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Newsletter nº 3- Dezembro


Semana Europeia da Juventude “ A Juventude toma posição”
A Juventude é a força motriz da
Europa e a segunda edição da
Semana Europeia da Juventude
(SEJ), de 5 a 11 de Dezembro, deulhes a oportunidade genuína de
debater a Europa e o seu futuro.
Durante a SEJ, 200 jovens de toda
a

A Juventude toma posição
SEMANA EUROPEIA
DA JUVENTUDE
5 - 11 de Dezembro 2005

Europa

participaram

numa

conferência de formação política,
em Bruxelas, subordinada ao tema
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“A Juventude toma posição”. No
centro do debate estiveram três
"

questões chave: envolver os jovens
no projecto europeu, combater o

desemprego e a exclusão social e promover a participação activa. Ainda no
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âmbito da SEJ a Cerimónia de Entrega de Prémios “Juventude” distinguiu os
melhores exemplos de projectos promovidos por jovens, apoiados pelo
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Programa Juventude da UE. Este programa permite aos jovens empenhar-se
em actividades como intercâmbios, actividades voluntárias e iniciativas juvenis
em toda a UE e não só. Os jovens de toda a UE tiveram a oportunidade, entre
Setembro e Outubro, de se fazer ouvir na Europa, através de uma iniciativa da
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Direcção Geral Educação e Cultura que consistiu num questionário on-line
intitulado “Os jovens na Europa: promoção da

cidadania activa

e

implementação do pacto Europeu para a Juventude”. O objectivo deste
questionário foi conhecer a opinião dos jovens sobre as políticas de Juventude
da UE, como se podem envolver e quais as sugestões que têm para o futuro.
Os resultados deste questionário on line foram divulgados durante a Semana
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Europeia da Juventude e podem ser consultados em:
http://europa.eu.int/comm/youth/youthweek/consult/consultation_pt.html.
O Eurobarómetro também realizou, no âmbito da SEJ, o estudo “A Juventude
toma posição – Preocupações e Expectativas dos Jovens Europeus em relação
ao futuro da União Europeia”. Os resultados podem ser consultados em:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/notes/back_note_en.pdf
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“.eu”: o novo endereço Internet da Europa está operacional
desde 7 de Dezembro
O domínio de topo “.eu”, que permite
às empresas, organismos públicos e
privados e cidadãos escolherem um
nome Internet pan-europeu para os sítios web e endereços de correio
electrónico, está operacional desde 7 de Dezembro. O sufixo “.eu” oferece
aos utilizadores a possibilidade de projectarem uma presença, ambição ou
filiação à escala europeia. Complementa, mas não substitui, os códigos de
país, como “.fr”, para a França, “.pl” para a Polónia, ou “.pt”, para Portugal.
Um período de arranque de 4 meses permitirá aos detentores de direitos
prioritários – inclusivamente empresas – apresentarem pedidos de registo de
nomes de domínios, desde que estejam estabelecidos na UE. A partir de 7 de
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Abril de 2006, o Registo abrirá as suas portas aos pedidos do público. Com o
lançamento do domínio .eu, a Comissão cumpre a promessa feita no
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Conselho Europeu de Lisboa, de 2000, de dar à Sociedade da Informação
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europeia uma identidade na Web, segundo regras comunitárias fiáveis. O
domínio de topo .eu é gerido e administrado por um Registo privado, sem fins
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lucrativos, o EURid (consórcio composto por três Registos: DNS- BE (Bélgica); III
CNR (Itália) e NIC SE (Suécia), escolhido pela Comissão na sequência de um
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convite à apresentação de propostas. O EURid registará os pedidos de registo
de nomes de domínios através de uma vasta rede de agentes de registo
acreditados. O registo de nomes apenas pode ser recebido através de um
desses agentes. No endereço: http://list.eurid.eu/registrars encontra-se a lista
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de todos os agentes de registo e as línguas em que, em cada um deles, é
possível pedir registo.
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Mais informações:
EURid : http://www.eurid.eu/en
http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?ite
m_id=2331
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2006 Open Days: Semana Europeia das
Regiões e Cidades
O tema da Semana Europeia das Regiões e Cidades
de 2006 será “Investir nas Regiões e Cidades
Europeias”, com especial enfoque para as iniciativas
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públicas e privadas para promover o crescimento e o emprego. Foram
anunciados planos para a realização de mais de 80 seminários e workshops,
em Bruxelas, entre 9 e 12 de Outubro e um programa de debates
descentralizados e eventos nos Estados-Membros, que decorrerão entre 12 e
14 de Outubro.
Uma parceria estabelecida entre o Comité das Regiões e a Direcção Geral de
Desenvolvimento Regional e o Comité para o Desenvolvimento Regional do
Parlamento Europeu será alargada de forma a incluir colaborações de
instituições financeiras, parceiros sociais, sociedade civil e outros grupos
envolvidos no desenvolvimento económico e social. Os representantes das
regiões foram convidados a tornar-se parceiros oficiais do evento. A data limite
para a inscrição é 27 de Janeiro. Serão seleccionados até 15 conglomerados
que compreendam 6 a 10 regiões, para participar no evento.
Convite:
!

http://www.cor.eu.int/document/Highlight/CALLFORPARTNERSOFOPENDAYS200
6.doc
Formulário de Candidatura: www.cor.eu.int
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Apresentação da Semana Europeia das Regiões e Cidades:
http://www.cor.eu.int/document/Highlight/launching_OD2006.pps
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União Europeia lança portal
de línguas
http://europa.eu.int/languages/
2 ,

Quer
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saber mais sobre as 20
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línguas oficiais da UE? O Portal das
línguas é o sítio ideal para isso.
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Aqui poderá encontrar respostas
às suas questões, incluindo as
políticas da UE para promover o ensino e a aprendizagem de línguas, bem
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como a diversidade linguística. Sabia que a UE utiliza as línguas escolhidas
pelos governos nacionais? Para que isso seja possível trabalha com diversas
equipas de tradução e interpretação. Descubra o seu trabalho! Neste portal
poderá também ficar a par de todas as oportunidades de emprego para
linguistas profissionais nas instituições europeias. A informação está organizada
em várias secções ou rubricas, o que torna a utilização do portal simples e
agradável. Os textos introdutórios estão disponíveis nas 20 línguas oficiais como
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testemunho do compromisso da UE em comunicar com os cidadãos nas suas
línguas. De acordo com o Eurobarómetro metade dos cidadãos da UE dizem
poder manter uma conversa numa segunda língua, para além da sua línguamãe.

EuropeAid:

parcerias

que melhoram a vida
das pessoas em todo o
mundo
Água, comida, saúde, educação, prosperidade, liberdade e segurança - será
possível viver com dignidade sem satisfazer estas necessidades básicas? Por
vezes tomados como garantidos, estes pilares da vida humana não podem ser
deixados ao acaso - nem aqui, na Europa, nem em qualquer parte do mundo.
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Por esta razão a UE concede ajuda externa e estabeleceu parcerias de longo
prazo, para ajudar a cumprir o desafio quotidiano de melhorar a vida das
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pessoas em todo o mundo.
Factos e Números da ajuda externa da UE:
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- a UE fornece mais de 7 milhões de euros por ano em ajuda externa, o que a
torna num dos principais financiadores a nível mundial;
- a ajuda externa da UE abrange mais de 150 países e territórios
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- além da Comissão Europeia, a ajuda externa envolve diversos participantes:
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organizações internacionais, como as Nações Unidas, Estados-Membros da UE
por iniciativa própria, autoridades locais, ONG’s;
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- Mais de 80% dos europeus considera importante ajudar os países a
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desenvolverem-se (estudo realizado em 2002);
- a EuropeAid foi criada a 1 de Janeiro de 2001 e é responsável pelo controlo
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da ajuda externa da UE em todo o mundo
Mais informações: www.europa.eu.int/europeaid
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Rede Solvit
A

SOLVIT

é

uma

rede

de

resolução de problemas na qual
participam os Estados-Membros da UE, com o objectivo de dar uma resposta
pragmática às dificuldades decorrentes de uma aplicação incorrecta da
legislação do mercado interno pelas autoridades públicas. Há um centro
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SOLVIT em todos os Estados-Membros da União Europeia (assim como na
Noruega, Islândia e Liechtenstein). Os Centros SOLVIT procuram solucionar os
problemas apresentados pelos cidadãos e pelas empresas. Estão sedeados na
administração pública nacional e têm por objectivo encontrar soluções reais
para problemas concretos, num curto espaço de tempo – dez semanas. O
SOLVIT é um serviço gratuito.
Casos em que a rede SOLVIT pode ajudar
Em princípio, a Rede SOLVIT trata de qualquer problema transfronteiriço entre
uma empresa ou um cidadão, por um lado, e uma entidade da administração
pública, por outro, e que diga respeito à aplicação incorrecta da legislação
comunitária. As áreas em que a rede SOLVIT mais actuou até agora são as
seguintes: reconhecimento de qualificações profissionais e diplomas; acesso à
educação; títulos de residência; direito de voto; segurança social; direitos
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laborais; cartas de condução; matrícula de veículos automóveis; controlos
transfronteiriços; acesso dos produtos ao mercado; acesso dos serviços ao
mercado;

estabelecimento

como

independente;

contratos
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públicos;

fiscalidade; livre circulação de capitais ou pagamentos. Esta lista não é
exaustiva. A Rede SOLVIT pronunciar-se-á sobre qualquer caso que cumpra os
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critérios mencionados. Contudo, dado que a Rede SOLVIT constitui uma
abordagem informal para a resolução de problemas, não deve ser usada em
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situações em que já esteja a decorrer uma acção judicial.
Mais informações: http://europa.eu.int/solvit/site/index_pt.htm
2 ,

Opinião Pública na União Europeia- Eurobarómetro Standard do
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Outono
A sondagem Eurobarómetro standard do Outono 2005 é a primeira visão de
um conjunto de indicadores de avaliação dos pontos de vista dos cidadãos
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da UE, na sequência de um período rico em acontecimentos e difícil na
história da União. A primeira parte do ano foi dominada pelo processo de
ratificação da Constituição Europeia, enquanto a segunda ficou marcada
pelo debate em torno do orçamento comunitário.
Resultados disponíveis em:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_en.htm
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Oportunidades de Financiamento
Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (IDT)
Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT ao abrigo
do programa específico de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração “Estruturação do Espaço Europeu da Investigação” - FP&-2005Science-and-society-19
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=38
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- INCO-WBC/SSA-3
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=48
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 da Investigação”: Ciência e
"

Sociedade- Prémio René Descartes – FP6-2005-Science-and-society-18
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=49

#

$%

&
#)

(

'

Educação e Cultura
Convite à apresentação de propostas DG EAC nº 47/05 – Intercâmbio de
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boas práticas de trabalho no domínio da juventude entre a Europa, África,
Caraíbas, Pacífico (ACP), Ásia e América Latina - Programa Juventude, Acção
5.1.2 Medidas de Apoio a Países Terceiros
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=38
Justiça, Liberdade e Segurança
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Convite à apresentação de propostas no âmbito do de projectos específicos
co-financiados 2006 - Programa Daphne II (2004-2008) de prevenção e de
combate à violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as
mulheres e de protecção das vítimas e dos grupos de risco
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http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=47
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Procura de Parceiros
Empresas
O Marketing como vantagem competitiva – Programa Leonardo da Vinci
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=18
Educação
Procura de parceiros para Projecto no âmbito do convite à apresentação de
propostas DG EAC nº 59/05
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=19

Agenda
!

18 de Janeiro, 14.30h – I Jornadas Empreendedorismo em Meio Rural –
“Potencialidades e realizações do Programa Leader na Região de Lisboa e
Vale

do

Tejo”

(Programa

brevemente

disponível
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http://europedirect.esgs.pt)
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20 de Janeiro, 14.30h – Sessão de Informação sobre os Programas da UE para
a Educação (Acções do Programa Sócrates e Leonardo da Vinci) Programa:
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http://europedirect.esgs.pt
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