornecer informação actual,
de forma estruturada acerca da actualidade
europeia. Para além de ligações às principais instituições europeias, é possível
consultar em Oportunidades de financiamento, os convites à apresentação de
propostas e candidaturas a programas de financiamento da Comissão
Europeia, em áreas como agricultura, ambiente, educação e cultura, direitos
dos consumidores, empresas, etc. O site permite igualmente consultar uma
base de dados de projectos para parcerias com entidades de outros países da
UE. É ainda possível estar a par das oportunidades de estágios e empregos nas
instituições europeias.

Inquéritos em linha

O

website

“Sínteses

da

legislação”

(http://europa.eu.int/scadplus/scad_pt.htm)

contém

resumos claros e concisos da legislação da UE em todas as áreas temáticas
(agricultura, ajuda humanitária, cultura, empresas, alargamento, educação
formação e juventude, etc). Basta clicar no tema pretendido para aceder a
exposições simples sobre a legislação a ele relativa.
Entre 10 de Outubro e 10 de Novembro de 2005 está a realizar-se um inquérito
em linha destinado a conhecer melhor os utilizadores, a avaliar o seu nível de
satisfação e a recolher sugestões com o objectivo de melhorar o sítio. Este
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inquérito destina-se a todos os utilizadores do sítio. Bastam cinco minutos para
preencher o questionário em linha em:
http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=scadplus&lang=pt

A Comissão Europeia está empenhada em melhorar o
ambiente regulamentar aplicável às nossas empresas,
ajudando-as, assim, a competir com êxito nos mercados mundiais. No
contexto da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego, já foram
lançadas iniciativas importantes para melhorar o ambiente regulamentar. Os
procedimentos de consulta foram reforçados e está a ser avaliado o impacto
de algumas novas propostas legislativas importantes bem como a eficácia da
legislação em vigor. Em meados de Março, a Comissão anunciou novas
medidas na sua comunicação “Legislar melhor para o crescimento e o
emprego”, nomeadamente o lançamento, em Outubro de 2005, de um
importante programa de simplificação. Para que o programa responda às
reais preocupações dos interessados, a Comissão Europeia deseja auscultar as
empresas e outras partes interessadas a fim de saber quais as regras que
devem

ser

simplificadas porque

entravam

o crescimento sustentável,

desincentivam o investimento ou dificultam a criação de postos de trabalho.
Responda ao questionário em linha em:
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=418&
lang=PT&action=changelangformviewer
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Prémio Jacques Delors- até 15 de Novembro

O Prémio Jacques Delors, da iniciativa do Centro de
Informação

Europeia

Jacques

Delors

distingue

anualmente um trabalho de investigação sobre a
União Europeia, redigido em língua portuguesa. Os
principais objectivos do prémio são incentivar o
aparecimento de obras inéditas sobre a temática
comunitária na língua portuguesa. Estão incluídas teses de mestrado e
doutoramento que não tenham sido objecto de publicação, privilegiando
ainda, o Júri, as obras que incidam sobre temas actuais e inovadores da
realidade comunitária. O prémio é a edição da obra a uma compensação
pecuniária de 5 000 . A data limite para apresentação de trabalhos é 15 de
Novembro. Consulte o Regulamento em:
http://62.48.146.75/ciejdinfo/documentos/ciejd/2005/2005_regulamento_premi
o_jacques_delors.pdf

Convites à apresentação de propostas

Consulte o site do Centro de Informação EUROPE DIRECT de Santarém para
saber das últimas oportunidades de financiamento. Destaque para as áreas de
Ambiente; Educação e Cultura; Emprego e assuntos sociais; Investigação &
Desenvolvimento Tecnológico (IDT).
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Agenda
08 de Novembro: Seminário “O Desenvolvimento Rural na Região de Lisboa e
Vale do Tejo, situação e perspectivas face ao novo instrumento da PAC
(FEADER). Organização da Escola Superior Agrária de Santarém e da Escola
Superior de Gestão de Santarém (Instituto Politécnico de Santarém) e da
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Ministério da
Agricultura). Mais informações em: http://europedirect.esgs.pt/

15 de Novembro: Visita dos alunos da Escola Profissional de Rio Maior ao
Centro de Informação EUROPE DIRECT de Santarém e Sessão de Informação
sobre “A Construção Europeia”.

29 de Novembro: Sessão de Informação acerca dos Programas da UE para a
Educação e Cultura, com a presença de uma representante da Agência
Nacional Sócrates e Leonardo da Vinci. Destinatários: agentes da comunidade
educativa e técnicos na área da Juventude e cultura. Mais informações e
inscrições em http://europedirect.esgs.pt/
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