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Presidência Austríaca da União Europeia

Desde 1 de Janeiro de 2006 a Áustria assume a

Índice

função da Presidência do Conselho da União
Europeia. Durante os próximos seis meses, os
membros do Governo federal da Áustria receberão os encontros do Conselho
Europeu e reunirão todos os esforços para servir a Comunidade Europeia.
A Presidência Austríaca terá de lidar com um conjunto de questões cruciais
para o futuro da UE. A Perspectiva Financeira 2007-2013 adoptada pelos
Governos dos 25 Estados-Membros em Dezembro de 2005, deverá reunir o
consenso do Parlamento Europeu e da Comissão. Por outro lado, o período de
reflexão sobre o futuro da Europa será avaliado nestes seis meses, para que se
possam definir as novas diligências relativamente ao Tratado da Constituição
Europeia. Da agenda da presidência austríaca constam ainda as medidas
para

promover

o

crescimento

e

o

emprego,

a

investigação

e

o

desenvolvimento tecnológico, bem como as questões relacionadas com a
cooperação para a segurança.
A Áustria deseja que a sua presidência, para além de contribuir para
aproximar a Europa dos cidadãos, possa reforçar a confiança no Projecto
Europeu.
Mais informações:
http://www.eu2006.at/en/
Programa de Trabalho da Presidência Austríaca:
http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/Priorities_Programmes/index.html

O que é a Presidência do Conselho da União Europeia?
A Presidência, ou seja, a Presidência do Conselho da União Europeia, é
assumida pelos Estados-Membros, rotativamente, por períodos de seis meses. O
Conselho Determina unanimemente a ordem da rotatividade.
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Responsabilidades da Presidência
- Organizar e acolher todos os encontros do Conselho Europeu;
- Representar o Conselho na relação com as outras instituições Europeias, tais
como a Comissão e o Parlamento;
- Representar a União Europeia em organizações internacionais e nas relações
com países que não são membros da União
Centro de Informação EUROPE DIRECT de Santarém - Complexo Andaluz, apartado 295 2001-904 Santarém Tel/Fax: 243 322 427
Email: europedirect.santarem@esgs.pt Plataforma: http://europedirect.esgs.pt

Mais informações:
http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/What_is_the_Presidency/index.html

20 anos de Adesão portuguesa à União Europeia
A Aventura da Construção Europeia
“A aventura da construção europeia começou para Portugal há vinte anos.
No dia 1 de Janeiro de 1986, depois de quase dez de negociações, avanços e
recuos, certezas e incertezas, o nosso país tornou-se membro da Comunidade
Europeia.
A adesão fez-se em conjunto com Espanha. Irmãos desavindos, séculos de
costas voltadas, um profundo desconhecimento de parte a parte, os dois
países ibéricos iniciaram igualmente, no simbolismo da simultânea entrada na
CE, um caminho em direcção um do outro, do conhecimento mútuo.
Vinte anos depois, celebrar é preciso. O momento não parece ser o ideal, pois
a União Europeia conhece uma crise de contornos imprecisos mas
indubitavelmente grave. E contudo, talvez seja esta a ocasião perfeita:
comemorar vinte anos de pertença, mas com espírito crítico; aproveitar as
dúvidas para fazer um balanço com olhos no futuro.
Foram duas décadas que, para Portugal, representaram um dos mais
relevantes saltos em frente da sua História multissecular: na economia como na
cultura, social como politicamente, o país modernizou-se, lançou estruturas e
equipamentos fundamentais ao desenvolvimento, adaptou-se aos novos
tempos, estabilizou.
No deve e haver deste período, os portugueses têm oportunidade de
compreender melhor a realidade a que passaram a pertencer em 1986. Um
bloco económico e comercial de dimensões extraordinárias. Uma realidade
política ímpar na História da Humanidade. Um desafio difícil, uma aposta a
longo prazo baseada em valores como a liberdade mas também no
desenvolvimento equilibrado; na igualdade dos factores, económicos como
humanos; um jogo de soma positiva, em que todos ganham porque todos são
parceiros e em conjunto buscam o maior denominador comum.
A União Europeia assumiu responsabilidades e alargou-se aos seus espaços
naturais, a sul e a leste. É hoje, quantitativa como qualitativamente, muito mais
do que um mero espaço económico. Vive as crises naturais de quem ousa e
cresce.
Durante estes vinte anos, entre os muitos actores presentes na cena europeia,
avultam os deputados europeus. Na sua actividade no Parlamento Europeu,
uma instituição que tem ganho em competências e poder, contribuem
decisivamente para a adopção das políticas, o controlo das instituições, a
moldagem dos caminhos a percorrer.
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São os muitos deputados europeus de nacionalidade portuguesa que, desde
1986, em Bruxelas ou em Estrasburgo, passaram ou passam pelos passos
perdidos, trabalham nos gabinetes, debatem ou votam no hemiciclo, visitam e
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encorajam cidadãos europeus pela Europa fora e no Mundo, que esta página
procura celebrar.
Através dos seus rostos, faces de homens e mulheres como outros que, ao
longo dos anos e nos mais diversos sítios, são relevantes para a construção da
nossa comum Humanidade.
Na Europa, em 2006, vinte anos depois...
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Mais informações: http://www.parleurop.pt/parleurop/Comemoracao20Anos/Introducao.htm

2006- Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores
2006 foi proclamado o “Ano Europeu da
Mobilidade dos Trabalhadores”. Os dois
grandes

objectivos

deste

ano

são

consciencializar os cidadãos para os
benefícios da mobilidade no trabalho e
partilhar boas práticas nesta área. Foi
criado

um

website

para

apoiar

e

responder a todas as questões relacionadas com a mobilidade no trabalho. É
ainda possível consultar a agenda dos eventos relacionados com o tema em
todos

os

países

da

UE,

bem

como

notícias

acerca

dos

últimos

desenvolvimentos relacionados com a promoção da mobilidade dos
trabalhadores.
Website:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/workersmobility2006/index_en.htm

Primavera da Europa
“Debater o nosso Futuro” é o tema da
Primavera da Europa 2006. A Primavera
da Europa é uma comemoração anual
que consiste num conjunto de eventos
em que os jovens aprendem e fazem ouvir as suas vozes acerca das questões
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europeias. É uma campanha baseada no diálogo e no debate através de
actividades pedagógicas nas aulas e com a participação de decisores
europeus. Este ano a Primavera da Europa decorre entre 21 de Março e 9 de
Maio e tem como objectivo envolver o maior número de escolas possível. As
escolas têm acesso a um conjunto de instrumentos, actividades e serviços para
poderem organizar as suas actividades. O tema deste ano reflecte uma
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agenda repleta de questões importantes para os jovens no âmbito do Plano D
“Democracia, Diálogo e Debate”. O dia da Primavera da Europa permite às
escolas de toda a UE a oportunidade de fazer ouvir as suas preocupações e
pontos de vista, mas permite igualmente a consciencialização dos jovens para
a sua participação na construção europeia contribuindo para um melhor
diálogo e compreensão dos desenvolvimentos democráticos na Europa. De
forma a facilitar e encorajar as escolas a participar no Dia da Primavera da
Europa 2006, foram definidos três grandes tópicos pedagógicos, em torno dos
quais as escolas podem planear as suas actividades:
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- Aprender e debater a Europa;
- Decidir para a Europa;
- Juntos no mundo
Estes três tópicos são acompanhados de um enorme esforço para encorajar os
decisores políticos a todos os níveis a relacionarem-se com as escolas durante
o evento e participar no debate.
Mais informações:
http://www.springday2006.org/ww/en/pub/spring2006/homepage.cfm

Acção Comenius
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A Comissão Europeia aprovou em Dezembro uma verba de 100 milhões de

Acção Comenius

euros para apoiar mais de 50 novos projectos e redes europeias destinados a

eTwinningGeminação
electrónica de
escolas

melhorar a qualidade e a reforçar a cooperação no domínio do ensino básico
e secundário. Estas novas iniciativas serão levadas a cabo por cerca de 500
organizações dos 31 países que participam no Programa Sócrates. A acção
Comenius faz parte do Programa 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 neste ano mais
de 750 000 alunos e 100 000 professores, repartidos por mais de 11 000 escolas
em todo o território europeu.
Mais informações:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html
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Em Portugal: http://www.socleo.pt/old/menu/home.htm
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e-Twinning- Geminação
Electrónica de Escolas
Na Europa, a parceria entre
escolas é uma prática cada
vez mais comum e a ganhar

Índice

um reconhecido desenvolvimento. O eTwinning é uma Acção do Programa
eLearning da União Europeia. Tem como objectivo principal fortalecer e
desenvolver

um

trabalho em

rede

entre

as escolas europeias,

que

desenvolvem projectos comuns, através de um trabalho de colaboração
tendo como base de trabalho o recurso à Internet e às tecnologias de
informação e comunicação (TIC) em geral. O Serviço de Apoio Nacional, em
Portugal,

é

assegurado

pelo

GAERI

–

Ministério

da

Educação.

A acção eTwinning foi criada para dar às escolas a oportunidade de
aprenderem umas com as outras, de partilhar pontos de vista e de fazer
amigos. Por conseguinte, promover a consciência do modelo europeu de
sociedade multilingue e multicultural. Pode definir-se eTwinning como uma
associação a longo prazo de, pelo menos, duas escolas de, pelo menos, dois
países europeus, que utiliza as TIC para desenvolver em conjunto uma
actividade pedagógica relevante. Pode acontecer a vários níveis: um
intercâmbio entre dois professores individualmente, entre duas equipas de
professores

ou

de

áreas

departamentais,

dois

bibliotecários

ou

dois

coordenadores. A visão eTwinning prevê associações educativas em que um
grande número de professores, órgãos de gestão e pessoal auxiliar se
comprometem numa actividade a múltiplos níveis. O objectivo é que todos os
funcionários de duas escolas geminadas interajam por um período de tempo
consideravelmente longo. Poder-se-á chegar a trabalhar uma gama ampla de
disciplinas,

temas

do

currículo

ou

até

outros

relacionados

com

o

desenvolvimento profissional de todos os funcionários. É, assim, um trabalho
que implica um forte compromisso das e entre as partes envolvidas.
Mais informações:
http://www.etwinning.net/ww/pt/pub/etwinning/index2005.htm
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Em Portugal: http://www.gaeri.min-edu.pt/geminacao/index.asp?docid=1
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Apoio às biotecnologias
A Comissão Europeia apresentou, em Dezembro, a brochura "100 Technology
offers stemming from EU Biotechnology RTD results", um catálogo de novas
biotecnologias provenientes de projectos de investigação financiados pela
União Europeia durante os últimos dez anos. Este guia pode contribuir para
aproximar investigadores e empresas, o que, por sua vez, pode proporcionar
encontros que levem à criação de produtos e processos inovadores baseados
nessas actividades de investigação. A brochura apresenta, por exemplo,
aplicações de biotecnologia alimentar e vegetal, bem como tecnologias
biofarmacêuticas e biomédicas destinadas a contribuir para os diagnósticos e
as terapias. Cada tecnologia é objecto duma descrição que especifica,
nomeadamente, o seu potencial comercial e os contactos dos investigadores e
dos proprietários. Este catálogo constitui um excelente exemplo dos meios
através dos quais a Comissão Europeia pode contribuir para transformar a
investigação em inovação.
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Mais informações: http://www.cordis.europa.eu.int/lifescihealth/src/leaflet.htm

2006- Ano Europeu
da Mobilidade dos
Trabalhadores

Consulta pública para estancar a redução da biodiversidade

Primavera da
Europa

A Comissão Europeia lançou uma consulta na Internet, que durará oito
semanas, sobre as medidas que a União Europeia poderá adoptar para

Acção Comenius

estancar a redução da biodiversidade até 2010 e restaurar a biodiversidade a

eTwinningGeminação
electrónica de
escolas

longo prazo. A biodiversidade exprime a variedade da vida na Terra sob a
forma de ecossistemas, de espécies e de genes. Uma biodiversidade rica é
essencial para a prosperidade económica, a segurança, a saúde pública e
outros aspectos da vida quotidiana. Os resultados da consulta da Comissão
serão tomados em consideração numa comunicação sobre os compromissos
assumidos pelos Chefes de Estado e de Governo da União Europeia para
estancar a redução da biodiversidade na União Europeia e reduzir
sensivelmente o ritmo da redução à escala planetária até 2010. O público em
geral e os especialistas são convidados a dar a sua opinião sobre a política
comunitária relativa à biodiversidade, preenchendo um questionário no
seguinte endereço:
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http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=BIODIVERSITY
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Oportunidades de Financiamento
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 da Investigação"
FP6-2005-IST-6
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=52

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 da Investigação Apoio às políticas e previsão das necessidades científicas e tecnológicas - FP62005-SSP-5B-INFLUENZA
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=50

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 da Investigação"FP62005-SSP-5ª
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=51

Convite à apresentação de propostas de acções indirectas de IDT no âmbito
do programa específico de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração: "Integração Estruturação do Espaço Europeu da Investigação"
FP6-2006-Mobility-4
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=57

Educação e Cultura
Convite à apresentação de propostas - DG INFSO - MEDIA 10/2005 - MEDIA
PLUS - Apoio à difusão televisiva de obras audiovisuais europeias
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=53

Convite à apresentação de propostas - DG INFSO - MEDIA 12/2005, MEDIA
PLUS - Apoio à distribuição de filmes europeus e à criação de uma rede de
distribuidores europeus - sistema de apoio "selectivo"
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=54

Convite à apresentação de propostas - DG INFSO - MEDIA 13/2005 - MEDIA
PLUS - Apoio à distribuição transnacional de filmes europeus - sistema de apoio
"automático"
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http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=55
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Convite à apresentação de candidaturas - DG INFSO - MEDIA 14/2005 MEDIA PLUS - Apoio à distribuição transnacional de filmes e obras audiovisuais
europeias em vídeo ( VHS e DVD)
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=56

Procura de Parceiros
Cultura
Edição de Cronologia Europeia
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http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=20

Assuntos Sociais
DAPHNE II (Programa de prevenção e de combate à violência exercida
contra as crianças, os adolescentes e as mulheres e de protecção às vítimas e
dos grupos de risco) - Província Frosinone, Itália
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=21

DAPHNE II (Programa de prevenção e de combate à violência exercida
contra as crianças, os adolescentes e as mulheres e de protecção às vítimas e
dos grupos de risco) – City Council of Loja, Granada, Espanha
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=22

O que é a
Presidência do
Conselho da UE?
20 anos da adesão
portuguesa à UE
2006- Ano Europeu
da Mobilidade dos
Trabalhadores
Primavera da
Europa
Acção Comenius

Procura de parceiros para apresentação de proposta no quadro de
"Medidas Inovadoras no âmbito do artigo 6 do Fundo Social Europeu" Medidas Inovadoras para a Gestão da Mudança
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=23
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