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Divulgação
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Projecto Crescer Cidadão- Iniciativa Comunitária EQUAL
O

Projecto

Crescer

Cidadão

nasceu

desenvolvido no âmbito do Programa

em
de

2002,

Iniciativa

Divulgação – Projecto
Crescer Cidadão

Comunitária EQUAL, inserido no eixo da empregabilidade.

2005 Ano Europeu da
Cidadania pela Educação

O Projecto visa eliminar barreiras de acesso ao mercado

2008 – Ano Europeu do
Diálogo Intercultural

de trabalho, através do apoio e estabelecimento de uma relação de
proximidade com a população em risco de exclusão social e profissional,
fomentando o desenvolvimento das comunidades locais. O Projecto Crescer
Cidadão, enquadrado nesta lógica, procura contribuir para o aumento da
qualidade de vida das populações, através de acções que promovam a
empregabilidade e a inserção social e económica dos seus utentes, a
cidadania activa, a inserção dos cidadãos seniores em actividades de
interesse social e em programas ocupacionais e o aumento da participação
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Procura de Parceiros

da mulher na vida activa, envolvendo de uma forma articulada parceiros

Agenda

privilegiados, como sejam as entidades da área da educação, da acção
social, das autarquias e do emprego, perspectivando mais valias para os
destinatários finais.
No decorrer da acção 2 do Projecto EQUAL “Crescer Cidadão” (2002-2004),
foram criados e validados para disseminação, os seguintes produtos:
- Guia Metodológico de Implementação e Funcionamento dos CACI (Centros
de Apoio ao Conhecimento e Integração);
- PORTAL DE EMPREGO – www.portalemprego.pt.
A

parceria

de

desenvolvimento

é

constituída

por

entidades

com

competências distintas que colocam ao serviço da comunidade os seus
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recursos, criando assim sinergias de forma a rentabilizar o trabalho em
parceria: ADSCS- Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de
Santarém, ANJAF- Associação Nacional de Jovens para a acção Familiar,
CMS- câmara Municipal de Santarém, CBESVF- Centro de Bem Estar Social de
Vale Figueira, SCMS- Santa casa da Misericórdia de Santarém e UDIPSSS- União

Índice:

Distrital das IPSS de Santarém.
Como resultado da acção de disseminação já foram assinados protocolos de
colaboração com o Instituto Português da Juventude- Delegação de
Santarém, Movimento de Solidariedade Rural em Lisboa, Centro Paroquial de
Santa Marta, em Alcanhões e Centro Social de S. Domingos, em Asseisseira, Rio
Maior. A assinatura de protocolos com as entidades acima referidas coloca à
disposição da população um conjunto de recursos de apoio à inserção sócioprofissional, nomeadamente de um CACI, que através do funcionamento em
rede entre os diferentes CACI e, em articulação com o Portal de Emprego
permite desenvolver actividades em diversos domínios:
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- Garantir a equidade no acesso ao emprego e participação comunitária;

Consultas Públicas

- Facilitar a (re)inserção na vida activa;

Oportunidades de
Financiamento

- Desenvolver interfaces com empresas e organismos de educação/formação;
- Promover a cidadania activa e o empowerment;

Procura de Parceiros
Agenda

- Contribuir para a diminuição do isolamento das comunidades locais.
Mais informações sobre Projecto Crescer Cidadão e dos seus produtos:
Projecto Crescer Cidadão
Rua 15 de Março, nº 2- 1º
2000-119 Santarém
Tel: 243305240
Fax: 243305246
Email: crescercidadao.adscs@sapo.pt
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2005- Ano Europeu da Cidadania pela Educação
“Aprender e viver a Democracia”
O Conselho da Europa proclamou 2005 “Ano
Europeu da Cidadania pela Educação”. Esta
iniciativa deseja chamar a atenção para o papel fundamental da educação,
tanto formal, como não formal, numa perspectiva de aprendizagem ao longo
da vida, desenvolvimento de uma cidadania activa e promoção da cultura
democrática. O “Ano” visa consciencializar as pessoas para o facto de a
cidadania ser não apenas um conceito jurídico e político, mas um conceito
global. Por um lado, a cidadania implica que todos os cidadãos, mulheres e
homens, possam usufruir dos direitos humanos e sentir que são protegidos pela
sociedade democrática. Por outro lado, a cidadania também implica que
todos se envolvam em questões relacionadas com a vida em sociedade e
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que ajam durante as suas vidas enquanto cidadãos activos e responsáveis,

Consultas Públicas

respeitadores
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dos

direitos

dos

outros.

Mais

informações:

http://www.coe.int/T/E/com/Files/themes/ECD

Procura de Parceiros
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2008 – Ano Europeu do Diálogo Intercultural
A Comissão adoptou uma proposta de decisão do Parlamento e do Conselho
com vista a declarar 2008 “Ano Europeu do Diálogo Intercultural”. O Ano
europeu assentará na riqueza e na diversidade de uma série de projectos
concretos, que serão realizados em 2008 através de programas e de outras
acções comunitárias. Os domínios da cultura, da educação, da juventude, do
desporto e da cidadania serão os principais domínios envolvidos.
Mais informações:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1226&format=HTML&aged=0&l
anguage=PT&guiLanguage=en
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Acção Comenius: melhorar a qualidade das escolas e dos
professores na Europa
A Comissão Europeia aprovou uma verba para
apoio a mais de 50 novos projectos e redes
europeias destinados a melhorar a qualidade e reforçar a cooperação no

Índice:

domínio do ensino básico e secundário. Estas novas iniciativas serão levadas a
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cabo por cerca de 500 organizações dos 31 países que participam no
Programa Sócrates. A acção Comenius faz parte do programa de acção
europeu Sócrates e destina-se aos estabelecimentos de ensino básico e
secundário. Graças ao apoio que dá à criação de parcerias entre escolas, à
formação de professores e às redes de estabelecimentos escolares, a acção
Comenius irá abranger, este ano, mais de 750 000 alunos e 100 000 professores,
repartidos por mais de 11 000 escolas em todo o território europeu.
Mais informações sobre a acção Comenius:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html
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Nova Política para as PME: promover o crescimento e o emprego

Agenda

As 23 milhões de pequenas e médias empresas são uma importante fonte de
emprego, de qualificação empresarial e de inovação, bem como de coesão
económica e social na UE. Esta é razão pela qual a Comissão Europeia decidiu
propor uma política europeia para as PME que seja mais pragmática, mais
abrangente e mais inclusiva. Ao melhorar as sinergias entre as actuações da
UE e dos Estados-Membros, pretende-se sobretudo contribuir para tornar as
PME mais competitivas. A Comissão propõe que seja integrado em todas as
políticas, tanto nacionais como europeias, o princípio do “Think small fisrt”, de
modo a ter em consideração sempre as PME. A Comissão está empenhada
em simplificar a regulamentação e em assegurar que a futura legislação não
Centro de Informação EUROPE DIRECT de Santarém - Complexo Andaluz, apartado 295 2001-904 Santarém Tel/Fax: 243 322 427
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impeça o crescimento das PME e o desenvolvimento do seu potencial em
matéria de inovação. Mais informações:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/docs/com_2005_en.pdf

Serviço de Orientação
Viaja pela Europa e quer obter informação sobre os seus
direitos? Deparou-se com problemas para registar o seu
veículo automóvel ou para obter cobertura da segurança
social noutro Estado-Membro da UE? O Serviço de
Orientação destina-se a cidadãos que se deparam com
problemas relacionados com a mobilidade no mercado
interno europeu. É um serviço que presta orientação e
aconselhamento prático aos cidadãos sobre os problemas específicos com
que estes se deparam na UE e no respectivo mercado interno.
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/index_pt.htm

Consultas Públicas
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Documento de consulta relativo aos auxílios estatais à inovação

Agenda

http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/cdsai_pt.pdf
A Comissão gostaria de receber informações sobre a presente comunicação
até 21 de Novembro de 2005. As observações devem ser enviadas para a
Comissão Europeia, com a referência consulta: auxílios estatais à inovação,
por correio electrónico para: STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT
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Oportunidades de Financiamento
Agricultura
Convite à apresentação de propostas - Apoio a medidas de informação
relacionadas com a Política Agrícola Comum
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=1

Educação e Cultura
Convite à apresentação de candidaturas – DG EAC nº 59/05 – Programa de
Acção Comunitária para apoiar as entidades que operam no domínio da
cidadania europeia activa
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=13

Convite à apresentação de candidaturas INFSO-MEDIA 11/2005 – Media
Formação (2001-2006)
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=38
Emprego e Assuntos Sociais
Convite à apresentação de propostas VP/2005/019- “2006” – Ano Europeu da
Mobilidade dos Trabalhadores. Para um mercado de trabalho europeu”.
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=19

Empresas e Indústria
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Convite à apresentação de propostas - Programa de Financiamento 2005-1110. Acção 6: Cooperação e constituição de clusters entre PME’s
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=40

Convite à apresentação de propostas – DG INFSO nº 09/ Media Plus – Apoio
ao desenvolvimento de projectos de produção (Novos Talentos Media,
Projectos Individuais e slate funding
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=41
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Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (IDT)
Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
do Programa Específico de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Demonstração: “Integração e Reforço do Espaço Europeu de Investigação” :
FP6-2005-IST-41
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=34

Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
do Programa Específico de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Demonstração: “Integração e Reforço do Espaço Europeu de Investigação”:
FP6-2002-Aero-2
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=35

Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
do Programa Específico de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Demonstração: “Integração e Reforço do Espaço Europeu de Investigação”:
FP6-2002-Transport-2
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=36

Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
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do Programa Específico de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e

Agenda

Demonstração: “Integração e Reforço do Espaço Europeu de Investigação”:
FP6-2005-NEST-Path
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=37

Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
do Programa Específico de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Demonstração: “Estruturação do Espaço Europeu de Investigação”: FP6-2005Science-and-society-20
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=42
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Procura de Parceiros
Ambiente
Projecto CONCERTO- renovação Urbana
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=11

Cultura
Cultura 2006- Herança Cultural
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=12

Educação
“Em direcção à civilização ideal” – Eventos especiais no âmbito da
campanha Democracia na União Europeia
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=15

Tecnologias de Informação e Comunicação
E-RUS- Associação Europeia de Cidades e Regiões para o Desenvolvimento
das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=10

Assuntos Sociais
Rede de Parceiros em Igualdade de Oportunidades
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=16
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Agenda
5-7 Dezembro- Semana Europeia da Juventude, IPJ- Delegação de Santarém
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